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Özet 
 Yapılan bu çalışmanın amacı psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel adalet ve alt 
boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu maksatla Elazığ’da bulunan özel banka 
çalışanlarından (n=278) veriler toplanmıştır. Yapılan analizler (keşfedici ve doğrulayıcı 
faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi,  t testi, ANOVA) sonucunda psikolojik 
sözleşme ihlalinin örgütsel adaleti güçlü bir şekilde negatif yönde yordadığı 
belirlenmiştir. Ayrıca psikolojik sözleşme ihlalinin dağıtımsal adaleti, işlemsel adaleti, 
kişilerarası ilişkisel adalet ve bilgisel adaleti negatif yönü yordadığı görülmüştür. 
Katılımcıların yaşları ile psikolojik sözleşme ihlali algıları arasında pozitif yönlü, 
örgütsel adalet arasında ise negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar 
literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Örgütsel adalet, psikolojik sözleşme ihlali, bankacılık. 

Abstract 

 The aim of this study is to explore the association between the violations of 
psychological contract and organizational justice. A sample of provate bank employees 
(n=278) in Elazig is province is chosen.  Afterthe analysis (exploratory factor analysis 
and confirmatory factor analysis, correlation and regression analiyses,  t test, ANOVA) 
it is found that violations of psychological contract decreses organizational justice 
perception. Besides, it is found that violations of psychological contract decreses all sub 
dimensions organizational justice perception significantl. Lastly, the impacts of 
demographic variables on research variables are scrutinized and a significant negative 
association between age and organizational justige perception and a significant 
positive association between age and psychological contract violations are found. The 
results are discussed through comparing with the studies in the literature. 
Keywords: Organizational justice, psychological contract breach, banking sector. 
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 Giriş 

 Rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında işletmeler çalışan davranışlarını 
anlamaya çalışarak bireysel ve örgütsel anlamda performansı artırmaya 
çalışmaktadırlar. Bu süreçte örgüt-çalışan ilişkileri, paylaşılan çeşitli değerlerin 
hakkaniyetli olması, her iki tarafın da birbirinden açık veya açık olmayan beklentileri 
gibi hususlar önem arz etmektedir. Bu noktada örgüt-çalışan ilişkilerinde belirleyici 
olan faktörlerden bazıları o örgütte var olduğu düşünülen adalet olgusu ve tarafların 
birbirine açık veya kapalı, bir şekilde verdiği sözlere ne kadar bağlı olduğunu belirleyen 
psikolojik sözleşmedir. 

 İnsanlar bulundukları coğrafyada birlikte yaşayarak çeşitli kültürler inşa ederler. 
İnşa edilen bu kültürün derinliklerinde veya temellerinde, o insan topluluğu veya 
grubunun, meydana gelen hadiselerde ideal veya doğru davranışın neler olduğuna dair 
geliştirdiği belli kriterler veya değerler önemli rol oynar (Erkenekli, 2014). İnsanların 
bir şekilde birlikte bulunmak zorunda oldukları iş ortamlarında neyin yapılıp neyin 
yapılmaması gerektiğini belirleyen değerler, çalışan davranış ve tutumlarını da 
belirlemektedir. Organizasyonlarda, çalışan davranışlarını belirleyen önemli değerlerden 
birisi eşitliktir. Diğer bir ifadeyle, tüm çalışanlara eşit fırsatlar tanınması gibi 
hususlardır (Robbins ve Judge, 2013). Adams’ın (1965) ortaya attığı eşitlik teorisine 
göre, bireyler bulundukları konumları ile emsallerinin durumunu sürekli kıyaslama 
eğilimindedir. Bu mukayeseneticesinde bireyler, oluşabilecek eşitsizliğe göre bir adalet 
algılaması belirleyerek diğer şahıslara veya bulundukları örgütlere karşı çeşitli tutumlar 
geliştirebileceklerdir. Bu kapsamda, “çalışanların işyerindeki uygulamalara karşı 
geliştirdikleri bilişsel yargılar” olarak tanımlanabilecek örgütsel adalet kavramının 
(Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2014), örgütsel davranış ve çalışanların motive edilmesi 
bağlamında, önem arz ettiği düşünülmektedir. Herhangi bir işletmede veya kurumda işe 
başlayan bir çalışanın bilişsel algı süreçlerinde, almış olduğu kültürün de etkisiyle 
birlikte, “örgütte herkese eşit davranılacağı” varsayımının olabileceği düşünülmektedir. 
 Herhangi bir birey çalışmak için bir örgüte başvurduğunda birisi açık diğeri ise 
açık olmayan iki sözleşmeyi kabul eder. Açık olan sözleşme, hukuk ve ekonomik 
kurallara göre şekillenen, karşılıklı olarak imzalanarak tarafları yükümlülük altına sokan 
resmi bir belgedir. Açık olmayan sözleşmede ise konuşulmayan ama zımni olarak kabul 
edilen bazı gerçekler vardır. Psikolojik sözleşme denilen bu anlaşmada örgüt, 
çalışanlardan yüksek performans ve bağlılık beklerken, işgören de örgütten güven, 
destek gibi olguları bekler (Turunç ve Çelik, 2010).Çalışanların örgütten beklediği 
önemli olgulardan birisinin de tüm çalışanlara eşit ve adaletli davranılmasını esas alan 
bir yönetim yaklaşımının olduğu düşünülmektedir. Bu noktada örgüt tarafından 
çalışanlara bir şekilde verilen veya imâ edilen sözler, psikolojik sözleşme açısından 
önemli olmaktadır. 

 Verilen sözler beklentilerin bir parçasıdır ve tüm sözler beklentileri içerir. Ancak 
beklentiler her zaman söze dayalı unsurları içermemektedir. Verilen sözlerin yerine 
getirileceğine dair inanç, beklentinin yerine getirileceğine olan inançtan psikolojik 
yönden daha kuvvetlidir. Beklentiler, bir şeyin olup olmayacağına ilişkin genel bir 
inançken sözler, neyin ne zaman ve neden olacağına ilişkin daha spesifik bir inançtır 
(Conway, 2005).Beklentiler şüphesiz ki bireylere göre farlılık gösterir. Psikolojik 
sözleşmenin içeriği taraflarca açık olarak ifade edilmemekle birlikte her iki tarafın 
verdiği bazı ipuçlarından (söylenen sözler, örgütte süregelen yönetsel uygulamalar, 
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ödüllerin dağıtılış şekillerinden vb.) anlaşılmaktadır. Burada oluşan beklentiler 
“algılanmış vaadlerden doğan beklentiler” olduğu için psikolojik sözleşmede 
yaşanabilecek ihlaller çok daha şiddetli olumsuz örgütsel davranış boyutlarının ortaya 
çıkmasına neden olabilecektir (Bilgin, 2001). Bu olumsuz davranış ve tutumların ortaya 
çıkmasında örgüt içerisinde yaşanan psikolojik sözleşme ihlallerinden dolayı 
işgörenlerde oluşacak adaletsizlik algısının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu 
kapsamda yapılan bu çalışmanın amacı, örgütlerde yaşanan psikolojik sözleşme ihlalleri 
ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi rekabetin yoğun olarak yaşandığı özel bankacılık 
sektöründe yapılan ampirik bir araştırma ile belirlenmektedir. 

 1.Örgütsel Adalet 
Toplumsal hayat içerisinde karşıdakinin hak ve hukukuna riayet prensibi üzerine 

kurulan adalet kavramı, devletin devamlılığının sağlanmasında en önemli faktörlerin 
başında gelmektedir (Bağdemir, 2009). Birçok fonksiyonu bünyesinde barındıran devlet 
ise büyük bir organizasyondur. Toplum olarak birlikte yaşamak zorunda olan bireyler 
açsından sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak görülen adalet kavramı, 
organizasyonların amaçlarına ulaşabilmeleri noktasında da önemli bir kavram olarak 
görülebilmektedir.  

Çalışanlar tarafından iş yerinde adaletin algılanması (Robbins ve Judge, 2013) 
olarak tanımlanabilecek örgütsel adalet kavramının teorik altyapısı Adams’ın (1965) 
geliştirdiği eşitlik kuramına dayanmaktadır (Luthans, 1994; Robbins, 2001). Bu teoriye 
göre; bireyler kendi durumu ile aynı örgüt içindeki diğer pozisyonları veya diğer 
örgütlerdeki pozisyonları karşılaştırma eğilimindedir (Robbins ve Judge, 2013). 
Bireylerin yaptığı bu mukayeseler neticesinde eşitsizlik olduğuna yönelik bir algı ortaya 
çıktığında örgütsel adaletsizlik söz konusu olmaktadır. Ancak bireysel algı farklılıkları 
burada önem arz etmektedir. Bireyler genellikle yaptıları bu mukayeselerde kendilerini 
kayırma eğilimi gösterebilmektedir (Leung, Tong ve Ho, 2004). Subjektif bir karaktere 
sahip olan örgütsel adalet algısının alt boyutlarının neler olduğuna yönelik yapılan 
çalışmalarda ilk olarak göze çarpan boyut dağıtımsal adalettir. Dağıtımsal adalette 
bireylerin çalışanların örgüte sunduğu kaynaklara (çaba, zaman, ilgi, emek) göre 
karşılığında aldığı ödüllerin (maaş, ödül, terfi) ne kadar adaletli olduğu değerlendirilir 
(Bal, 2014). Dağıtımsal adalet genellikle ekonomik getirilere yönelik oluşan adalet 
algılarını içermektedir. Bir diğer örgütsel adalet boyutu olan işlemsel adalet ise 
çalışanların örgütteki karar alma mekanizmalarına yönelik geliştirdiği algıları kapsar 
(Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2014). İşlemsel adalette, örgütün ödülleri “nasıl” 
dağıttığı ile ilgili algılar önem arz eder. Burada temel olarak örgütte uygulanan karar 
alma sürecinin doğruluğu ve verilen kararların adil olup olmadığının çalışanlar 
tarafından sorgulanması söz konusudur. Yöneticilerin tutarlılığı, önyargılı olmaması, 
karara varırken doğru bilgilerin değerlendirilmesi, çalışanların fikirlerine önem 
verilmesi gibi hususlar işlemsel adalet açısından önemlidir (Robbins ve Judge, 2013). 
Örgütsel adaleti oluşturan bir diğer boyut ise etkileşim adaletidir. Yöneticiler tarafından 
çalışanlara saygılı ve kibar davranılması, düşüncelerinin değerli olduğunun 
hissettirilmesi gibi hususlar etkileşim adaletini oluşturur. Greenberg ve Cropanzano 
(1993), etkileşimsel adaleti kişilerarası ilişkisel ve bilgisel adalet olarak iki alt boyuta 
ayırmışlardır. Çalışanlara kibar davranılması kişilerarası ilişkileri oluştururken, adalete 
konu olan kararın alınmasındaki mantığın çalışanlara yeterince açık anlatılması ise bilgi 
boyutunu oluşturmaktadır (Cihangiroğlu, Şahin ve Naktiyok, 2012). Sonuç olarak 
örgütsel adaletin dağıtımsal, işlemsel, kişilerarası ilişkiler ve bilgi olmak üzere dört alt 



 
 

H. Erdem 8/1 (2016) 1-18 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

4 

boyutunun olduğu Colquitt ve diğerlerinin (2001) yaptığı çalışmalar sonucunda ifade 
edilmiştir. 

 Birey, örgüt içerisinde adaletsizlik olduğunu düşündüğünde öncelikle örgüte 
verdiği zaman, ilgi, gayret gibi girdileri veya ürettiği ürünün kalitesini düşürerek daha 
fazla üretme gibi çıktıları değiştirir (Robbins ve Judge, 2013). Bu kapsamda çalışanların 
adaletsizlik algısı sonucunda kendi girdilerini değiştirerek olumsuz örgütsel davranışları 
sergilemesi, örgütsel davranış açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışanlarda 
örgütsel adaletsizlik algısının oluşmasını sağlayan öncüllerin incelenmesinin örgütlerin 
etkinliği açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

2.Psikolojik Sözleşme İhlalleri 
İş hayatında işgörenler ile işverenler, karşılıklı olarak yerine getirmeleri gereken 

yükümlükleri içeren resmi sözleşmelerin yanında açıkça ifade edilmeyen bazı hususları 
da zımmen kabul ederler. İşgörenlerin örgüt içerisindeki tutum ve davranışlarında resmi 
mukaveleler kadar açıkça konuşulmayan ancak kabul edildiği varsayılan hususların da 
önemli olabileceği değerlendirilerek psikolojik sözleşme kavramı ortaya atılmıştır 
(Mimaroğlu, 2008).   

Psikolojik sözleşme, işveren ve işgörenler arasındaki sorumluluklara, beklentilere 
ilişkin oluşan yazılı olmayan ve karşılıklı güvene dayalı soyut ve duygusal bir bağa 
dayalı sözleşmedir. Bazı yükümlülükler her ne kadar yazılı bir resmi iş sözleşmesi 
şeklinde kaydedilse de karşılıklı güven büyük ölçüde imâlı bir iletişimle, davranışlarla 
ifade edilemekte ve açıkça tartışılmamaktadır (Anderson ve Schalk, 1998). Bunlara 
örnek olarak çalışanların motive edilmesi, maaş, eğitim, iş güvenliği, kariyer geliştirme 
ve kişisel sorunlarına yönelik destek beklentileri gibi hususlar verilebilir. Bunlardan 
başka örgütler tarafından çalışanlardan mesai sonrası çalışmaya istekli olması, ait olma 
duygusu, gerektiğinde zorunlu olmayan görevlerin yapılması, başka görevler için yer 
değiştirmeye razı olunması, rakiplere yardımcı olmanın kabul edilmemesi, işletmeye ait 
bilgilerin koruması, işletme ve işverene bağlılık gibi istekleri olmaktadır. Bu 
yükümlülükler her iki tarafça benimsenerek verilmiş ve kabul edilmiş sözler olarak 
algılanmaktadır(Robinson, 1996). Bu noktada kavramın bireysel algı farklılıklarına göre 
değişkenlik gösterebileceği de göz ardı edilmemelidir (Nikolaou, Tomprou ve Vakola, 
2007). 

Gouldner (1960) tarafından ortaya atılan karşılıklılık normu teorisi psikolojik 
sözleşme kuramının temelini oluşturmaktadır. Karşılıklılık normu teorisine (Gouldner, 
1960) göre, işgörenler kurumlarının kendilerine sağladıkları fayda ölçüsünde, kurum 
yararına olumlu davranışları gönüllü olarak sergilerler. Eğer kurum, işgörenlerine 
duygusal çelişki meydana getirecek yapmacık, gerçek olmayan davranışılar 
gösterdiğinde, işgörenlerin motivasyonunu ve verimliliğini düşürecektir. Bu durumun 
işgörenlerin kurumlarına olduğu kadar, çalışma arkadaşlarıyla da olan diyaloglarına 
olumsuz şekilde aksettiği dikkate alındığında, işgörenin işinden memnun olmayan, 
düşük performans gösteren, motivasyonsuz ve şartlar elverdiğinde işten ayrılma fikrine 
kapılabilen bir düşünceye sahip olacağı değerlendirilmektedir.   

Blau’nun (1964) geliştirdiği sosyal değişim teorisi, psikolojik sözleşmenin teorik 
temellerini oluşturan bir başka kuramdır. Örgütler çalışanların huzur ve refahına yönelik 
olumlu uygulamalar gerçekleştirdiğinde çalışanların da buna karşılık vermesi 
beklenmektedir. Önemli olan husus buradaki karşılığın zamanlaması ve niteliğinin 
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gönüllülük esasına dayanmasıdır. Teoriye göre, örgüt ile çalışanlar arasında gerçekleşen 
sosyal etkileşim neticesinde ilgililerin ulaşacağı (birbiriyle takas edeceği) kazanımların 
pazarlık konusu yapılmaması, kişilerin takdirine ve insiyatifine göre şekillenmesidir. 
Ayrıca bu kazanımlar maddi kazançları içermemektedir (Organ, Podsakoff ve 
MacKenzie, 2005). Eşitlik anlayışına dayalı oluşan karşılıklı güven ortamı ve 
arkadaşlığın bu mübadeleden elde edilen önemli kazanımlardan birisi olabileceği 
düşünülmektedir. 

İşgörenler bakımından sağlam bir psikolojik sözleşmenin oluşturulması ve devam 
ettirilmesi; kariyer gelişim imkânlarının var olması, işin kapsamı (çeşitlendirilmiş, 
zorlayıcı görevlerin bulunması ve ilgi çekici olması), maddi mükâfatların mevcudiyeti, 
işbirliğine dayalı güzel bir iş ortamının olması, vazifeyi başarı ile yapabilmek için geri 
besleme ve yol gösterimi içeren bireysel desteğin olması ve bireylerin özel hayatlarına 
saygı gösterilmesi gibi faktörlerle yakın ilişkilidir (De Vos, Buyens ve Chalk, 2003). Bu 
noktada, çalışanların psikolojik sözleşmelerindeki bir veya birden fazla yükümlülüğün 
kurum tarafından ihlal edilmesi psikolojik sözleşme ihlalini oluşturmaktadır (Robinson 
ve Rousseau, 1994). Ancak bu ihlalin oluşmasındaki bilişsel algı farklılıkları nedeniyle 
bazı durumlarda gerçek bir ihlal, bazı durumlarda ise gerçek bir ihlalin çok net 
algılanamadığı durumlar söz konusu olabilmektedir. İşgören öncelikle kendisine taahhüt 
edilenlere göre elde ettiklerini, sonrasında ise kurumun verdiklerini kurumun taahhüt 
ettikleriyle karşılaştırır. Bunun sonucunda işgören kendi aleyhinde bir eşitsizlik 
olduğunu algılarsa bir sözleşme ihlali olduğuna hükmedecektir (Morrison ve Robinson, 
1997). Ortaya çıkan bu ihlallerin sebeplerinin ortaya konması bu aşamada önem arz 
etmektedir.  

Kickul’a (2001) göre psikolojik sözleşmenin örgüt çalışanlarının tutum ve 
davranışlarını belirleme sürecinde ortaya çıkabilecek adaletsizlikler önemli rol 
oynamaktadır. Psikolojik sözleşme ihlalleri, işgörenin kuruma olan güvenini olumsuz 
etkiler ve bu da işgörenlerin kuruma kazandırdıkları faydanın azalmasına sebep 
olmaktadır (Robinson, 1996). Çalışanlarda psikolojik sözleşme ihlallerine yönelik 
algıların oluşmasında beklentiler önem arz etmektedir. Örneğin; ilave çaba göstererek 
görevini başarıyla yerine getiren bir çalışanın kurumundan maaş artışı beklemesi 
kaçınılmaz olacaktır. Yine daha fazla iş tecrübesi kazanmak ve kendini geliştirmek 
isteyen ve bunun için çok fazla gayret sarfeden bir işgören kurum tarafından kariyer 
geliştirme ve terfi edebilme fırsatlarının sağlanması beklentisi içine girebilecektir 
(Romzek, 1990). Fakat işgörenin bu gayretleri karşısında beklentileri karşılanmazsa 
psikolojik sözleşme ihlali algısı oluşabilecektir. Bu noktada işgörenin hakettiğini 
alamaması düşüncesi adaletsizlik algısını oluşturabilecektir. Sonuç olarak, oluşan 
adaletsizlik algısı olumsuz örgütsel tutum ve davranışlara neden olabilecektir.  

3. Psikolojik Sözleşme-Örgütsel Adalet ilişkisi 

Blau’nun (1964) sosyal değişim teorisine göre, çalışanlarla örgüt arasındaki 
değişim ve etkileşim karşılıklı olmaktadır. Sosyal değişim esnasında taraflar arasındaki 
güvenin zedelenmesine yol açabilecek haksızlıklar meydana geldiğinde doğal olarak 
mübadele kesintiye uğrayacaktır. Örgüt elinde bulunan ödülleri (ücret, kariyer, 
çalışanlara değer verilmesi vb.) eşit bir şekilde dağıtmadığındasözleşmenin ihlali söz 
konusu olmakta ve çalışanlarda o örgütte işlerin adaletsiz yapıldığına yönelik algıların 
oluşmasına neden olmaktadır. Gouldner’ın (1960) karşılıklılık normu teorisinde örgüt 
ile çalışanlar arasındaki karşılıklılık prensibi taraflara fayda sağlandığı ölçüde 
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çalışmaktadır. Burada örgüt tarafından her ne kadar açıkça söz verilmemiş olsa bile 
çeşitli vesilelerle ipuçları verilerek ortaya çıkan beklentilerin karşılanmaması, işgörenler 
nezdinde ihlal olarak algılanabilecek ve kurumda icra edilen faaliyetlerde adaletsizlik 
olduğu yargısını doğurabilecektir.  

Psikolojik sözleşmeye ilişkin çizilmeye çalışılan kuramsal çerçevede de 
görüldüğü gibi psikolojik sözleşme ihlali ile ilgiligeliştirilen teorilergenellikle 
beklentilerin uyuşmazlığı üzerine odaklanmaktadır (Turnley ve Feldman, 1999). 
Beklentilerin uyuşmazlığı ise ortada bir eşitsizlik olduğu yargısını güçlendirecektir. 
Literatürde psikolojik sözleşme ihlallerinin olumsuz örgütsel davranış boyutlarıyla 
ilişkilerini araştıran çalışmalara göz atıldığında, psikolojik sözleşme ile güven arasında 
negatif yönlü (Bal ve Diğ., 2008; Kingshott, 2006) ilişkiler tespit edilmiştir. Turnley ve 
Feldman’ın (1999) yaptığı çalışmada ise psikolojik sözleşme ihlalleri ile olumsuz 
örgütsel davranış boyutları arasındaki ilişkide, örgütsel adaletin düzenleyici bir role 
sahip olduğu görülmüştür. Hill ve diğerlerinin (2009) yaptığı başka bir araştırmada 
örgüt çalışanlarının etik dışı davranışları ile örgüte olan güvenleri arasındaki ilişkide 
psikolojik sözleşme ihlallerinin aracılık rolü olduğunu tespit etmişlerdir.  Kavramsal 
çerçeveden edinilen bilgilerin ve yukarıda belirtilen ampirik araştırmalardan hareketle 
örgüt içerisinde yaşanan psikolojik sözleşme ihlalleri ile örgütsel adalet arasında negatif 
yönlü bir ilişki olabileceği düşünülerek aşağıda belirtilen araştırma hipotezleri 
önerilmiştir.  

Hipotez-1: İşgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algıları ile örgütsel adalet 
algıları arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Hipotez-1(a): İşgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algıları ile dağıtımsal 
örgütsel adalet algıları arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Hipotez-1(b): İşgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algıları ile işlemsel örgütsel 
adalet algıları arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Hipotez-1(c): İşgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algıları ile kişilerarası 
ilişkisel örgütsel adalet algıları arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Hipotez-1(d): İşgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algıları ile bilgisel örgütsel 
adalet algıları arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

4.Yöntem  
4.1.Örneklem 
Yapılan bu çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel adalet algısı 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için Elazığ ilinde özel bankalarda istihdam edilen 
çalışanlar seçilmiştir. Araştırma kapsamında; rekabetin yoğun olması, çeşitli ticari 
kaygılar gibi nedenlerle özel bankalarda psikolojik sözleşme ihlallerinin kamu 
bankalarına göre daha fazla olabileceği düşünülerek özel banka çalışanları bu 
araştırmaya konu edilmiştir. Kamu sektöründe bulunan örgütler genel olarak hizmet 
odaklı çalışma prensiplerini esas alırken özel sektördeki örgütler ise kârı ön planda 
tutarlar. Bu kapsamda Elazığ ili özel banka çalışanları bu araştırmanın ana kütlesi olarak 
belirlenmiştir. Belirtilen bölgedeki özel banka çalışanlarına elektronik ortamda 
gönderilen anket formlarından 278’sinden elde edilen veriler araştırmaya dâhil 
edilmiştir. BDDK’nın (2015) verilerine göre Elazığ’da toplam 666 banka çalışanı 
bulunmaktadır. Bu kapsamda, 666 kişilik bir anakütlenin temsil edilebilmesi için ± 0,05 
örneklem hatası ve %95 güvenilirlik seviyesinde alınması gereken minimum örneklem 
sayısının yaklaşık 244 olduğu (Kotrlik ve Higgins, 2001; Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004) 
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göz önüne alındığında araştırma için seçilen örneklemin anakütleyi temsil yeteneğine 
sahip olduğu (278>244) söylenebilir. Araştırmaya katılan çalışanların demografik 
özellikleri ve tanımlayıcı istatistikleri Tablo-1’de sunulmuştur.  

Tablo-1 Demografik Özellikler ve Tanımlayıcı İstatistikler 

4.2. Veri Toplama Araçları 
 Yapılan bu çalışmada çalışanların örgütsel adalet algısını ölçmek için Colquitt 

ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen, Özmen, Arbak ve Özer (2006) tarafından 
Türkçe uyarlaması yapılan ve Cihangiroğlu (2009) tarafından kullanılan 17 maddelik 
ölçek kullanılmıştır. 5’li Likert şeklinde hazırlanan ölçekte, örgütsel adalete ilişkin dört 
alt boyut (dağıtımsal, işlemsel, kişilerarası ilişkisel, bilgisel) bulunmaktadır. Ölçekte yer 
alan sorularda “Çalıştığım kurumda terfi kararları adil bir şekilde alınmaktadır.” 
şeklinde ifadeler yer almaktadır. 

Çalışanların psikolojik sözleşme ihlalleri ise Robinson ve Rousseau (1994) 
tarafından geliştirilmiş olan "Psikolojik Sözleşme İhlali Algı Ölçeği”nin Çetinkaya ve 
Özkara (2015) tarafından kullanılan Türkçe versiyonu ele alınmıştır. 9 maddeden oluşan 
ölçek tek bir boyut olarak kurgulanmış ve 5’li Likert şeklinde hazırlanmıştır. Ölçekte 
yer alan sorularda “İşimin ve çalıştığım işyerinin yapısı aynen kurumun söz vermiş 
olduğu gibidir.” şeklinde ifadeler yer almaktadır.  

 4.3.Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 
 Araştırmada kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerliliğini belirlemek amacıyla 

öncelikle Keşfedici Faktör Analizi (KFA) daha sonra da Doğrulayıcı Faktör Analizi 
(DFA) yapılmıştır. KFA yapılırken veriler varimax yöntemiyle döndürülerek analizlere 
dâhil edilmiştir.  

 Örgütsel adalet ölçeğine KFA yapılması esnasında 4, 8, 9 ve 16. sorular birden 
fazla faktör yüklenimlerine sahip olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Sonuçta verilerin 
dört faktör altında toplam varyansın %74,24’ünü açıklayacak şekilde toplandığı 
görülmüştür. Psikolojik sözleşme ihlali ölçeğine yapılan KFA sonucunda ise verilerin 
tek faktör altında %62,06’lık varyans açıklanacak şekilde toplandığı gözlenmiştir. KFA 
sonuçlarının ayrıntısı Tablo-2’de sunulmuştur. 

Tablo-2 Ölçeklerin KFA Tablosu 

Ölçek Faktör Özdeğer Varyans 
(%) 

KMO/ 
Bartlett’s Sphericity 

Örgütsel Adalet 

1.Dağıtımsal adalet 2,72 20,96 

KMO:0,919; 
χ 2:2114,07; p:0,000 

2.İşlemsel adalet 2,58 19,88 
3.Kişilerarası ilişkisel adalet 2,39 18,39 
4.Bilgisel adalet 1,95 14,99 
Toplam 9,64 74,24 

Psikolojik Sözleşme İhlali 5,58 62,08 KMO:0,918; 
χ 2:1606,77; p:0,000 

ÖRNEKLEM YAŞ 
ORT. CİNSİYET BANKACILARIN ÇALIŞMA 

POZİSYONLARI EĞİTİM 

 Özel Banka 
Çalışanları 

N=278 

31,46 
(Std.S.=

6,94) 

%52 Erkek 
(n=145) 

%48 Kadın 
(n=133) 

%52 Gişe, bireysel işlem görevlisi 
%29 Operasyon Yönetmeni ve yönetici  
%19 Diğer (güvenlik, temizlik, büro 

destek) 
 

%2 Lise 
%6  Ön lisans 
%74 Lisans 
%18 Lisans üstü 
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Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini belirlemek amacıyla Amos 
20.0 programı kullanılarak DFA yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ölçeklerin 
faktör yapılarına ait uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu 
görülmüş ve ölçeklerin yapısal olarak geçerli olduğu sonucuna varılmıştır (Schermelleh, 
Moosbrugger ve Müller, 2003; Hu ve Bentler, 1999; Steiger, 1990; Marsh ve Hocevar, 
1985; Ullman, 2001). Ölçeğin faktör yapılarına ait uyum indeksleri Tablo-3’de, 
ölçeklerin faktör yapılar Şekil-1’de sunulmuştur. 

Tablo 3. DFA Uyum İndeksleri 

Ölçek 
 Uyum İndeksleri 

NFI NNFI GFI CFI AGFI RMSAE CMIN
/SD p 

Örgütsel 
 Adalet 0,929 0,955 0,925 0,955 0,884 0,07 2,596 0,000 

Psikolojik Sözleşme 
İhlalleri 0,962 0,975 0,956 0,975 0,910 0,08 2,829 0,000 

Şekil 1. Ölçeklerin Faktör Yapıları 

 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin iç tutarlığını belirlemek amacıyla yapılan 

analizler sonucunda ölçeklerin ve alt boyutlarının güvenilirlik değerlerinin (Cronbach-
alpha) uygun olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarının ayrıntısı Tablo-4’de 
sunulmuştur.  



 
 

H. Erdem 8/1 (2016) 1-18 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

9 

Tablo-4 Güvenilirlik Analizi 
Ölçekler ve Alt Boyutlar Cronbach-Alpha 

Örgütsel adalet (toplam) 0,923 
İşlemsel adalet 0,811 
Kişilerarası ilişkisel adalet 0,884 
Bilgisel adalet 0,757 
Dağıtımsal adalet 0,856 
Psikolojik Sözleşme İhlali 0,922 

Sonuç olarak yukarıda belirtildiği şekilde yapılan analizler neticesinde araştırma 
kapsamında kullanılan örgütsel adalet ve psikolojik sözleşme ölçeklerinin geçerli ve 
güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

5.Bulgular 
Çalışmanın bu bölümünde değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bu maksatla yapılan korelasyon analizi sonucundapsikolojik sözleşme 
ihlali ile örgütsel adaletin bütün alt boyutları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
olduğu gözlenmiştir. Korelasyon analizinin ayrıntısı Tablo-5’de sunulmuştur.  

Tablo-5 Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Ort. Std. S. 
Korelasyon Matrisi 

1 2 3 4 5 
1. Dağıtımsal adalet 3,11 0,99 -     
2. İşlemsel adalet 3,38 0,94 0,63** -    
3. Kişilerarası ilişkisel adalet 3,66 0,88 0,58** 0,67** -   
4. Bilgisel adalet 3,29 0,76 0,64** 0,58** 0,64** -  
5. Psikolojik Sözleşme İhlali 3,31 0,80 -0,56** -0,44** -0,32** -0,28** - 
n=278; ** p<0,01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel adaletin ve alt boyutlarının üzerindeki 
yordayıcı gücünü görmek maksadıyla regresyon analizleri yapılmıştır. Regresyon 
analizi yapmadan regresyonun varsayımlarından normallik testi ve çoklu doğrusal 
bağlantı testi yapılmıştır. Örgütsel adalet ve psikolojik sözleşme ihlalleri faktör 
skorlarına yapılan normallik analizi sonucunda modeldeki değişkenlerin her 
birininskewness ve kurtosis (basıklık ve çarpıklık) değerlerininsırasıya -0,34/-0,64ve -
0,23 / -0,070aralığında değiştiği, hesaplanan Zs ve Zk değerlerinin ise 0,01 anlamlılık 
seviyesinde kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüş ve değişkenlerin normal 
dağılımdan uzak olmadığı sonucuna varılmıştır (Joanes ve Gill, 1998; Tabachnick ve 
Fidell, 2007). Ayrıca modelde yer alan değişkenlerin tamamının VIF değerlerinin 
10’dan küçük, Tolerans değerlerinin ise 0,2’den büyük olduğu için (Tatlıdil, 1996) 
modelde çoklu doğrusal bağıntı olmadığı gözlenmiştir. Yapılan regresyon analizi 
sonucundapsikolojik sözleşmenin örgütsel adaleti ve bütün alt boyutlarını negatif yönlü 
ve anlamlı olarak yordadığı belirlenmiş ve araştırma hipotezlerinin tamamı kabul 
edilmiştir. Regresyon analizinin ayrıntısı Tablo-6’da sunulmuştur. 
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Tablo-6 Regresyon Analizi Sonuçları 

Hip Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

Unstd. 
β 

Std. 
Hata β R² ∆R² t 

Çoklu Doğrusal 
Bağlantı 

Tolerans VIF 

H1 
Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

Örgütsel 
Adalet 0,404 0,01 -0,809 0,654 0,653 22,83** 1,00 1,00 

H1 
(a) 

Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

Dağıtımsal 
Adalet 0,566 0,05 -0,566 0,320 0,317 11,39** 1,00 1,00 

H1 
(b) 

Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

İşlemsel 
Adalet  0,444 0,05 -0,444 0,198 0,195 8,243** 1,00 1,00 

H1 
(c) 

Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

Kişilerarası 
İlişkisel 
Adalet 

0,325 0,05 -0,325 0,105 0,102 5,701** 1,00 1,00 

H1 
(d) 

Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

Bilgisel 
Adalet 0,283 0,05 -0,283 0,080 0,077 4,895** 1,00 1,00 

** p<0,01; n=278 

Yapılan bu çalışma kapsamında son olarak demografik değişkenlerle örgütsel 
adalet ve psikolojik sözleşme ihlali algıları arasında anlamlı ilişkiler ve farklılıklar olup 
olmadığı incelenmiştir. Öncelikle sürekli değişken olarak düzenlenen katılımcıların yaşı 
ile değişkenler arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yaş ile 
örgütsel adalet arasında negatif yönlü ve anlamlı (Pearson Correlation=-0,128, 
p=0,03<0,05); yaş ile psikolojik sözleşme ihlalleri arasında ise pozitif yönlü ve anlamı 
(Pearson Correlation=0,159, p=0,00<0,01)  bir ilişki olduğu görülmüştür. Katılımcıların 
cinsiyet ile araştırma değişkenleri arasındaki anlamlı farklılıkları belirlemek amacıyla t 
testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda cinsiyet farklılığı ile örgütsel adalet 
(p=0,47>0,05) ve psikolojik sözleşme ihlali (p=0,51>0,05)  arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumları ile araştırma değişkenleri 
arasındaki farkları belirlemek amacıyla yapılan ANOVA analizi sonucunda, eğitim 
seviyesi ile örgütsel adalet (p=0,44>0,05)  ve psikolojik sözleşme ihlali (p=0,17>0,05) 
arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.   

6. Sonuç ve Tartışma 

Küreselleşmenin ve kentselleşmenin etkisiyle birlikte bireyler maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için günlük zamanlarının neredeyse yarısını iş 
ortamlarında geçirmektedirler. Bu nedenle iş yerlerinde yaşanan olumsuzluklar 
bireylerin hem iş ortamlarında hem de aile hayatlarında derinden etkilenmelerine neden 
olmaktadır (Erdem ve Erkan, 2015). İş yerlerinde faaliyette bulunan bireyler açısından 
iş ilişkileri, örgütsel politikalar ve uygulamalar önem arz etmekte ve bu husus olumlu 
veya olumsuz davranışların sergilenmesine neden olmaktadır. 

Bireyler örgüt içerisine dâhil olduğu andan itibaren yaşanan olaylar, verilen 
ipuçları veya dağıtılan ödüllere ilişkin bir takım beklentiler geliştirmektedir. Psikolojik 
sözleşme olarak adlandırılabilecek bu durumda yaşanabilecek ihlaller veya olumsuzlar 
bireyde hayal kırıklığına, eşitsizlik olduğuna dair algıların gelişmesine neden olabilecek 
ve bütün bunlar işten ayrılma, iş memnuniyetsizliği, düşük performans gibi olumsuz 
örgütsel davranış boyutlarının sergilenmesine neden olabilecektir. Bu kapsamda 
örgütler açısından önemli bir konu olduğu değerlendirilen psikolojik sözleşme ihlali ile 
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örgütsel adalet ilişkisi Elazığ ilinde özel bankalarda istihdam edilen çalışanların 
katılımıyla ampirik bir araştırma ile sınanmıştır.  

Yapılan analizler neticesinde örgütlerde yaşanan psikolojik sözleşme ihlallerinin 
örgütsel adalet algısını çok güçlü bir şekilde (β=-0,809) negatif yönde yordama gücü 
olduğu görülmüştür. Bununla birlikte psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel adaletin 
bütün alt boyutlarını da negatif yönde yordama gücü olduğu belirlenmiştir. Örgütte iş 
yaşamına başlayan bir işgören yaşanan olaylara göre örgüte karşı beklentiler 
geliştirmektedir. Örneğin; çok çalışanlardan bazılarının maaşına zam yapıldığına dair 
yaşanan birkaç örnek olayın olduğu ve bunun bir şekilde amirlerce imâ edildiği bir 
işyerinde, işgören zam almak için daha fazla çaba gösterebilecektir.  Belirli bir süre 
sonra gösterdiği ilave gayretlerin karşılığını alamayan bir işgören sözleşmenin 
bozulduğunu düşünebilecektir. Burada birey, eşitlik teorisinde belirtildiği gibi kendisini 
örgüttekilerle veya diğer örgüttekilerle kıyaslamaya başlayacak ve kendi aleyhine bir 
durum olduğunu algıladığında adaletsizlik olduğunu düşünecektir. Aynı şekilde sosyal 
değişim teorisinde ifade edildiği gibi örgüt bireye herhangi bir şey sunmazsa (takdir, 
ödül, ilave ücret, kariyer) doğal olarak sosyal değişim süreci de gerçekleşmeyecektir. 
İşgören bilişsel algı süreçlerinde zaten kendisine yönelik haksızlık yapıldığını 
düşünecek ve örgüte karşı herhangi bir olumlu karşılık (ilave gayret, sadakat vb.) 
vermeme yoluna gidebilecektir. Bu kapsamda araştırma sonucunda elde edilen 
bulguların teorileri destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırma sonuçlarının 
literatürdeki çalışmaların bulguları (Turnley ve Feldman, 1999; Bal ve Diğ., 2008; 
Kingshott, 2006; Hill ve Diğ., 2009) ile paralellik arz ettiği de düşünülmektedir. 
Yapılan bu çalışma sonucunda psikolojik sözleşmenin örgütsel adalet üzerindeki negatif 
yönlü ve çok güçlü olan yordayıcı etkisinin özellikle örgütsel adaletin öncüllerinin 
belirlenmesine yönelik yapılan araştırmalar ışık tutabileceği değerlendirilmektedir.  

Elde edilen sonuçlarda yordayıcı gücün bu denli yüksek çıkmasında kültürel 
faktörlerin de rolü olabileceği göz ardı edilmemelidir. Hofstede’in (1980) 
araştırmalarında Türkiye; “yüksek güç mesafesi”, “düşük bireycilik”, “yüksek 
belirsizlikten kaçınma” ve “dişil özellikler” gösteren ülkeler grubunda yer almaktadır. 
Türkiye gibi kollektivist toplumlarda işyerlerinde yöneticiler ile işgörenler arasındaki 
ilişkiler genellikle ahlaki temellere dayalı olarak yürümektedir (Gümüştekin ve Emet, 
2007).  Bu noktada verilen veya bir şekilde imâ edilen sözlerin tutulmaması gerçek 
anlamda bir eşitsizlik algısına neden olabilecektir. Dişil özellikte bir kültürün hâkim 
olduğu bir örgütte ise çalışanların katılımı, eşitlik ve dayanışma ön plandadır (Şekerli ve 
Gerede, 2011). Görüldüğü gibi bütün bu özelliklerin de değişkenler arasındaki ilişkinin 
gücünde etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Ancak yapılan bu çalışmada kaynak ve 
zaman sınırlılığı nedeniyle kültürün etkisi ampirik olarak incelenememiştir. Gelecekte 
yapılabilecek çalışmalarda bu hususun incelenmesinin faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir.  

Yapılan çalışmada demografik faktörlerle araştırma değişkenleri arasındaki 
ilişkiler de analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde katılımcıların cinsiyet ve 
eğitim seviyesinin, örgütsel adalet ve psikolojik sözleşme bağlamında anlamlı bir 
farklılık arz etmediği belirlenmiştir. Ancak işgörenlerin yaşları arttıkça örgütte adaletin 
azaldığını, psikolojik sözleşme ihlallerinin ise arttığını düşündüğü görülmüştür. 
Bireylerin örgütte kaldıkları süre uzadıkça örgüt ile ilgili politikaları daha iyi müşahade 
ettiği, çeşitli informal ilişkiler veya adaletsiz uygulamaları dahi iyi görmeye zamanı 
olduğu için bu şekilde düşündüğü söylenebilir. Sonuç olarak işgörenlerin yaşları arttıkça 
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tecrübeleri de artmaktadır. Yeni işe başlamış çalışanların örgütü tam olarak 
tanıyamaması, sözleşme ihlallerini veya adaletsiz uygulamaların olduğuna ilişkin 
yeterince bilgiye sahip olmamasının beklenen bir durum olduğu düşünülebilir. 

Yapılan bu çalışma ile olumsuz örgütsel davranışların oluşmasına öncüllük eden 
kavramlar ele alınmaya çalışılmıştır. Adalet sosyal hayatımızda olduğu gibi iş hayatında 
da oldukça önemli bir yere sahiptir. Adalete ilişkin oluşabilecek olumsuzlukların 
nedenlerini araştırmak örgütler açısından önemli olabilmektedir. Çünkü bir örgütte 
adaletsizlik veya eşitsizlik olduğu düşünüldüğünde bireyler buna bir takım olumsuz 
tepkiler geliştirmekte gecikmeyeceklerdir. Bu bakımdan yapılan bu çalışma örgütsel 
adaletin önemli öncüllerinden birisinin psikolojik sözleşmeye riayet etmek olduğunu 
ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışma Elazığ ili ile 
sınırlıdır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlara ilişkin genellemeler yapılmadan önce 
bu sınırlılığın göz ardı edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. Benzer şekilde 
kültürel ve sektörel faktörlerin de etkisinin olabileceği düşünülmelidir. Gelecekte başka 
kültürler ve sektörler üzerinde aynı değişkenlerin ilişkilerinin incelenmesinin ilişkilerin 
genellenebilmesi için önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
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Extensive Summary 

 1. Introduction 
 In today’s competitive business life, organizations urge to increase 
organizational performance through understanding their employees. In this proces 
organization and emoloyee relationships and equity concepts are important. Besides, 
there are mutual expectations between organization and employees. In organization-
employee relationship, the perception of justice in the organization and psychological 
contract are considered important concepts.  
 Individuals create culture in the places where they live. For the bases of this 
culture the shared values are important (Erkenekli, 2014, s. 572). The shared values 
describe the behavior and atitudes of individual. In today’s organizations one of the 
factors defining the individual’s behaviors is equality (Robbins ve Judge, 2013, s.146 ). 
According to Equity Theory postulated by Adams (1965), individuals continuously 
compare their situation with yheir peers’ situation. As a result of this continuous 
comparison process, individuals develop attitudes based on their injustice perception. 
The cognitive judgements of individuals towards organizational applications is called 
organizational justice (Paşamehmetoğlu and Yeloğlu, 2014, s. 161). Organizational 
justice is important in terms of organizational behavior and motivating employees. 
Employees think that everybody shall be treated fairly and in justice in the organization 
with the effect of respective culture they share. 
 When individuals start working in an organization they accept two types of 
contract with organiztions namely open and covered. The open contract is an official 
document containing financial and law related issues. On the other hand, the covered 
contract includes unspoken but indirectly accepted rules and regulations. In this 
agreement called psychological contract, organization expects high performance and 
commitment from employee while employee expects secutirty and support from the 
organization (Turunç ve Çelik, 2010). One of the important subject which is expected 
by empoyee from organization is a management approach treating all epmloyees in 
justice and equity. In this point, the promises given by organization to empolyees are 
important to understand psychological contract. 
 Breaking psychological contract causes negative organizational behaviours. The 
perception of injustice which can emerge in employees’ minds has an important role in 
this process. In this concept, the aim of this study is to explore the association between 
the violations of psychological contract and organizational justice perception using the 
data retrived from banking sector 
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 2. Method 

 In this study in order to explore the relationship between the violations of 
psychological contract and organizational justice perception, a sample of provate bank 
employees in Elazig is province is chosen.  Because there is a fierce competition in 
private banking sector and ti considered that there is a higher probability of violation of 
psychological contract, the sample of this study is chosen from private banking sector. 
A questionnaire was sent to private bank employees is above mentioned region and 278 
of returned questionnaire forms are regarded as suitable for statistical analyses.   
 For measuring organizational justice perception, the scale developed by Colquitt 
et al (2001) is employed in this study. This scale is adapted to Turkish by Ozmen et al 
(2006) and used as 17-item scale by Cihangiroglu (2009). The perception of 
psychological ceontract violations is measured using a version of the scale developed by 
Robinson and Rousseau (1994) and used in Turkish by Çetinkaya and Özkara (2015). 

 Exploratory Factor Analysise and Confirmatory Factor Analysis are conducted 
to test the validity of the scales. Cronbach’s Alpha Coeficients are calculated to 
determine reliability of the scales. Cooretaion and regression analyses are done to see 
the association between variables and test our hypothesis. Lastly, t-test and ANOVA is 
employed to test the impacts of demographic variables and factor variables. 
 3. Findings  

 After relability and validity exloration procedure, both scales are found to be 
relaible and valid to be operationalized in this study. As a result of correlation and 
regression analiyses, it is found that violations of psychological contract decreses 
organizationa justice perception and all sub dimensions significantly. Thus, all 
hypothesis proposed in this study is suppoted by statistics. The details of regredssion 
analyses are shown in Table 7. 

Tablo 7 Regresion Analyses Results 

Hyp. Independent 
Variable 

Dependent 
Variable 

Unstd. 
β 

Std. 
D. β R² ∆R² t 

Collinearity 
Tolerans VIF 

H1 
Psychological 
contract 
breach 

Organizational 
justice 0.404 0.01 -0.809 0.654 0.653 22.83** 1.00 1.00 

H1 
(a) 

Psychological 
contract 
breach 

Distributive 
justice 0.566 0.05 -0.566 0.320 0.317 11.39** 1.00 1.00 

H1 
(b) 

Psychological 
contract 
breach 

Procedural 
justice  0.444 0.05 -0.444 0.198 0.195 8.243** 1.00 1.00 

H1 
(c) 

Psychological 
contract 
breach 

Interactional 
justice 0.325 0.05 -0.325 0.105 0.102 5.701** 1.00 1.00 

H1 
(d) 

Psychological 
contract 
breach 

Informational 
justice 0.283 0.05 -0.283 0.080 0.077 4.895** 1.00 1.00 

** p<0,01; n=278 

 Lastly, the impact of demographic variables on research variables are 
scrutinized. First, correlation analysis is done to see the association between employees’ 
age (continuous variable) and factor variables and found that there is a significant 
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negative association between age and organizational justige perception  (Pear.Cor.=-
0,128, p=0,03<0,05) and a significant positive association between age and 
psychological contract violations (Pear.Cor.=0,159, p=0,00<0,01). To explore the effect 
of gender on factor variables, t-test is employed and found that both variables are not 
sensitive to gender [organizational justige perception, (p=0,47>0,05); psychological 
contract violations (p=0,51>0,05)].   
 4. Discussion 

 An individual working fir an organization developes axpectaions according to 
his/her experiences in the work environment. For example, some individuals might 
believe that the hardworkers are awarded with higher salaries. Some incidents can 
support this perception or some managers might have been implied this sort of 
approaches. In this case, the employee believing this mechanism might chose to work 
harder. After a certsin time period, if the employee working harder than the others 
cannot receive the reflection of his efforts and expecations, he or she can develop some 
understandings related with the presence of psychological contract violations in his/her 
organization. Here individual compares himself/herself with others inside and outside of 
the organization in line with the equity theory. In such cases individual can think that 
there is injustice if he/she recognizes somethings or practices against him/her personal 
interest and expections supported by perceptions, culture and values. In the same token, 
according to the social exchange theory, if organization does not present any solid 
benefit (appraisal, award, incentives, career, etc.) to employee, naturally, social 
exchange process can not be realized. In this case, employee feels injustice agains 
him/her. As a result he or she does not give any positive response (extra efforts, 
commitment, identification, etc.)  to the respective organization.          

 As a result of the analyses conducted it is found that the psychological contract 
violations decrease the perception of organizationa justice with a high negative 
coefficient (β=-0,809). Besides, it is seen that the psychological contract violations 
affects the sub dimensions of the organizational justige perception in negative direction.  

 In this concept, it can be said that the findings of this study supports the theories 
discussed above. Besides, the findings of this study are in line with the studies in the 
literature (Turnley and Feldman, 1999; Bal et al, 2008; Kingshott, 2006; Hill et al, 
2009). It is considered that the findings of this study are useful for exploring the 
precessors of the organizational justice perception. 
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Özet 

Bireylerin girişimcilikle ilgili bilgi sahibi olmalarının ve mevcut işlerinde 
yaşadıkları iş stresinin onların girişimci olmalarında veya girişimci olma niyetlerinde 
etkili olduğu biliniyor. Ancak, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmanın ve iş stresinin 
girişimcilik isteğine olan etkilerini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 
çalışmanın ilk amacı, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmanın ve iş stresinin girişimcilik 
isteğine, yani kendi işini kurmayı istemeye olan etkilerini incelemektir. Çalışmanın 
ikinci amacı, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki 
ilişkide iş stresinin düzenleyici değişken rolü oynayıp oynamadığını araştırmaktır. Bu 
amaçlar doğrultusunda, anket çalışmasıyla 472 beyaz-yakalı çalışandan toplanan 
verilerin hiyerarşik çoklu regresyon analiz sonuçlarına göre, iş kurma hakkında bilgi 
sahibi olmanın da, iş stresinin de girişimcilik isteği üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri 
olduğu görülmüştür. Ayrıca, iş stresi, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve 
girişimcilik isteği arasındaki ilişki üzerinde negatif yönde düzenleyici değişken rolü 
oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik isteği, Kendi işini kurma isteği, İş kurma 
hakkında bilgi sahibi olma, İş stresi, Beyaz-yakalı çalışanlar. 

Abstract 
It has been established that entrepreneurial knowledge and job stress are related 

to entrepreneurship and entrepreneurial intentions. However, the effects of job stress 
and knowledge about establishing a business on the willingness to be an entrepreneur 
are under-researched. The aim of this research is to examine both of these effects and to 
determine whether job stress moderates the relationship between knowledge about 
establishing a business and the willingness to be an entrepreneur. Data from 472 white-
collar employees is used in hierarchical multiple regression analysis. The results show 
that both knowledge about establishing a business and job stress are positively related 
to the willingness to be an entrepreneur. Moreover, job stress negatively moderates the 
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relationship between knowledge about establishing a business and the willingness to be 
an entrepreneur. 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial willingness, Willingness to be an 
entrepreneur, Knowledge about establishing a business, Job stress, White-collar 
employees. 

Giriş 
Yeni işletmelerin kurulması, istihdamın artmasına (Decker ve diğ., 2014; Fölster, 

2000), inovasyona (Wong, Ho ve Autio, 2005) ve ekonomik büyümeye (Acs ve diğ., 
2012; Wong, Ho ve Autio, 2005) sebep olmaktadır. Bu nedenle, girişimcilik isteğine, 
yani bireylerin kendi işlerini kurmayı istemelerine etki eden faktörlerin araştırılması 
önemlidir.   

Kişilerin neden kendi işlerini kurmak istedikleriyle ilgili yapılan birçok araştırma 
sonucunda ortaya çıkan çoğu faktör, bireyleri girişimciliğe çeken faktörler ve iten 
faktörler olarak iki başlık altında toplanmaktadır (Gilad ve Levine, 1986; Hughes, 2003; 
Kirkwood, 2009; Schjoedt ve Shaver, 2007). Bu çerçevede, girişimcilikle ilgili bilgi 
sahibi olmak bireyleri girişimciliğe çeken (Orhan ve Scott, 2001), iş stresi ise bireyleri 
girişimciliğe iten faktörler olarak sınıflandırılmıştır (Hughes, 2003). Araştırma 
sonuçlarına göre, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmayı da kapsayan girişimcilikle ilgili 
bilgi sahibi olma değişkeni, bireylerin girişimcilik niyetlerini pozitif yönde etkilemekte 
(Roxas, 2014) ve girişimci olmalarına sebep olmaktadır (Orhan ve Scott, 2001).  
Literatürde, iş stresinin bireyleri iş kurmaya ittiğini gösteren çalışmalar da 
bulunmaktadır (Hughes, 2003; Kephart ve Schumacher, 2005). Ancak, iş kurma 
hakkında bilgi sahibi olma ve iş stresinin girişimcilik isteğine etkilerini inceleyen bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Literatürdeki bu konudaki boşlukları doldurmak amacıyla, 
bu araştırmanın amaçları: 

1) İş kurma hakkında bilgi sahibi olmanın ve iş stresinin girişimcilik isteğine 
etkisini incelemek ve  

2) İş stresinin iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği 
arasındaki ilişkide düzenleyici değişken rolü oynayıp oynamadığını 
araştırmaktır.    

1. Literatür Taraması ve Hipotezler 
Literatürde, hem girişimcilikle ilgili bilgi sahibi olmanın hem de iş stresinin 

girişimcilik veya girişimcilik niyeti üzerine etkileriyle ilgili araştırmalar bulunmaktadır. 
Çalışmanın hipotezleri bu araştırma sonuçlarına dayanarak oluşturulmuştur. 

1.1. Girişimcilik İsteği 
Kendi işini kurmayı isteme sebepleri genel olarak iten ve çeken faktörler olarak 

iki başlık altında incelenmektedir (Gilad ve Levine, 1986; Hughes, 2003; Kirkwood, 
2009; Schjoedt ve Shaver, 2007). Girişimciliğe iten faktörler, mevcut işten duyulan 
memnuniyetsizlik (Gilad ve Levine, 1986; Kirkwood, 2009; Powell ve Bimmerle, 2000) 
fazla iş yükü (Hughes, 2003), mevcut işyerinde hoşlanılmayan değişiklikler olması 
(Kirkwood, 2009), kariyerde yaşanılan aksilikler (Gilad ve Levine, 1986), işten 
çıkarılma (Gilad ve Levine, 1986; Hughes, 2003) ve iş bulamama (Hughes, 2003) gibi 
negatif faktörlerdir. Girişimciliğe çeken faktörler ise girişimcilik tecrübesi olan aile 
bireylerine sahip olma, karlı iş fırsatları (Gilad ve Levine, 1986), başarma isteği 
(Kirkwood, 2009), girişimcilikle gelen bağımsızlık (Hughes, 2003) ve daha çok para 
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kazanabilme (Hughes, 2003) gibi pozitif faktörlerdir. Bu çerçevede, girişimcilikle ilgili 
bilgi sahibi olmak bireyleri iş kurmaya çeken (Orhan ve Scott, 2001), iş stresi ise 
bireyleri iş kurmaya iten faktörler (Hughes, 2003) olarak sınıflandırılmaktadır.  

1.2. İş Kurma Hakkında Bilgi Sahibi Olma ve Girişimcilik İsteği İlişkisi 
İş kurma hakkında bilgi sahibi olma iş kurarken bireylerin işini kolaylaştıran bir 

faktördür. İş kurma hakkında bilgi sahibi olmayı da kapsayan girişimcilikle ilgili bilgi 
sahibi olma (Roxas, 2014) bireyleri girişimciliğe çeken faktörlerden kabul edilmektedir 
(Orhan ve Scott, 2001). Global Entrepreneurship Monitor tarafından 2010’da 
gerçekleştirilen girişimcilik araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’de bireylerin 
%54’ü iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduklarını düşünmektedir 
(Karadeniz, 2011; Kelley, Bosma ve Amorós, 2011).   

Orhan ve Scott’ın (2001) Paris ve Lyon’da 25 başarılı kadın girişimciyle 
yaptıkları derinlemesine mülakatların bulgularından biri de girişimcilik hakkında 
önceden bilgi sahibi olmanın girişimci olmaya çeken faktörlerden biri olduğudur. 
Araştırma sonuçlarına göre, kadın girişimciler iş kurmalarına sebep olan faktörler 
açısından yediye ayrılmaktadır. Bu yedi gruptan biri olan ve bilgili/haberdar girişimciler 
olarak adlandırılan grubu girişimciliğe çeken faktörlerden birisi de girişimcilerden 
beklenilenlerle ilgili önceden bilgilerinin olmasıdır.   

Bunun dışında literatürde konuyla ilgili daha çok üniversite öğrencileri üzerine 
çalışmalar bulunmaktadır. Filipinler’de 245 son sınıf üniversite öğrencisi üzerine 
yapılan araştırmaya göre iş kurma hakkında bilgileri de kapsayan girişimcilikle ilgili 
bilgi sahibi olma ile girişimcilik niyeti arasında pozitif bir ilişki vardır (Roxas, 2014). 
Umman’da Sohar Üniversitesi’nde %89,5’i 20-25 yaş arasında ve %8’i 26 yaşından 
büyük 200 öğrenciyle yapılan anket çalışması sonuçlarına göre, bireylerin iş 
kuramamalarının en büyük sebebi yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını 
düşünmeleridir (Belwal, Balushi ve Belwal, 2015). İslamabad’da beş üniversiteden 100 
öğrenci üzerinde yapılan çalışmaya göre girişimcilik eğitimi eksikliği ve girişimcilik 
eğiliminin düşük olması arasında pozitif bir ilişki vardır (Sial ve Chaudhary, 2011). 
Singapur’da National University of Singapore’da eğitim gören 5.326 öğrenci üzerinde 
yapılan araştırma sonuçlarına göre işletme bilgisine sahip olmamak girişimciliğe 
duyulan ilgide caydırıcı etken rolü oynamaktadır (Wang ve Wong, 2004). 

Özetle, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmayı da kapsayan girişimcilikle ilgili 
bilgi sahibi olma değişkeni, girişimcilik niyetini olumlu yönde etkileyen (Roxas, 2014) 
ve girişimciliğe çeken faktörlerden biridir (Orhan ve Scott, 2001). Tam tersi, iş kurma 
konusunda yeterli bilgi ve beceri sahibi olmamak ise iş kuramamanın en önemli 
sebebidir (Belwal, Balushi ve Belwal, 2015). Bu bulgulara dayanarak iş kurma 
hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği ile ilgili aşağıdaki hipotez 
geliştirilmiştir:  

H1: İş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasında pozitif bir 
ilişki vardır. 

1.3. İş Stresi ve Girişimcilik İsteği İlişkisi 
İş stresi girişimciliğe iten faktörler arasında sınıflandırılmaktadır (Hughes, 2003). 

Araştırmalara göre iş stresi çalışanların kendi işlerini kurmalarına sebep olmaktadır 
(Hughes, 2003; Kephart ve Schumacher, 2005). Kanada’da 61 girişimci kadınla yapılan 
derinlemesine mülakatların sonucuna (Hughes, 2003) ve Kephart ve Schumacher’in 
(2005) literatür taraması sonucuna göre işyerindeki stres çalışanları girişimciliğe 
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itmektedir. Bu sebeple, iş stresi ve girişimcilik isteği ile ilgili aşağıdaki hipotez 
geliştirilmiştir: 

H2: İş stresi ve girişimcilik isteği arasında pozitif bir ilişki vardır. 
1.4. İş Stresinin İş Kurma Hakkında Bilgi Sahibi Olma ve Girişimcilik İsteği 

arasındaki İlişkiye Etkisi  
Yapılan araştırmalara göre, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmayı da kapsayan 

girişimcilikle ilgili bilgi sahibi olma değişkeni (Roxas, 2014) girişimcilik niyetini 
etkilemektedir. İş stresi ise girişimci olmayı (Hughes, 2003) pozitif yönde 
etkilemektedir. İş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki 
ilişki üzerinde iş stresinin bir etkisi olup olmadığını araştıran bir çalışmaya ise 
rastlanılmamıştır. Ancak, iş stresinin çalışanlarla ilgili önemli değişkenler arasındaki 
ilişkilerde düzenleyici değişken rolü oynadığı bilinmektedir. Örneğin, ilişkiler arası 
stres, liderin zekası ve performansı arasındaki ilişkide düzenleyici değişken rolü 
oynamaktadır. Hatta yüksek stres durumunda, liderin zekası ve performansı arasındaki 
ilişki istatistiki olarak anlamsız hale gelmektedir (Fiedler, 1996). İş stresi, ayrıca, lider-
üye etkileşiminin katkı ve sadakat boyutları ile iş memnuniyeti arasındaki ilişkilerde 
(Bitmiş ve Ergeneli, 2012) ve liderin kolektif grup kimliğini ne kadar temsil ettiği ile iş 
memnuniyeti arasındaki ilişkide (Cicero, Pierro ve van Knippenberg, 2007) düzenleyici 
değişken rolü oynamaktadır.  

Bu çalışmada ise, iş stresleri arttıkça, çalışanların kendi işlerini kurma isteklerinin 
artacağı, hatta o kadar ki iş stresleri arttıkça iş kurma hakkında bilgi sahibi olmalarını 
veya olmamalarını o kadar da önemsemeyecek şekilde kendi işlerini kurmayı istemeye 
başlayacakları ve dolayısıyla iş stresi arttıkça, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmanın 
girişimcilik isteği üzerindeki etkisinin azalacağı öngörülmektedir. Bu sebeple, iş 
stresinin iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve kendi işini kurmayı isteme arasındaki 
ilişkideki rolü ile ilgili aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H3: İş stresi, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki 
ilişkide negatif yönde düzenleyici değişkendir. Yani, iş stresi arttıkça, iş 
kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki ilişkinin 
şiddeti azalmaktadır. 

Hipotezler Şekil 1’de özet olarak gösterilmiştir. 
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2. Yöntem 

2.1. Örneklem ve Anket Uygulaması 
Anket çalışmasına katılımı arttırabilmek için olasılığa dayalı olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kolayda ve kartopu örnekleme yöntemleri kullanıldı. Kurumların üst 
düzey yöneticileriyle bağlantıya geçildi ve kurum çalışanlarına çalışmayla ilgili yüz 
yüze açıklamalar yapabilmek ve anketleri dağıtıp geri toplayabilmek için gerekli izinler 
alındı. Bu yöneticilerden, anket çalışmasının kurumlarında uygulanmasını kabul 
edebilecek tanıdıkları diğer kurum yöneticileriyle bağlantı kurmaları rica edildi ve 
kurulan bu yeni bağlantılarla yeni kurumlara gidildi. Kurumlarda beyaz-yakalı 
çalışanlara çalışma hakkında bilgi verildi, bireysel cevaplarının paylaşılmayacağı ve 
ankette isimlerinin sorulmadığı açıklandı. Çalışma kapsamında, İstanbul ve Gebze’de 
özel sektördeki 78 şirkette çalışan 665 beyaz-yakalı çalışandan 472’si (%71) anketleri 
doldurdu. Bu 78 şirketten %74’ü üretim, %21’i hizmet, %4’ü ihracat-ithalat ve %1’i ise 
perakendecilik sektöründe faaliyet göstermektedir. %65’i erkeklerden ve %25’i 
yöneticilerden oluşan katılımcıların yaş, eğitim, kıdem, iş tecrübesi bilgileri Tablo 1’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 1. Katılımcıların Yaş, Eğitim, Kıdem ve İş Tecrübesi Bilgileri 

Değişken Değer Katılımcı Sayısı Katılımcı Oranı (%) 

Yaş 

30’dan küçük            213             45,2 
30-39            170             36,1 
40-49              65             13,8 
50 ve üstü               23               4,8 

Eğitim Seviyesi İlkokul              14               3,0 
Ortaokul              42               9,0 
Lise            264             56,4 
Önlisans              45               9,6 
Lisans              90             19,2 
Yüksek Lisans              13               2,8 

Kıdem (yıl) 1 veya daha az              48             10,2 
2-9            241             51,3 
10-19            147             31,3 
20-29              16               3,4 
30 ve üstü              18               3,8 

İş tecrübesi (yıl) 1 veya daha az              19               4,0 
2-9            200             42,5 
10-19            182             38,6 
20-29              39               8,3 
30 ve üstü              31               6,6 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, katılımcıların çoğunun yaşı 30’dan küçüktür 
(%45,2). Kıdemleri 2-9 yıl (%51,3) ve iş tecrübeleri 2-9 yıl (%42,5) arasındadır. 
Katılımcıların çoğunluğu lise mezunudur (%56,4). Önlisans, lisans ve yüksek lisans 
mezunlarından oluşan toplam üniversite mezunu oranı ise %31,6’dır.  

Değişkenlerle ilgili veriler sadece bireylerden, yani tek kaynaktan toplandığında 
ölçümde ortak yöntem sapması ihtimali olabilir. Ortak yöntem sapmasının potansiyel 
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sebeplerinden biri değişkenleri ölçen soruların belirsiz olmasıdır (Podsakoff ve diğ., 
2003). Bunu önlemek amacıyla sorular ilk önce 14 beyaz-yakalı çalışana anket 
çalışması olarak uygulandı ve katılımcılardan açık olmayan soruları belirtmeleri istendi. 
Bu örneklemden gelen geri bildirim ile sorular tekrar düzenlendi. Daha sonra bu 
yenilenmiş anket 86 beyaz-yakalı çalışana pilot çalışma olarak uygulandı. Bu çalışma 
sonrasında sorular daha da açık ve anlaşılır hale getirildi. Hiyerarşik çoklu regresyon 
analizinde bu iki örneklemden toplanan veriler değil, yenilenmiş anketi dolduran 472 
çalışandan toplanan veriler kullanıldı. 

Ortak yöntem sapmasının potansiyel bir diğer sebebi de sorulardaki hazırlayıcı 
etkilerdir. Hazırlayıcı etki, bağımsız değişken sorularının ankette bulunduğu yerin bu 
değişkeni katılımcılar için daha belirgin hale getirmesi ve diğer değişkenlerle arasında 
nedensel bir bağ olduğunu ima etmesi ile ilgilidir (Podsakoff ve diğ., 2003). Yani, 
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenden önce sorulması katılımcıların dikkatini 
bağımsız değişkene çekip, bağımlı değişkenle aralarında nedensel bağ kurarak cevap 
vermelerine sebep olabilir.  Çalışmada böyle bir etki olmaması için, bağımlı değişken 
olan girişimcilik isteği sorusu, bağımsız değişken olan iş kurma hakkında bilgi sahibi 
olma ve iş stresi sorularından önce soruldu.   

2.2. Ölçüm 
Bağımlı ve bağımsız değişkenlerden önce “Lütfen aşağıdaki ifadelere ne kadar 

katıldığınızı belirtiniz” ifadesi kullanıldı ve değişkenler 5’li Likert ölçeği ile şu şekilde 
ölçüldü: 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne katılıyorum, ne 
katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum. 

İş kurma hakkında bilgili sahibi olma tek bir soru ile ölçüldü: “Kendi işimi kurma 
konusunda yeterince bilgili olduğumu düşünüyorum.” 

İş stresi, önceki çalışmalardan adapte edilerek kullanılan üç soru ile ölçüldü: 1) 
İşim çok stresli (Motowidlo, Packard ve Manning, 1986), 2) İşim nedeniyle kendimi 
huzursuz veya endişeli hissediyorum (Parker ve DeCotiis, 1983), 3) İşim nedeniyle 
kendimi baskı altında hissediyorum (Keller, 1984). 

Kendi işini kurma isteği tek soru ile ölçüldü: “İleride kendi işimi kurmak 
istiyorum.” 

Literatürde, erkeklerin kadınlara kıyasla girişimci olmayı daha çok istedikleri 
(Belwal, Balushi ve Belwal, 2015; Kourilsky ve Walstad, 1998), girişimciliğe ilgilerinin 
(Wang ve Wong, 2004) ve girişimcilik niyetlerinin (Hatak, Harms ve Fink, 2015) daha 
fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca, araştırma sonuçlarına göre, girişimcilik niyetinin, 
eğitim seviyesi (Hatak, Harms ve Fink, 2015) ve iş tecrübesi (Carr ve Sequeira, 2007) 
ile pozitif, yaş (Hatak, Harms ve Fink, 2015) ile ise negatif ilişkisi bulunmaktadır. Bu 
sebeple, bu çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi ve iş tecrübesi seviyesi kontrol 
değişkenler olarak kullanıldı. 

2.3. Analizler 
Bu çalışmada faktör analizi ve hiyerarşik çoklu regresyon analizi yapıldı.  

2.3.1. Faktör Analizi 
İş stresini ölçen ifadeler faktör analizine tabi tutuldu. Sonuçlar Tablo 2’de 

görülmektedir. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını gösteren Kaiser-Meyer-
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Olkin (KMO) örneklem uygunluk ölçüsü değeri 0,658’dir (p<0,001). 0,60’ın üzerindeki 
KMO değerleri kabul edilebilir olduğundan (Sharma, 1996), veriler faktör analizi için 
uygundur.   

Tablo 2. İş Stresi Faktör Analizi Sonuçları 
İfadeler Faktör Yükü 

İşim çok stresli. 0,900 

İşim sonucu kendimi huzursuz veya endişeli 
hissediyorum. 0,892 

İşim sonucu kendimi baskı altında hissediyorum. 0,755 

Varyansın açıklanma oranı (%) 72,532 

KMO değeri (p<0,0001) 0,658 

Faktör analizi sonucu, tahmin edildiği gibi, tüm iş stresi ifadeleri tek bir faktöre 
yüklendi. Varyansın açıklanma oranı %72,532 (Tablo 2) olduğundan ve sosyal 
bilimlerde, varyans açıklanma oranı %60 ve üzeri değerler yeterli  kabul edildiğinden 
(Hair ve diğ., 1998), varyans açıklanma oranı yeterlidir. Faktör yükleri en az 0,755 
(Tablo 2) olduğundan ve örneklem büyüklüğü 120 ve üzeri olduğunda 0,500 ve üzeri 
faktör yükleri anlamlı kabul edildiğinden (Hair ve diğ., 1998), tüm faktör yükleri 
anlamlıdır.  

2.3.2. Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi 
Hipotezler üç basamaklı hiyerarşik düzenleyici değişkenli regresyon analizi 

(Cohen ve diğ., 2003) ile test edildi. İş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve iş stresi 
regresyon değişkenleri analizden önce merkezileştirildi. Denkleme ilk basamakta 
kontrol değişkenleri (yani cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi ve iş tecrübesi seviyesi) (model 
1), ikinci basamakta iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve iş stresi değişkenleri (model 
2) girildi. Üçüncü basamakta etkileşim terimi olarak merkezileştirilmiş iş kurma 
hakkında bilgi sahibi olma ve iş stresi değişkenlerinin çarpımından elde edilen değerler 
kullanıldı. Anlamlı çıkan etkileşim terimi için basit eğim testi uygulandı ve etkileşim 
eğim ve kesme noktası kullanılarak gösterildi (Aiken ve West, 1991).  

Çoklu doğrusal bağlantı ihtimalini bertaraf edebilmek için, varyans artış faktörü 
(VIF) değerlerinin 10’u geçmemesi gerekmektedir (Hair ve diğ., 1998). Regresyon 
analizi sonuçlarında en yüksek VIF değeri 2,903 olduğundan, çoklu doğrusal bağlantı 
problemi bulunmamaktadır.  

3. Bulgular 
3.1. Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Korelasyonlar  

Çalışmada kullanılan değişkenlerin ortalama değerleri, standart saplamaları ve 
korelasyonları Tablo 3’de gösterilmektedir. İş stresi değişkeninin Cronbach alfa değeri 
0,81’dir. Bu değer 0,70’in üstünde olduğu için yüksek bir değerdir (Hair ve diğ., 1998).  
Tüm değişkenler arasında anlamlı (p<0,01) korelasyonlar vardır. Bağımsız 
değişkenlerden iş kurma hakkında bilgi sahibi olma (r=0,55, p<0,01), diğer bağımsız 
değişken iş stresine (r=0,29, p<0,01) kıyasla girişimcilik isteği ile daha yüksek 
korelasyona sahiptir.  
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Tablo 3. Değişkenlerin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Korelasyonları 

**p<0,01  
3.2. Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Hiyerarşik düzenleyici değişkenli regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te 
gösterilmektedir.  

Tablo 4. Girişimcilik İsteği için Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçlarıa 

Değişken Model 1 Model 2 Model 3 

Yaş -0,11 -0,06 -0,07 

Cinsiyetb  -0,10* -0,03 -0,03 

Eğitim seviyesi       0,19***       0,15***      0,13** 

İş tecrübesi seviyesi          0,00c -0,06         -0,07 

İş kurma hakkında bilgi sahibi olma         0,51***      0,49*** 

İş stresi         0,15***      0,14*** 

İş stresi x İş kurma hakkında bilgi 
sahibi olma   -0,09* 

ΔR2         0,31***  0,01* 

R2       0,05***        0,36***  0,37* 

Düzeltilmiş R2      0,04***        0,35***  0,36* 

F değeri      6,14***      42,88***      7,92*** 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
a Standartlaştırılmış regresyon katsayıları gösterilmektedir.  
b 0= erkek, 1=kadın.  
c Değer<0,005. 
Kontrol değişkenler girişimcilik isteğindeki varyansın %5’ini (p<0,001) 

açıklamaktadır. Girişimcilik isteği, kontrol değişkenlerden eğitim seviyesi (β=0,19, 
p<0,001) ile pozitif, kadın olma ile negatif (β=-0,10, p<0,05) ilişkilidir. Bu sonuçlara 
göre, erkekler kadınlara kıyasla girişimci olmayı daha çok istemektedirler ve eğitim 

 Değişken Ortalama Standart 
Sapma 1 2 3 

1  İş kurma hakkında bilgi 
sahibi olma  3,08 1,02 -   

2  İş stresi 3,05 0,85 0,27** -  

3  Girişimcilik isteği 2,99 1,08 0,55** 0,29** 0,81 
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seviyesi arttıkça bireylerin girişimcilik istekleri artmaktadır. Yaş ve iş tecrübesi seviyesi 
ise girişimcilik isteğiyle anlamlı bir biçimde ilişkili değildir. 

Hipotez 1 iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu öngörmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, yaş, 
cinsiyet, eğitim seviyesi ve iş tecrübesi seviyesinin etkileri kontrol edildikten sonra bile 
iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasında pozitif ve anlamlı bir 
ilişki vardır (β=0,51, p<0,001). Dolayısıyla, Hipotez 1 desteklenmektedir. Yani, 
çalışanların iş kurma hakkında bilgi seviyeleri arttıkça, kendi işlerini kurma istekleri de 
artmaktadır.  

Hipotez 2 iş stresi ve girişimcilik isteği arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
öngörmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve iş 
tecrübesi seviyesinin etkileri kontrol edildikten sonra bile iş stresi ve girişimcilik isteği 
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır (β=0,15, p<0,001). Dolayısıyla, Hipotez 2 
desteklenmektedir. Yani, çalışanların mevcut işlerinde iş stresleri arttıkça, kendi işlerini 
kurma istekleri de artmaktadır.  

İş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve iş stresi, girişimcilik isteğindeki varyansın 
%31’ini (p < 0,001) açıklamaktadır. Standardize edilmiş beta ağırlıkları incelendiğinde, 
iş kurma hakkında bilgi sahibi olmanın (β=0,51, p<0,001) iş stresine (β=0,15, p<0,001) 
kıyasla girişimcilik isteği ile daha güçlü bir biçimde ilişkili olduğu görülmektedir.  

Hipotez 3, iş stresinin, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği 
arasındaki ilişkide negatif yönde düzenleyici değişken rolü oynadığını, yani, iş stresi 
arttıkça, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki ilişkinin 
şiddetinin azaldığını öngörmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, etkileşim 
terimi (İş kurma hakkında bilgi sahibi olma x İş stresi) girişimcilik isteğindeki anlamlı 
bir varyansı açıklıyor (β=-0,09, ΔR2=0,01, p<0,05). Yani, iş stresi, iş kurma hakkında 
bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasında negatif yönde düzenleyici değişken rolü 
oynuyor. Dolayısıyla, Hipotez 3 desteklenmektedir. Yani, çalışanların iş stresi arttıkça, 
iş kurma hakkında bilgi sahibi olmaları ve iş kurmayı istemeleri arasındaki ilişki 
zayıflamaktadır.  

Basit eğim testi (Aiken ve West, 1991) sonuçlarına göre, iş stresi düşük ve yüksek 
seviyedeyken iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki ilişki 
Şekil 2’de gösterilmektedir. Etkileşim etkisi olmadığında iş stresinin düşük olduğu ve 
yüksek olduğu çizgiler paralel olacağından (Cohen ve diğ., 2003; Jaccard ve Turrisi, 
2003), Şekil 2’de çizgilerin paralel olmaması etkileşim etkisi olduğunu göstermektedir.  

Şekil 2’de görüldüğü üzere, iş stresi seviyesi ne olursa olsun, iş kurma hakkında 
bilgi sahibi olmanın girişimcilik isteği üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, iş 
stresi yüksek olanların girişimcilik istekleri, iş stresi düşük olanlara göre daha yüksek. 
Ancak, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki ilişki iş 
stresi düşük olan çalışanlarda (eğim β=0,62, p<0,0001), iş stresi yüksek olan çalışanlara 
(eğim β=0,44, p<0,0001) oranla daha güçlü. Yani, iş stresi yüksek olan çalışanlarda, iş 
kurma hakkında bilgili olmada meydana gelen bir birim artış, girişimcilik isteğini daha 
düşük oranda arttırıyor. İş kurma hakkında bilgi sahibi olma, iş stresi yüksek olan 
çalışanların girişimcilik istekleri üzerinde daha az etkili. Bu bulgular ışığında, iş 
stresinin, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki ilişkide 
negatif yönde düzenleyici değişken rolü oynadığını, yani, iş stresi arttıkça, iş kurma 
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hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki ilişkinin şiddetinin azaldığını 
öngören Hipotez 3, basit eğim testiyle de desteklenmektedir.  
Şekil 2. Düşük ve Yüksek İş Stresinin İş Kurma Hakkında Bilgi Sahibi Olma ve 

Girişimcilik İsteği arasındaki İlişkiye Etkisi 

 
 
 

 
4. Sonuç ve Tartışma 

Yeni işletmelerin kurulması, istihdamın artmasına (Decker ve diğ., 2014), 
inovasyona (Wong, Ho ve Autio, 2005) ve ekonomik büyümeye (Acs ve diğ., 2012) yol 
açtığından, bireylerin girişimci olma isteklerine etki eden faktörlerin araştırılması 
önemlidir. İş kurma hakkında bilgi sahibi olmayı da kapsayan girişimcilikle ilgili bilgi 
sahibi olmanın (Roxas, 2014) girişimcilik niyetiyle, iş stresinin (Hughes, 2003) de 
girişimci olmayla pozitif ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak literatürde iş kurma 
hakkında bilgi sahibi olma ve iş stresinin girişimcilik isteği üzerine etkilerini inceleyen 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve 
girişimcilik isteği arasındaki ilişki üzerinde iş stresinin etkisinin olup olmadığını 
araştıran bir çalışma da bulunamamıştır. Literatürdeki bu boşlukları doldurmak 
amacıyla, öngörülen hipotezleri test etmek için 472 beyaz-yakalı çalışandan anket 
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çalışmasıyla toplanan verilerin hiyerarşik çoklu regresyon analiz sonuçlarına göre, iş 
kurma hakkında bilgi sahibi olmak da iş stresi de girişimcilik isteği üzerinde pozitif ve 
anlamlı etkilere sahiptir. Ayrıca, iş stresi, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve 
girişimcilik isteği arasındaki ilişki üzerinde negatif yönde düzenleyici değişken rolü 
oynamaktadır. Yani, iş stresi arttıkça, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve 
girişimcilik isteği arasındaki ilişki zayıflamaktadır. İş stresi yüksek olan çalışanlar 
girişimcilik konusunda daha istekli olmaktadır, ancak iş kurma hakkında bilgi sahibi 
olma, iş stresi yüksek olan çalışanların girişimcilik isteklerini daha az arttırmaktadır.  

Çalışmanın sonuçları hem devlet, hem de şirket yöneticileri için önemli bilgiler 
içermektedir. İş kurma hakkında bilgi sahibi olma girişimcilik isteğini arttırdığından, 
bireylerin iş kurma hakkında daha çok bilgi sahibi olabilmeleri için çeşitli devlet 
kurumlarında yeni projeler geliştirilebilir.  Bireylerin girişimcilikle ilgili bilgilerini 
arttırmak için hali hazırda yapılanlar, örneğin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) faaliyetleri, geniş 
kapsamlı olarak ülke çapında daha çok tanıtılabilir. Ayrıca, başta işletme ile ilgili olan 
bölümler olmak üzere, üniversitelerde girişimcilikle ilgili dersler zorunlu ders haline 
getirilebilir; girişimcilikle ilgili televizyon programları ve belgeseller desteklenebilir; iş 
planı hazırlama ve girişimcilik yarışmaları organize edilebilir ve başarılı girişimcilerin 
işlerini nasıl kurduklarını, bir rol model olarak topluma anlatmaları için tanıtım 
programları düzenlenebilir. Yerel yönetimler, hali hazırda ücretsiz olarak verdikleri 
yabancı dil, bilgisayar, sanat ve meslek edindirme gibi kurslara ek olarak girişimcilik 
kursları düzenleyebilirler.  

Çalışma sonuçlarına göre, iş stresi girişimcilik isteğini arttırmaktadır.  Hatta iş 
stresi yüksekse çalışanların girişimcilik istekleri, iş kurma hakkında bilgi sahibi olup 
olmamalarından bile daha az etkilenmektedir. Şirket yöneticileri çalışanların kendi 
işlerini kurmayı istemek yerine mevcut işlerine odaklanmaları için iş streslerini azaltıcı 
önlemler alabilir. İş stresine sebep olan faktörler çalışanlarla yüz yüze görüşme veya 
anket yoluyla ortaya çıkartılıp, bu faktörleri azaltmak için çalışmalar yapılabilir. Bu 
çalışmalarda iş stresi konusunda uzmanlaşmış akademisyenlerden ve profesyonellerden 
destek alınabilir. Ayrıca, çalışanların stresle daha iyi baş edebilmesi için uzmanlar 
eşliğinde eğitim ve geliştirme programları başlatılabilir. Tabii tüm bunların sonucunda 
iş stresi azalacak ve bununla birlikte çalışanların girişimci olma istekleri de azalacaktır. 
Oysa girişimciliğin artması ekonomi için önemlidir. Ancak pozitif örgütsel bilim bakış 
açıyla (Cameron, Dutton ve Quinn, 2003) bireylerin iş stresi gibi negatif bir sebepten 
girişimciliğe itilmeleri yerine, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma gibi pozitif 
faktörlerle girişimciliğe çekilmelerini sağlamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk 
olarak, çalışma tek bir ülkede, Türkiye’de gerçekleştirildi. Sonuçların genellenebilmesi 
için modelin farklı ülkelerde test edilmesi gerekiyor. Çalışma, konunun başka ülkelerde 
de araştırılmasına sebep olacak kadar önemli sonuçlar içermekte. İkincisi, tüm 
değişkenlerle ilgili veriler aynı kaynaktan toplandığından, yani her üç değişken de 
çalışanlara sorularak ölçüldüğünden ve onların düşüncelerini yansıttığından, ölçümde 
ortak yöntem sapması ihtimali olabilir (Podsakoff ve diğ., 2003).  Ancak bunu önlemek 
için birkaç konuya dikkat edildi. Anket, hipotezlerin test edilmesinde kullanılacak 
verilerin toplanacağı asıl örneklemden önce, öncelikle 14 çalışana ve sonrasında 86 
çalışana pilot çalışma olarak uygulandı ve her iki uygulama sonrasında sorular daha açık 
ve anlaşılır hale getirildi. Ayrıca, ankette soruların soruluş sıralamalarında hazırlayıcı 
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etki olmaması için, bağımlı değişken sorusu bağımsız değişken sorularından önce 
soruldu.  Ancak, ortak yöntem sapması ihtimalini daha da azaltmak için, gelecekteki 
araştırmalarda hipotezler birden çok kaynaktan veri toplanarak test edilebilir. Örneğin, 
araştırmacılar bireylerin iş kurma ile ilgili farklı alanlarda bilgilerini ölçen sorulara 
verdikleri cevapları inceleyip, iş kurma hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını 
belirleyebilirler. 

Bu sınırlılıklara rağmen, çalışma önemli katkılarda bulunmaktadır. Yapılan 
literatür taraması sonuçlarına göre, çalışma, girişimcilik gibi önemli bir konuda (Acs ve 
diğ., 2012; Decker ve diğ., 2014; Wong, Ho ve Autio, 2005), iş kurma hakkında bilgi 
sahibi olmanın ve iş stresinin girişimcilik isteğine etkisini inceleyen ve iş stresinin iş 
kurma hakkında bilgi sahibi olma ve iş kurma isteği arasındaki ilişkide düzenleyici 
rolünü araştıran ilk çalışmadır.  
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Extensive Summary 
 

Introduction 
Entrepreneurship results in job creation (Decker et al., 2014; Fölster, 2000), 

innovation (Wong, Ho, and Autio, 2005), and economic growth (Acs et al., 2012; 
Wong, Ho, and Autio, 2005), so determining the antecedents of individuals’ willingness 
to establish their own businesses carries economic importance. Although there are many 
studies on the topic, there is a gap in research on the effects of job stress and knowledge 
about establishing a business on the willingness to be an entrepreneur. To fill this gap in 
research, this study: 

1) Explores the effects of job stress and knowledge about establishing a business 
on the willingness to be an entrepreneur.  

2) Determines whether job stress moderates the relationship between knowledge 
about establishing a business and the willingness to be an entrepreneur.    

1. Literature Review and Hypotheses 
The motivations for entrepreneurship are categorized as pull and push factors 

(Gilad and Levine, 1986; Hughes, 2003; Kirkwood, 2009; Schjoedt and Shaver, 2007). 
Entrepreneurial knowledge, which also includes knowledge about establishing a 
business (Roxas, 2014), is categorized as a pull factor for entrepreneurship (Orhan and 
Scott, 2001), and job stress is categorized as a push factor (Hughes, 2003).  

Research shows that entrepreneurial knowledge, which includes knowledge about 
establishing a business,  is positively related to entrepreneurial intentions (Roxas, 2014) 
and pulls individuals to entrepreneurship (Orhan and Scott, 2001). The reason most 
frequently mentioned for not establishing a business is lack of knowledge about how to 
start a business (Belwal, Balushi, and Belwal, 2015). Based on the results of extant 
research, it is hypothesized that: 

H1: Knowledge about establishing a business is positively related to the 
willingness to be an entrepreneur. 

Studies also show that job stress pushes individuals to entrepreneurship (Hughes, 
2003; Kephart and Schumacher, 2005), so it is hypothesized that: 

H2: Job stress is positively related to the willingness to be an entrepreneur. 
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Job stress moderates the relationships between important variables related to 
employees. For instance, job stress moderates the relationships between the dimensions 
of leader-member exchange and job satisfaction (Bitmiş and Ergeneli, 2012) and the 
relationship between the extent to which a leader is representative of the collective 
group identity and job satisfaction (Cicero, Pierro, and van Knippenberg, 2007). This 
study predicts that, as job stress increases, employees’ willingness to set up their own 
businesses also increases, such that they become willing to be entrepreneurs so much 
that they care less about whether they have knowledge about establishing a business or 
not. Therefore, it is predicted that, as job stress increases, the influence of knowledge 
about establishing a business on entrepreneurial willingness decreases: 

H3: The relationship between knowledge about establishing a business and the 
willingness to be an entrepreneur is negatively moderated by job stress, such 
that, as job stress increases, the strength of the relationship between 
knowledge about establishing a business and the willingness to be an 
entrepreneur decreases. 

2. Method 
2.1. Sample and Procedure 

The study used convenience and snowballing sampling to increase the response 
rate. Questionnaires were completed by 472 out of 665 white-collar employees in 
seventy-eight companies in Istanbul and Gebze, Turkey, with a response rate of 71 
percent.  

Of the seventy-eight companies, 74 percent were in the manufacturing sector, 21 
percent were in the service sector, 4 percent were in the export-import sector, and 1 
percent were in the retail sector. The sample was 65 percent male and 75 percent non-
managers. Forty-five percent were younger than thirty, and 51 percent had tenures 
between two and nine years. Fifty-six percent had only high-school education, but 32 
percent had associate (10%), bachelor’s (19%), or master’s (3%) degrees.  

To minimize the potential for common method bias as a result of using self-
reported surveys (Podsakoff et al., 2003), the questions were clarified after a pre-test 
(with 14 white-collar employees) and a pilot (with 86 white-collar employees) to avoid 
item ambiguity. The item on the dependent variable, entrepreneurial willingness, was 
placed before the items on the independent variables, knowledge about establishing a 
business and job stress, to minimize the priming effect, which is another cause of 
common method bias (Podsakoff et al., 2003).  

2.2. Measures 
Knowledge about establishing a business was measured with a single item: I think 

I am knowledgeable enough to establish my own business.   
Job stress was measured with three items adapted from other studies: 1) My job is 

very stressful (Motowidlo, Packard, and Manning, 1986), 2) I feel fidgety or nervous as 
a result of my job (Parker and DeCotiis, 1983), and 3) I feel pressured because of my 
job (Keller, 1984). 

The willingness to be an entrepreneur was measured with a single item: I want to 
establish my own business in the future. 
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Research shows that education level (Hatak, Harms, and Fink, 2015), work 
experience level (Carr and Sequeira, 2007), and male gender (Hatak, Harms, and Fink, 
2015) are positively related to entrepreneurial intentions, and age is negatively related to 
entrepreneurial intentions (Hatak, Harms, and Fink, 2015). Hence, gender, age, 
education level, and work experience level were used as control variables. 

2.3. Analyses 
Factor analysis was carried out for the items on job stress. Since the Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy figure is above 0.60 (0.658, 
p<0.001), the data are suitable for factor analyses (Sharma, 1996). The items for job 
stress load together to one factor, with a factor loading of at least 0.755, and the total 
variance explained is 72.5 percent. The Cronbach’s alpha value for job stress is 0.81. 

Hypotheses were tested with three-step hierarchical moderated regressions (Cohen 
et al., 2003). Independent variables were mean-cantered before the analysis.  

3. Findings 
Knowledge about establishing a business (β=0.51, p<0.001) and job stress 

(β=0.15, p<0.001) predict the willingness to be an entrepreneur in a significant way 
even after controlling for age, gender, education level, and work experience, so 
Hypotheses 1 and 2 are supported. 

Hypothesis 3 proposes that the relationship between knowledge about establishing 
a business and the willingness to be an entrepreneur is negatively moderated by job 
stress. Results of the regression analyses show that the product term of Knowledge 
about establishing a business × Job stress explains a significant variance in the 
willingness to be an entrepreneur (β=-0.09, ΔR2=0.01, p<0.05), so Hypotheses 3 is 
supported. 

The results of a simple slope test (Aiken and West, 1991) show that the 
relationship between knowledge about establishing a business and the willingness to be 
an entrepreneur is stronger for employees who have a low level of job stress (slope 
β=0.62, p<0.0001) than it is for those who have a high level of job stress (slope β=0.44, 
p<0.0001). That is, for employees with a high level of stress, knowledge about 
establishing a business has less influence on the willingness to be an entrepreneur than 
it does for those with low job stress. Hence, Hypothesis 3 is supported with the simple 
slope test as well. 

4. Conclusion and Discussion 
The results of hierarchical multiple regression analysis using data from 472 white-

collar employees in Turkey show that both knowledge about establishing a business and 
job stress are positively related to the willingness to be an entrepreneur. Moreover, job 
stress negatively moderates the relationship between knowledge about establishing a 
business and the willingness to be an entrepreneur. 

The results of the study have important implications for both managers and public 
administrators. Since knowledge about establishing a business increases employees’ 
willingness to be entrepreneurs, public administrators who wish to increase the level of 
entrepreneurship can carry out new projects to increase the level of entrepreneurial 
knowledge. What is already being done, such as the activities of the Small and Medium 
Enterprises Development Organization, can be more heavily publicized; courses on 
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entrepreneurship can be made part of universities’ core courses, especially in 
management departments; television programs or documentaries on entrepreneurship 
can be supported financially; business plan and entrepreneurship competitions can be 
organized; and publicity programs in which successful entrepreneurs tell about how 
they established their companies can be organized; and municipalities can provide 
entrepreneurship courses along with the language, computing, art, and vocational 
courses they already provide. 

The results of the study show that job stress also increases employees’ willingness 
to be entrepreneurs. In fact, if job stress is high, employees’ willingness to be 
entrepreneurs is less influenced by whether they have knowledge about establishing a 
business than it is if job stress is low. Managers can take precautions to reduce job stress 
so that, instead of thinking about becoming entrepreneurs, employees focus on their 
jobs. The factors that result in job stress can be determined by one-on-one interviews or 
questionnaires so measures can be taken to minimize them. Companies can get help 
from academicians and other experts on this issue, and training and development 
programs on how to manage job stress can be organized. As a result of such efforts, 
employees’ willingness to be entrepreneurs will decrease. While entrepreneurship is 
vital for the economy, from the Positive Organizational Scholarship (Cameron, Dutton, 
and Quinn, 2003) perspective, it is better if individuals are pulled to entrepreneurship 
with positive factors, such as having knowledge about establishing a business, instead 
of being pushed to entrepreneurship with negative factors like job stress.  

The study has several limitations. First, it was carried out in a single country, 
Turkey, so the model must be tested in other countries if the results are to be 
generalized. Second, there is a potential for common method bias since the data were 
collected using self-reported surveys (Podsakoff et al., 2003), although steps were taken 
to avoid item ambiguity and the priming effects associated with common method bias 
(pre-testing and pilot testing, and ordering the question on the dependent variable before 
the questions on the independent variables). However, in order to minimize the 
possibility of common method bias further, future research should test the hypotheses 
using data from multiple sources by, for instance, determining individuals’ level of 
knowledge on establishing a business by analyzing respondents’ answers to questions 
that assess their knowledge about different areas on establishing a business. 

Despite these limitations, the study makes two important contributions to the vital 
issue of entrepreneurship (Acs et al., 2012; Decker et al., 2014; Wong, Ho, and Autio, 
2005). Based on the results of the literature review, the study is the first to investigate 
the effects of knowledge about establishing a business and job stress on the willingness 
to be an entrepreneur and to determine the moderating effect of job stress on the 
relationship between such willingness and knowledge about establishing a business. 
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Özet 

Ödeme ve teşvik sistemlerinin etkili ve adaletli bir şekilde belirlenmesi, 
çalışanların iş tatmini, bağlılıkları ve performansları gibi birçok iş çıktıları üzerinde 
etkili olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, eşit işe eşit ücret felsefesini 
gerçekleştirmeyi amaçlayan iş değerleme tekniklerinin hizmet endüstrisinde etkili bir 
şekilde uygulanabilirliğinin araştırılması ve bu bağlamda bir iş değerleme tekniğinin 
önerilmesidir. Bu amaçla beş yıldızı bir otel işletmesi örneğinde çalışma yapılmış ve 
önerilen tekniğin hizmet işletmelerinde sağlayabileceği avantajlar tartışılmıştır. Kalite 
fonksiyon göçerimi ve düşünce tarzlarının birarada kullanılması ile 10 farklı işin 
değerlemesinin yapıldığı çalışma sonucunda,  kanun koyucu, idareci ve hiyerarşik 
düşünce tarzlarını gerektiren işlerin daha değerli olduğu tespit edilmiş ve bu değerleri 
ifade eden ve Kalite Evi’nden elde edilen ağırlıkların ödeme ve teşvik sistemlerinde 
esas alınabilecek katsayılar olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: İş Değerleme, Düşünce Tarzları, Kalite Fonksiyon Göçerimi. 

Absract 
Efficiency and fairness in the payment and incentive systems is known to be 

effective on the job outcomes such as employee satisfaction, loyalty and performance. 
The main purpose of this study is to search for the applicability of job evaluation 
techniques,  which has the philosophy of equal pay for equal work, in service industry 
influentially, then to propose a job evaluation technique for service organizations. With 
this purpose, a five star hotel case is used to illustrate to discuss the advantages of the 
propoed approach. At the end of evaluation of ten different jobs through the 
combination of quality function deployment and thinking styles of employees, jobs that 
require legislative, executive and hierarchic thinking styles were determined as the most 
valuable jobs relaive to the compared ones. The relative weights in the house of quality 
were mentioned to be used as ratio when determining the payments and intentives.  
Keywords: Job Evaluation, Thinking Styles, Quality Function Deployment. 
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1. Giriş 

Turizm endüstrisi gibi emek-yoğun ağırlıklı hizmet endüstrilerinde, çalışanlar, 
işletmelerin en önemli sermayelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Rekabet, insan 
kaynakları üzerinden şekillenmekte ve işletmeler kendilerini sundukları hizmete değer 
katan insan sermayesi ile konumlandırmaktadırlar. İnsan kaynaklarının yönetilmesinde 
başı çeken unsurlardan birisi de makul bir ödeme sistemi üzerinden çalışanların 
işletmede tutulması veya işletmeye kazandırılması olmaktadır. Eşit işe eşit ücret 
felsefesini taşıyan ve işletmelerin bu girişimlerini destekleyecek bir yaklaşım olan iş 
değerleme kavramı 1940’larda ortaya çıkmaya başlamış, günümüzde karmaşık iş 
faaliyetlerine sahip olan işletmelerin artması nedeni ile de son yıllarda yeniden önem 
kazanan bir yaklaşım olarak gündeme gelmeye başlamıştır. İş değerleme, işlerin analiz 
edilerek tanımlanması ve birtakım kriterlere dayalı olarak işlerin zorluk ve önem 
ağırlıklarının şeffaf ve sistematik bir şekilde belirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır 
(Aydın, 1983). İş değerleme ile ilgili çalışmalarsa, ağırlıklı olarak, işlerin en etkili hangi 
teknikle daha doğru değerlendirilebileceğinin belirlenmesine yönelik olarak 
yürütülmektedir (Kutlu, Ekmekçioğlu ve Kahraman, 2013; Leonard, 2011; Raju, 1998; 
Nistor, 2012; Sun ve Luo, 2013). 

Turizm işletmeleri gibi hizmet endüstrilerinde yürütülen çalışmalarda ise, iş 
değerlemede olduğu gibi yapılan işin değerinin ortaya konması değil aksine işi yapan 
kişinin performansının değerlendirilmesine odaklanılmakta  (Beck, Beatty ve Scakett, 
2014; Korschun, Bhattacharya ve Swain, 2014) ve ödeme ve teşvik programları buna 
göre şekillendirilmektedir (Huang ve Hsueh, 2014). Bu durum, çalışanların 
motivasyonlarında etkili olan eşit işe eşit ücret felsefesinin uygulanmasını özellikle 
hizmet işletmeleri nazarında zorlaştırmaktadır.  Hizmet işletmelerinde iş çıktılarının, 
hizmet üretim sürecinin arkasında yer alan birçok aktörün birlikte çalışması sonucu 
meydana gelmesi, hangi çalışanın hangi oranda katkı sağladığının ölçülmesini 
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, çalışan performansının ölçülmesinden ziyade, öncelikli 
olarak çalışanın ürettiği işin iş çıktılarına (sunulan hizmete) olan katkısının ortaya 
konmasında temel alınabilecek bir sistemin ortaya konması ve performansın bu 
sistemde yer alan bileşenlerle birlikte değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, 
iş değerleme, hizmet işletmelerinde uygulanması gereken önemli bir yaklaşımdır. Aynı 
zamanda hizmet işletmelerinde sunulan işin soyut bir özellikte olması, yürütülen işin 
değerlemesini zorlaştırmaktadır. Bu soyutluğun somut bir şekilde ele alınabilmesi, 
işlerin değerlerinin ölçülmesinde temel alınabilecek kriterlerin ve tekniklerin 
geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Hâlihazırda, iş değerlemede temel alınacak kriterlerin 
tespit edilmesi ve bunların göreceli olarak önem ağırlıklarının hesaplanması, iş 
değerlemenin en önemli noktasını oluşturmaktadır (Mohiuddin-Noetzel, 1998). İş 
değerleme yazınında yürütülen çalışmalarda, iş değerleme sürecinin, cinsiyet 
taraflılığının, değerlemeye alınan işlerin, iş analizleri ve değerlemede temel alınan 
kriterlerin seçimi ile ilgili uygulamalarca oluşan yargılamalar üzerine şekillendiği 
anlaşılmaktadır (Gilbert, 2012). Bu nedenle iş değerlemede bu tip faktörlerden 
kaynaklanan hataların önüne geçilebilmesi için iş değerlemenin analitik, ayrıntılı ve 
yansız bir şekilde yürütülebilir olması gerekmektedir (Gilbert, 2012). Bu bağlamda 
mevcut çalışmada, çalışanların yeteneklerini kullanırken izledikleri tutumları ifade eden 
düşünce tarzlarının (Zhang ve Sternberg, 2005) iş değerlemede temel alınacak kriterler 
olması önerilmekte ve bu kriterlerin ölçülmesinde ise birçok alanda başarılı bir şekilde 
uygulanabilen, analitik bir yaklaşım olan ve karar alımlarında tamamı ile sezgisel 
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davranılması yerine mantıksal adımlar atılabilmesini sağlayan KFG yaklaşımının bir iş 
değerleme tekniği olarak kullanılması önerilmektedir. İş değerlemede düşünce 
tarzlarının temel alınmasının sebebi, hizmet işletmelerinde yürütülen iş çıktılarının 
soyut olması ve bu nedenle her bir işin ayrı ayrı analiz edilmesi yerine ortak bir 
platformda göreceli olarak değerlendirilebilmesini mümkün kılınabilecek bir yapı 
taşımasındandır. Özellikle turizm işletmeleri gibi zengin iş çeşitlerini barındıran ve 
emek yoğun bir özellik arzeden sektörde, çalışanların işletmeye en önemli katkılarının 
müşteriler karşısında takınacakları olumlu sosyal davranışlar (prosocial service 
behaviour) sergilemeleri ve hizmet üretim sürecini eşsiz kılabilmeleridir. Hâlihazırda 
performans değerlemede de temel alınan bu özellikler düşünce tarzları içerisinde daha 
kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Turizm işletmelerinde aynı çalışandan 
birçok işi yapabilmesi istenmekte ve beklenmektedir. Bu nedenle düşünce tarzlarında 
yer alan ve birçok işi aynı anda yapabilme yeteneğini ifade eden anarşik ve oligarşik 
(Fan ve Zhang, 2009) düşünce tarzlarının çalışanın yaptığı işe değer katmasının göz 
önünde bulundurulması buna örnek verilebilir.  Dolayısı ile düşünce tarzları kapsamlı 
ve hizmet işletmelerinde geçerliliği olan bir yaklaşım olup yalnızca iş değerlemede 
değil diğer birçok uygulamada da kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Bireylerin 
gelişiminde önde gelen ve profesyonel bir kuruluş olan Chartered Institute of Personnel 
and Development (2004), ortaya koyduğu standartları,  çalıştığı örgüte değer katan insan 
kaynağı anlamına gelen Thinking Performer etrafında şekillendirmeye başlayarak 
konunun önemine dikkat çekmektedir.  Bu bağlamda mevcut çalışma, düşünce tarzları 
kapsamında, yazında kısıtlı olan bireysel farklılıkların işletmelere olan katkılarının ele 
alınması bakımından da önem arz etmektedir. 

Bu bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı; KFG’nin bir iş değerleme tekniği olarak 
uygulanabilirliğinin bir otel işletmesinde ele alınarak örneklendirilmesi ve iş 
değerlemede kullanılacak kriterlerin düşünce tarzları bakımından ele alınması 
açılarından iş değerlemeye yeni bir yaklaşım (teknik) getirilmesi ve uygulayıcılara 
sağlayacağı katkıların tartışılması şeklindedir.  

2. Kuramsal Çerçeve 
2.1. İş Değerleme 
Hizmet işletmeleri her geçen gün farklılaşan taleplere cevap verebilmek adına 

farklı iş tasarımlarına yönelmekte ve bu manada çalışanlarından yeni bilgi birikimine ve 
yeteneklere sahip olmalarını beklemektedirler. Bu nedenle, işletmeler, beklentilerini 
karşılayacak personele hak ettikleri bir sistem üzerinden ödeme ve teşvik sunmak 
durumunda kalmaktadırlar. Bu sistemlerden birisi de iş değerlemedir. İş değerleme ile 
kademe ve ödemelerde eşitlik ilkesinin benimsenmesi, işlerin bu kapsamda 
derecelendirilmesi ve ödeme farklılıklarının tasarlanabilmesinde temel alınacak olan bir 
sistemin hazırlanması amaçlanmaktadır (Armstrong, 2006). Bu farklılıkları 
değerlendirebilmek ve çalışanlara adil bir şekilde ödeme yapabilmek amacı ile birçok 
örgüt, işlerin göreceli değerlerine göre nasıl hiyerarşik bir düzene koyulabileceği 
sorusuna iş değerleme yaklaşımı ile yanıt aramaktadır (Raju, 1998). Bu mânada iş 
değerleme ile çalışan şikâyetlerinin azaltılması, çalışan memnuniyetinin artırılması ve 
yeni çalışanlara yönelik ödeme belirleme aracı oluşturulması amaçlanmaktadır (Davis 
ve Sauser,  1993). Tanımlardan anlaşılacağı üzere iş değerleme, çalışanın yaptığı iş ile 
ilgilenmekte olup, çalışanın değerlendirilmesi ile ilgili değildir (Risher, 1978). 

İş değerlemede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise iş değerlemede 
kullanılacak olan tekniktir ve araştırmalar hangi tekniklerin ne kadar avantajlı ve/veya 
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dezavantajlı olduğuna yönelik olarak yürütülmektedir. İş değerlemede, analitik 
(puanlama ve faktör karşılaştırma) ve analitik olmayan (sıralama ve sınıflama) olmak 
üzere iki temel teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin ortak dezavantajlarının başında 
değerlemede kullanılacak işlerin belirli bir standart etrafında değerlendirilememesi, 
değerleme kriterlerinin önceliklere göre sürekli değişebilmesi, işlerin net bir şekilde 
sınıflandırılamaması ve değerleme uzmanının her işe hâkim olamaması sonucu yanıltıcı 
sonuçlara ulaşılabilmesi gelmektedir (Armstrong, Cummings, Hastings ve Wood, 
2003). Yazında, bu tekniklerden puanlama tekniğinin iş değerleme için en uygun ve en 
adil çözümü sağladığı konusunda görüş birliği mevcuttur (Pandey ve M, 2012). 
Puanlama tekniğinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde en önemli konu ise, iş 
analizlerinin iyi bir şekilde yapılması gelmektedir (Armstrong vd., 2003). Fakat, 
Gilbert’ın (2005) belirtiği gibi, iş değerleme tekniklerinin, analitik olanlarda dâhil, 
amaçlandığı şekilde objektif olarak başarıya ulaşamadığına dikkat çekmektedir. 
Objektifliği artırabilmek adına mevcut çalışmada, iş analizi, işlerin gerektirdiği düşünce 
tarzları bakımından ortaya konarak, değerlemenin bu yönde yapılması önerilmektedir. 
Böylece işlerin sınıflandırılmasından ziyade bütün işlerin ortak bir zeminde 
değerlemesinin yapılması hedeflenmektedir. İş değerleme her ne kadar benzer alandaki 
işler arasında (insan kaynakları, muhasebe, üretim gibi) yürütülse de (Nistor, 2012), 
mevcut çalışmada, hizmet endüstrileri için bir değerleme çalışması önerilmesinden 
dolayı, böyle bir ayrım gözetilmemektedir. Çünkü hizmet işletmelerinde hizmet 
ürünlerinin özelliklerinden dolayı her bir çalışanın görünür ve/veya görünmez katkıları 
nihai ürüne bir bütün olarak yansımaktadır. Bu bakımdan, mevcut çalışmada sunulan iş 
değerleme yaklaşımı ile hizmet işletmelerinde bulunan insan kaynakları yöneticilerine 
ödeme ve teşvik uygulamalarında kullanabilecekleri bütünsel bir bakış açısı sağlayan bir 
yaklaşım önerilmektedir.   

2.2. Düşünce Tarzları (Thinking Styles) 
Düşünce tarzları, bilişsel ve öğrenme tarzları gibi zihinsel yapılar altında yer alan 

ve bireylerin bilgiyi işlemede tercih ettikleri yaklaşımlara işaret etmektedir. Bir toplumu 
yönetmede nasıl farklı yaklaşımlar var ise, bireylerin de aynı şekilde yeteneklerini 
kullanırken izledikleri farklı yaklaşımlar bulunmakta ve bu yaklaşımlar da düşünce 
tarzları olarak ifade edilmektedir (Higgings ve Zhang, 2009). Bir başka ifade ile 
bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri anlamak ve zorlukların üstesinden 
gelebilmek adına tercih ettikleri zihinsel kabiliyetlerini kullanabilmesi anlamına 
gelmektedir (Vance, Groves ve Kindler, 2007). Cools (2010), düşünce tarzlarının 
davranış üzerinde yeteneklerden daha büyük bir etkiye sahip olduğuna dikkat 
çekmektedir. Örneğin, bir çalışan işin özelliğine göre, takım veya bireysel olarak çalışıp 
çalışmama durumuna göre yaratıcı veya tutucu düşünce tarzını benimseyebilmektedir 
(Zhang ve Higgings, 2008). Bir başka ifade ile çalışan, birçok düşünce tarzını 
kullanmada başarılı olsa da, karşılaştığı probleme göre kullanacağı düşünce tarzı ile 
hareket ederek daha başarılı olabilecektir (Orcik, Vrgovic ve Tekic, 2014). Abraham 
(1997), düşünce tarzlarını başarılı bir şekilde kullanabilen çalışanların iş tatmini 
üzerinde etkili olan iş rolünden kaynaklanan stresin istenmeyen etkilerinin 
azaltılmasında etkili olduğunu belirtmektedir. Özetle, düşünce tarzları esnek bir 
yapıdadır (Zhang ve Sternberg, 2006). Bu çerçevede, mevcut çalışmada, düşünce 
tarzları, çalışanların işin gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilmelerinde, işi 
yürütebilmelerinde, gerekli olan düşünce tarzlarını kullanabilme yeteneği şeklinde ele 
alınmaktadır.  
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Düşünce tarzları ile ilgili birçok sınıflandırma bulunmakla beraber, mevcut 
çalışmada, daha kapsamlı ve hizmet işletmelerinde yürütülen işlerin özelliklerini 
kapsamlı bir şekilde yansıtması ve yazında en sık kullanılan sınıflandırma olması 
sebepleri ile Stenberg’in 13 farklı düşünce tarzı sınıflandırması temel alınmaktadır. 
Bunlar; i) yaratıcı olmayı ifade eden kanun koyucu (legislative), ii) diğer bireyleri ve 
ürünleri değerlendiren yargılayıcı (judicial), iii) görevleri sıraya koyarak halleden 
hiyerarşik (hierarchical), iv) bir resme bütünsel bakan evrensel (global), v) görevlere 
yeni yaklaşımlar getiren liberal (liberal), vi) görevleri daha önce belirlenen prosedürlere 
göre işleten idareci (executive), vii) somut ve ayrık detaylara odaklanan yerel (local), 
viii) aynı anda tek bir işe odaklanan monarşik (monarchic), ix) görevleri alışıldık 
yaklaşımlar ile yürüten tutucu (conservative), x) karşılaştığı herhangi bir görevi yerine 
getiren anarşik (anarachic), xi) bir öncelik olmadan çoklu görevleri yürüten oligarşik 
(oligarchic), xii) bir görevi kendi başına yürütmeyi tercih eden içsel (internal) ve xiii) 
bir görevi diğerleri ile birlikte yürütmeyi tercih eden dışsal (external) şeklinde 
sıralanmakta ve ifade edilmektedir (Higgings ve Zhang, 2009). Daha sonra Zhang ve 
Sternberg (2005) bu boyutları Tip I, II ve III olmak üzere üç kategoride 
sınıflandırmışlardır. Tip I düşünce tarzları yukarda sıralanan ilk beş maddedeki tarzları 
içermekte olup yaratıcılığı ortaya çıkarıcı ve daha karmaşık bilişsel süreçler gerektiren 
düşünce tarzı olarak sınıflandırılmaktadır. Tip II, altıncı ve dokuzuncu maddeleri 
kapsamakta olup, kaidelere bağlı eğilimi ve daha düşük bilişsel süreçlere işaret 
etmektedir. Tip III ise, son dört maddedeki tarzları içermekte olup özel koşullar ve/veya 
görev durumuna göre birinci ve ikinci tip düşünce tarzlarının her ikisinin de 
kullanılabilmesini ifade etmektedir.  

Düşünce tarzları yazınında yürütülen çalışmalarda, düşünce tarzlarının daha çok 
yaratıcılık (Zhu ve Zhang, 2011) ve başarım (performans) (Cano-Garcia ve Hughes, 
2000; Zhang, 2004) konuları ile ilişkili olduğunu belirten bulgulara ulaşılmaktadır. 
Mevcut çalışmada ise, işlerin yerine getirilmesinde gereken düşünce tarzlarına göre bir 
otel işletmesinde işlerin değerlemesinin yapılması amacıyla kullanılmaktadır. 
Günümüzde, çalışanların yaratıcı özellikte iş yapmaları işletmelerin temel rekabet 
gücünde temel bileşen olarak kabul edilmekte ve düşünce tarzlarının yaratıcı düşünce 
tarzında belirleyici olduğu bilinmektedir (Hou, Gao, Wang, Li ve Yu, 2011). Bu 
bağlamda, bir işin yaratıcılık gerektirmesinin o işi diğerlerine nazaran daha değerli 
kıldığı söylenebilir.  Bu kapsamda, işlerin gerektirdiği düşünce tarzlarına göre 
sınıflandırılması ve bu yönde değerlemelerinin yapılması insan kaynakları 
planlamalarında etkili bir referans olarak kabul edilebilir.  

2.3. Kalite Fonksiyon Göçerimi 
KFG kısaca, tüketici ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ürünlerin iyileştirilmesi 

veya yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik bir tekniktir. Müşteri beklentilerinin, 
işletmece hangi teknikler uygulayarak karşılanabileceğini gösteren bir ilişki matrisidir. 
KFG yaklaşımının kullanılmasındaki temel amaç, karar alıcıların stratejik planlamalarda 
sezgisel karar verme yerine, gerçeklerin mantıksal bir çerçevede ele alınmasını sağlayan 
bir yapı sağlamasıdır (Erbaş, 2015). KFG, her ne kadar esasında pazar odaklı bir ürün 
geliştirme (Ko ve Chen, 2014) ve stratejik planlama aracı (Erbaş, 2015) olarak 
kullanılsa da, tedarik zinciri yönetimi (Lam ve Dai, 2015), proje yöneticisi seçimi 
(Moammadi, Sadi, Nateghi, Abdullah ve Skitmore, 2014),  müşteri ilişkileri yönetimi 
(Zandi ve Tavana, 2011) ve performans değerleme (Duru, Bulut, Huang ve Yoshida, 
2013) gibi birçok alanda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Mevcut çalışmada ise, 



 
 

E. Erbaş 8/1 (2016) 37-55 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

42 

KFG, hizmet endüstrisinde düşünce tarzlarına dayalı bir iş değerleme tekniği olarak ele 
alınmaktadır. Bu nedenle, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi yerine iş değerleme 
kapsamındaki işleri belirlemek ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasındaki teknik 
gereksinimler yerine ise bu işlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesinde kullanılması 
gereken düşünce tarzları yer almaktadır.  

KFG tasarlanmasında benimsenen en yaygın model ise Kalite Evi matrisi olup, bu 
matrisin tamamlanması ile KFG süreci genellikle sona erer (Hauser ve Clausing, 2004; 
Sofyalıoğlu ve Tunail, 2012; Zaim ve Şevkli, 2002). Mevcut çalışmada da benzer 
şekilde Kalite Evi modelinden yararlanılmaktadır. Kalite Evi, müşteri ihtiyaç ve 
isteklerinin ve bunların giderilmesinde işletmenin ihtiyaç duyduğu teknik 
gereksinimlerin önem ağırlıkları, ürünün müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme durumu ve 
bu bağlamda rakiplerin konumu ile ilgili ve teknik gereksinimlerin kendi aralarındaki 
ilişkileri hakkındaki verileri bir arada sunan bir resim sunmaktadır (Akbaba, 2005). 

3. Araştırma Yöntemi 
3.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 
Çalışma, iş değerleme tekniği olarak düşünce tarzlarına dayalı bir KFG 

uygulamasının örneklendirilmesi nedeni ile hizmet endüstrisinde yer alan beş yıldızlı bir 
otel işletmesinde yürütülmüştür. Kayseri’de faaliyet gösteren bu işletme, büyüklük 
açısından karmaşık bir iş ağına sahip olması nedeni ile önerilen tekniği 
örneklendirebilecek niteliğinden dolayı tercih edilmiştir. Kalite Evi matrisinde yer alan 
veriler bu işletmenin İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından sağlanmıştır. KFG 
uygulamaları genellikle işletmede karar alıcılar tarafından tartışılıp fikir birliğine 
varılarak ortak kararın Kalite Evi’ne yansıtılması ile ve/veya tek bir yönetici ve/veya 
uzman/danışman tarafından yürütülmektedir. Değerlemeye alınacak işlerin seçilmesinde 
ise farklı departmanları temsilen seçilmiş ve düşünce tarzları bakımından 
örneklendirilebilecek işler olmasına dikkat edilmiştir.  Buna göre çalışmanın amacının 
önerilen tekniğin örneklendirilmesi olduğundan ötürü uygulamada örneklemde yer alan 
oteldeki bütün işlerin değil yalnızca on işin önerilen teknik ile değerlenmesine yer 
verilmiştir.  

3.2. Anket Formu ve Ölçek 
Çalışmada, iş değerleme uygulaması kapsamında yer alan işler, analitik hiyerarşi 

süreci kapsamında 1-9 aralığındaki (1: Eşit derecede önemli-9: Son derece önemli) 
karşılaştırmalı önem ağırlıklarına göre yönetici tarafından göreceli olarak bir anket 
formu yardımı ile karşılaştırılmıştır. Kalite Evi için gerekli olan bu verilerin 
hesaplanmasının ardından, Kalite Evi’ni oluşturulmasında yer alan basamaklarda (Şekil 
1) gerekli olan veriler adım adım aynı uzman ile birlikte Kalite Evi üzerinde uygulamalı 
olacak şekilde oluşturulmuştur. 

3.3. Araştırmanın Bulguları 
Analitik hiyerarşi sürecinin uygulanmasında Klaus D. Goepel (2013) tarafından 

geliştirilen Excel tabanlı (AHP Excel Template Version 2014.07.26) paket 
programından yararlanıldığından ötürü, kullanılan formüller ve detaylı hesaplamalar 
için Thomas L. Saaty’e (1980) başvurulabilir. AHS’de güvenirlik ve tutarlılık, 
“Tutarsızlık Oranı (Inconsistency Ratio)” ile belirlenmekte ve bu oranın 0,1’den düşük 
olması gerekmektedir (Saaty, 1980).  
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Şekil 1: Kalite Evi 

Kaynak: Lin ve Pekkarinen, 2011,  s. 346’dan uyarlanmıştır.	  
Mevcut çalışmada, tutarsızlık oranları 0,1’in altında bulunduğundan ötürü 

araştırmada katılımcının verdiği cevapların (işlerin göreceli olarak karşılaştırılmasında) 
tutarlı ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  

KFG sürecinin temel aracı olan Kalite Evi’nin oluşturulması ise Şekil 1’de 
görüleceği gibi altı temel bileşenden oluşmaktadır (Lin ve Pekkarinen, 2011): 1) 
Tüketici ihtiyaçlarının (mevcut çalışmada; değerleme kapsamındaki işlerin) 
tanımlanması ve önem ağırlıklarının belirlenmesi, 2) tüketicilerin (mevcut çalışmada; 
yöneticinin) rekabet değerlendirmeleri (mevcut çalışmada iş değerlemesinde dikkate 
alınacak işlerin nihai değer ağırlıklarının ortaya konması aşamasını ifade etmekte), 3) 
tüketici ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını ifade eden teknik gereksinimlerin (mevcut 
çalışmada: işlerin yerine getirilmesinde gerekli olan düşünce tarzlarını ifade etmekte) 
tanımlanması, 4) ilişkiler matrisi olarak adlandırılan matriste, değerleme kapsamındaki 
işler ve düşünce tarzları arasındaki ilişkilerin tanımlanması, 5) teknik gereksinimler 
(düşünce tarzları) arasındaki korelasyonların tanımlandığı çatı matrisinin tanımlanması 
ve 6) her bir teknik hedefin mutlak önem derecelerinden oluşan teknik hedef 
değerlerinin belirlenmesi.  

Araştırmanın uygulama kısmında KFG bağlamında bir otel işletmesi için düşünce 
tarzlarına dayalı bir iş değerlemesi yapmak amacı ile oluşturulan Kalite Evi, burada 
adım adım oluşturulmaktadır.  

Kalite Evi’ninin oluşturulmasında temel alınan ve Şekil 1’de görüleceği gibi ilk 
adımda gerekli olan “ağırlıklar” kısmında yer alan işlerin göreceli ağırlıkları Tablo 1’de 
sunulmaktadır. 
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Tablo 1: Değerleme Kapsamındaki İşlerin Göreceli Önem Ağrılıkları 

Değerleme Kapsamındaki 
İşler 

Göreceli Önem 
Ağırlıkları 

Nihai 
Önem Önem Ağırlıkları 

Dönüşüm Aralığı 
Rezervasyon memuru 0,18 5 
Resepsiyon memuru 0,08 3 0-0,033 1 
Santral şefi 0,02 1 0,034-0,067 2 
Bellboy 0,04 2 0,068-0,10 3 
Garson 0,07 3 0,11-0,14 4 
Komi 0,02 1 0,15-0,18 5 
Bulaşıkhane şefi 0,03 1 0,19-0,22 6 
Kontrolör 0,19 6 0,23-0,26 7 
Kat görevlisi 0,02 1 0,27-0,30 8 
Satış temsilcisi 0,35 9 0,31-üzeri 9 

Tablo 1’de görüleceği üzere AHS sonucu elde edilen önem ağırlıkları Kalite 
Evi’nde temsil edileceği için 1-9 önem ağırlığına göre dönüştürülmüştür. Tablodan 
anlaşılacağı üzere, işletme için en değerli işin satış temsilciliği olduğu ve en son sırada 
ise santral şefliği, komilik ve bulaşıkhane şefliği olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, düşünce tarzları arasındaki korelasyonların belirlenmesinde 
(beşinci adımda) ise Tablo 2’de gösterilen anlamları ile Kalite Evi’nde dört farklı 
sembol ile temsil edilmektedir. Fakat mevcut çalışmada, düşünce tarzları üç temel 
boyutta ve 13 alt boyutta farklı çalışma tarzlarını incelediğinden dolayı, mevcut 
çalışmada bu ilişkilere yer verilmemektedir.  

Tablo 2: Korelasyon Sembol ve Anlamları 
Sembol İlişki Derecesi 

++ Güçlü korelasyon 
+ Korelasyon 
- Negatif korelasyon 

- - Güçlü negatif korelasyon 
Boş İlişki yok 

Rekabet değerlemesi aşamasında ise birtakım değerler bulunmaktadır. Bu 
bileşenler arasında Tablo 3’de görüleceği üzere, işletmenin hedefi, ilerleme oranı, satış 
noktası puanı ve önem yüzdelerinin hesaplanması bulunmaktadır. Bu aşamada elde 
edilecek değerlere dayalı hesaplama sonucu, işin göreceli değer ağrılığı olarak 
adlandırılmakta ve ücretlendirme sistemlerinde temel alınacak bir katsayı olarak temel 
alınabilecek bir yaklaşımda kullanılacak katsayıları ifade etmektedir. Bu bağlamda 
Kalite Evi uygulaması sonucu insan kaynakları planlamacıları ve diğer karar alıcılar 
işlerin değerlenmesinde kullanılabilecek bir yol haritası ve veri seti elde etmiş 
olacaklardır. Bu değerlerin hesaplanmasında ise aşağıdaki formüllerden 
faydalanılmaktadır (Güllü ve Ulcay, 2002, s. 75; Sofyalıoğlu ve Tunail, 2012, ss. 132-
133; Kelesbayev, 2014, ss. 300-301’den aktaran Erbaş, 2015): 

a) İşletmenin Hedefi (Hedefler): Daha önce yapılan çalışmalarda olduğu gibi 
işletmenin ve rakiplerinin almış olduğu performans değerine ve ilgili işin önem 
ağırlıklarına bakılarak, bunların üzerinde bir değer tahsis edilmesiyle belirlenmiştir. 

b) İlerleme Oranı: Belirlenen hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan gelişimi iade 
etmektedir ve şu şekilde hesaplanmaktadır: 
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c) Rekabet Noktası Puanı (Satış avantajı): Her bir işin işletmenin rekabet gücünü 

artırmadaki belirleyiciliği tespit edilir. Bunun tespitinde ise i) 1,5 (rekabet gücünü çok 
artırır), ii) 1,2 (rekabet gücünü artırır) ve iii) 1,0 (herhangi bir değişiklik yok) 
anlamlarını ifade eden puanların atanması ile gerçekleştirilmektedir.  

d) Önem Puanı (Mutlak) = (Önem Ağırlığı) x (İlerleme Oranı) x (Rekabet 
Noktası) 

e) Önem Yüzdesi (Nispi) = Her bir işin önem puanının, önem puanlarının 
toplamına bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. 

Tablo 3’den anlaşılacağı üzere, %33,9 ile “satış temsilcisi”, %18 ile “kontrolör” 
ve %16,5 ile “rezervasyon memuru” değerleme kapsamındaki işlerde yüksek orana 
önem ağırlıklarına sahip işler işler ön plana çıkmaktadır. En son sırada ise her ikisi de 
%2,5 ile “komilik ve santral şefliği” gelmektedir. Bu değerler ile insan kaynakları 
planlamacılarına teşvik ve ödeme sistemlerinde kullanabilecekleri somut bir katsayı 
sağlanmaktadır. Kalite Evi’nin bir sonraki adımında ise, bu faktörlerin geliştirilmesinde 
ne gibi teknikler ve stratejiler geliştirilebilir ele alınmaktadır. Daha önce belirtildiği 
üzere, bu çalışmada teknik gereksinimler yerine, değerleme kapsamındaki işlerin etkili 
bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan düşünce tarzlarına yer verilmektedir. 
Benzer şekilde, belirlenen teknik gereksinimlerde de öncelikler belirlenecek ve böylece, 
işe alımlardan eğitim programları ve işgücü planlamalarına kadar elde edilecek 
katsayılar ile tamamı ile sezgiye dayalı insan kaynakları planlamalarına ilişkin karar 
alımlarının önüne geçilebilmesi sağlanacaktır.  

Tablo 3: İş Değerleme Kapsamında Planlama Matrisi 
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Rezervasyon memuru 5 8 7 5 9 1,1 1,2 6,6 16,5 
Resepsiyon memuru 3 8 6 4 9 1,1 1 3,3 8,2 
Santral şefi 1 9 8 7 9 1 1 1 2,5 
Bellboy 2 8 6 4 8 1 1 2 5 
Garson 3 7 7 5 7 1 1 3 7,5 
Komi 1 8 8 8 8 1 1 1 2,5 
Bulaşıkhane şefi 1 6 7 4 7 1,1 1 1,1 2,7 
Kontrolör 6 8 5 4 8 1 1,2 7,2 18 
Kat görevlisi 1 7 8 6 8 1,1 1 1,1 2,7 
Satış temsilcisi 9 9 9 3 9 1 1,5 13,5 33,9 

 

Planlanan Kalite Düzeyi (İşletmenin hedefi) 
İlerleme Oranı =  
              KFG çalışmasını yapan şirket memnuniyeti (İşletmenin performansı) 
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Kalite Evi’nin oluşturulmasında değerlenen işler ve düşünce tarzları arasındaki 
ilişkilerin katılımcının bakış açısıyla gösterildiği adımda,  düşünce tarzlarının değerleme 
kapsamındaki işler için gerekliliği nedir? sorusuna bağlı olarak ilişkinin şiddeti 
belirlenmektedir. Bu ilişkiler Tablo 4’te görüleceği gibi; (9) güçlü ilişki, (3) orta 
derecede ilişki ve (1) zayıf ilişki olmak üzere üç temel aralıkta ilişkilendirilmekte ve 
Kalite Evi’nde Tablo 1’de gösterilen simgelerle temsil edilmektedir (Kelesbayev, 2014).  

Tablo 4: İlişki Sembol ve Anlamları 
Sembol İlişki Derecesi 9’lu Skala 
Θ  Güçlü ilişki 9 
Ο  Orta ilişki 3 
Δ  Zayıf ilişki 1 

Düşünce tarzları ve değerleme kapsamındaki işler arasındaki ilişkiler uygulamada 
olduğu gibi doğrudan Kalite Evi’ne aktarılmıştır. Bu ilişkilerin belirlenmesini takiben, 
teknik gereksinimlerin önem ağırlıklarının hesaplanmasına geçilmektedir.  Düşünce 
tarzlarının önem ağırlık değerleri hesaplanırken, her bir düşünce tarzına ait sütunda yer 
alan ilişki puanları, bunların yer aldığı satırlara karşılık gelen değerleme kapsamındaki 
işlerin yüzde önem dereceleri ile çarpılarak birikimli toplamları alınır. Böylece mutlak 
düşünce tarzları önem değerleri (önem puanları) elde edilmiş olur. Bu değerlerin 
hesaplanmasının ardından, her bir düşünce tarzının mutlak önem ağırlığı, önem 
ağırlıkları toplamına bölünüp normalleştirilerek yüzde önem dereceleri (önem yüzdesi) 
elde edilir. Böylece, ilgili işlerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde en yüksek düzeyde 
katkıda bulunacak düşünce tarzının belirlenmesi sağlanmaktadır (Güllü ve Ulcay, 2002; 
Lin ve Pekkainen, 2011; Tunca ve Bayhan, 2012). 

Elde edilen nihai Kalite Evi Matrisi Şekil 2’de görüldüğü gibi, işletmede işlerin 
yürütülmesinde etkinli olan düşünce tarzlarının başında “kanun koyucu (24,3)” düşünce 
tarzı gelmektedir. Bunu sırasıyla “idareci (17,4)” ve “hiyerarşik (14,9)” düşünce tarzları 
takip etmektedir. Diğer düşünce tarzlarına göre en son sıralarda ise “tutucu (0,16)”, 
“yargılayıcı (0,46)” ve “monarşik (1,43)” düşünce tarzları gelmektedir.  Bu sonuçlara 
göre, işletmenin rakiplerine nazaran rekabet gücü kazanmasında belirleyici olan 
düşünce tarzlarına sahip olunmasını gerektiren işlerin birbirlerine nazaran değerlerinin 
ortaya konması ve ödeme ve teşvik sistemlerinde benimsenecek planların 
geliştirilmesinde önemli bir gösterge olarak kullanılabilecektir. 
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Şekil 2: Bir İş Değerleme Aracı Olarak Düşünce Tarzlarına Dayalı Kalite Evi 

Kalite Evi’nde görüleceği üzere, işlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan 
unsurlara yani düşünce tarzlarına, bunların önem ağırlıklarına ve işletmenin yerine 
getirilen işleri rakiplerine nazaran yürütebilme performansı hakkında bir çerçeve 
sunulmaktadır. Bu bağlamda, en sık tercih edilen iş değerleme tekniklerinden olan 
puanlama tekniğinin ve gruplama tekniklerinin geliştirilebilmesinde de yol gösterici 
olacak bilgiler sunulmaktadır. 

4. Sonuç ve Tartışma 
Kalite fonksiyon göçeriminin bir iş değerleme tekniği olarak uygulanabilirliğinin 

ortaya konması ve iş değerlemede kullanılacak kriterlerin düşünce tarzları bakımından 
ele alınması açılarından iş değerlemeye yeni bir yaklaşım (teknik) getirilmesi amacı ile 
yürütülen bu çalışmanın teoriye ve uygulamaya önemli katkıları bulunmaktadır. Teoriye 
katkı olarak, düşünce tarzlarının KFG aracılığı ile bir iş değerleme tekniği olarak 
örneklendirilerek ortaya konması sağlanmaktadır. Aynı zamana düşünce tarzları 
bağlamında yazında kısıtlı olan bireysel farklılıkların işletmelere katkılarının ele 
alınması bakımından yazına katkı sağlamaktadır. Uygulamada ise, hizmet başat ürün 
sunan işletmeler için iş değerlemede kullanabilecekleri bir tekniğin kullanıma sunulması 
sağlanmaktadır. Önerilen tekniğin işletmeler için sağlayacağı birçok avantaj 
bulunmaktadır. İnsan kaynakları planlamasında önemli bir yere sahip olan ödeme ve 
teşvik sistemlerinde kullanılabilecek bir dayanak oluşturulması bunların başında 
gelmektedir. Özellikle KFG’nin sağladığı bazı avantajların, iş değerleme 
uygulamalarına da kazanımı sağlanmaktadır. Örneğin, iş değerleme tekniğinin 
örgütlerde iş çıktılarına katkıları bakımından içsel kapsamda değil, aynı zamanda 
KFG’nin temelini oluşturan rekabet analizi yürütülerek yapılması ve böylece, iş 
değerlemenin rakipler göz önüne alınarak yürütülmesi ve çalışanların yaptıkları işin 
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işletmeye rekabet gücü sağlamadaki değerleri de ortaya konabilmektedir. Bu noktaya, 
Hajji (2011), iş değerlemeyi ciddi bir şekilde uygulamayan örgütlerin proaktif olmak 
yerine reaktif davranacaklarını belirterek iş değerlemenin rekabet boyutuna dikkat 
çekmektedir. Aynı zamanda, işletmeler her bir departman için ayrı ayrı hesap 
yapmaktan ziyade KFG ile her bir işi işletme için önemli olan değerlerine göre 
yürütülebilmesi ve çıktıların ortak bir resimde sunulabilmesi bakımından etkili ve 
verimli bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, hizmet işletmelerinde üretim 
çıktısının arkasında birçok işin beraber yürütülmesi sonucu ortaya çıktığı gerçeği 
hatırlandığında, işlerin hizmet çıktısına ne oranda katkı sağladıklarının bütünsel olarak 
belirlenmesini sağlamada önem taşımaktadır. Burada bir diğer nokta, işletmeler sadece 
mevcut çalışmada önerilen düşünce tarzları değil, kendileri için değerli olan birçok 
faktör için de KFG çalışması yaparak da daha uygun ve spesifik bir iş değerleme sistemi 
geliştirilebilirler.  Diğer yandan, işin gerektirdiği özelliklerin iş analizleri ile 
belirlenmesinden ziyade çalışanların yaptıkları işin gerektirdiği düşünce tarzının 
işletmelerce belirlenmesi daha etkili olacaktır. Şöyle ki işletmeler yaptıkları iş analizleri 
sonucu işlerin rutin, yaratıcılık gerektiren, takım çalışması gerektirmeyen gibi düşünce 
tarzlarına sokarak, iş değerlemede her iş çeşidi için ortak bir zeminde değerlemeyi 
yapabileceklerdir. Dolayısıyla düşünce tarzlarının kullanımı, çalışanların taşıdıkları 
düşünce tarzlarından ziyade işin yürütülmesinde gerekli olan düşünce tarzları olarak ele 
alınmakta ve bu nedenle iş çeşidinin geniş olduğu hizmet işletmelerinde değerleme 
kapsamındaki işlerin değerlenmesinde etkili bir temel olarak kullanılabilecektir.  

Diğer taraftan, hizmet işletmelerinde iş çıktılarının değerlendirilmesi soyutluk gibi 
hizmet özellikleri gereği daha zordur. Bu nedenle KFG soyut adımlara somutluk 
kazandıran bir yaklaşım olması sayesinde iş değerlemenin hizmet işletmelerinde 
uygulanabilmesini daha etkili kılan bir teknik olarak değerlendirilmelidir. Hizmet 
işletmelerinde hangi işin daha değerli olduğunun belirlenmesi, çalışanların işe alınırken 
kendilerinden beklenen rollerin şeffaf bir şekilde aktarılabilmesi ve anlaşmanın bu yönü 
ile yapılabilmesi, çalışandan beklenilen rolü yerine getirmesi durumunda alacağı 
karşılığı bilerek çalışmasının sağlanması bakımından önemli bir araç olduğunu 
göstermektedir. İşletmeler, insan kaynakları planlaması yaparken, gerekli görülen 
eğitim bütçesini, işe alma koşullarını ve yeni personele sunulacak ücret teklifinin etkili 
bir şekilde belirlenebilmesini sağlaması bakımından da avantaj sağlayabileceklerdir. 
Bilindiği üzere, özellikle turizm işletmelerinde işgören devir oranının yüksek olması 
yanında anahtar çalışanların rakip işletmelerce sıkça takip edildiği ve kendilerine 
kazandırılmaya çalışıldığı bir sektör olma özelliği göstermektedir. Bu nedenle işletmeler 
özellikle anahtar gördükleri personeli ellerinde tutabilmek veya işletmeye 
kazandırabilmek adına doğru ve etkili bir ücret sunmak durumundadırlar. 

Ücret ve özellikle teşvik sistemlerinin çalışanların motivasyonunda etkili bir araç 
oldukları bilinmektedir. Bu aracın adaletli bir şekilde paylaştırılması ise iş değerleme 
yaklaşımının özünü oluşturmaktadır. Yazında teşviklerle ilgili sınıflandırmalar 
incelendiğinde, finansal ve finansal olmayan olmak üzere iki temel teşvik sistemi ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle ikinci kategoride yer alan sitemlerde çalışanların kararlara 
katılması, iş özerkliği, daha fazla sorumluluk serbestliği ve kişisel gelişim gibi içsel 
motivasyon unsurları yer almaktadır (Robbins, 2001). Görüleceği gibi bu maddeler Tip 
I düşünce tarzlarında yer alan boyutlar ile paralellik göstermektedir. Bu bağlamda, 
düşünce tarzlarına dayalı bir teşvik sisteminin kurulmasının iş değerlemede etkili bir 
araç olacağı anlaşılmaktadır. Özellikle turizm işletmelerinde çalışanlardan birçok farklı 
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işte çalışabilmesi beklenmektedir. Bu yaklaşımla çalışanların teşvik alabilmek adına 
işlerinin gerektirdiği düşünce tarzlarını takınarak hareket edip hem işlerine değer 
katabilecek hem de bundan psikolojik ve maddi teşvikler anlamında yararlanabilecektir. 
Çalışanların bu teşvikleri alabilmesinde gösterecekleri performansların ölçülmesinde ise 
iki temel alan bulunmaktadır, görev performansı ve durumsal performans (örgütsel 
vatandaşlık) (Nasurdin ve Khuan, 2007). Görev performansı, iş tanımında yer alan 
görevlerin yerine getirilmesine odaklanırken, durumsal performans, daha çok çalışanın 
inisiyatif kullanarak kendisi için tanımlanan rollerin dışına çıkması ile ilgilidir  (Griffin, 
Neal, ve Parkter, 2007; Katz ve Kahn, 1978). Benzer şekilde, düşünce tarzlarında 
tanımlanan Tip I, Tip II ve bunların her ikisini temsil eden Tip III düşünce tarzları 
çalışan performansının değerlendirilmesi ile benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda iş 
değerlemesi yapılırken çalışanların takınacağı düşünce tarzlarının bilinmesi karmaşık iş 
çeşitlerine sahip olan hizmet işletmeleri için işlerin değerlenmesinde temel alınabilecek 
bir dayanak teşkil etmektedir.  

İş değerleme ile ilgili çalışmalarda iş değerlemede esas alınan kriterler, genellikle 
maharet, sorumluluk, çaba ve iş koşulları etrafında toplanmaktadır (Dağdeviren, Akay 
ve Kurt, 2004; Kurgun ve Yemişci, 2007). Bu kriterlerin hizmet işletmelerinde işlerin 
doğrudan bu kriterlere göre sınıflandırılması oldukça zordur. Çünkü hizmet çalışanları, 
kendilerinden beklenen rollerin dışına çıkabilmeleri ve bu anlamda birçok kriteri birlikte 
yerine getirdikleri bilinmektedir. Bu nedenle mevcut çalışmada, çalışanların bu rolleri 
yerine getirmelerinde kullandıkları düşünce tarzlarını, ne yoğunlukta kullanmaları 
gerektiği ile yapılacak olan bir kıyaslama ile işlerin daha net bir şekilde ve ortak bir 
platformda birbirileri ile kıyaslanabilmesi sağlanmaktadır. Böylece işlerin esnek bir 
şekilde değerlendirilebilmesine olanak sağlanmaktadır.  

Araştırmada önerilen teknik, yalızca farklı iş çeşitlerini bünyesinde 
barındırabilecek işletmeler için geçerli olduğu öne sürüldüğünden dolayı, bilgi 
teknolojileri gibi tek bir yöne odaklanan hizmet işletmeler için geçerli bir model olduğu 
söylenemez. Şöyle ki bilgi teknolojilerinde çalışanların yürüttükleri işlerin çoğu yaratıcı 
düşünce tarzı başta olmak üzere birçok düşünce tarzının birarada taşınmasını 
gerektirmektedir. Diğer yandan, araştırmada önerilen iş değerleme tekniğinin 
uygulanabilirliğinin tartışılmasından ötürü büyük bir örnekleme yer verilmemiştir. Bu 
nedenle gelecekteki çalışmalar, önerilen tekniğin daha karmaşık ve büyük hizmet 
işletmelerinde uygulanması ve sonuçların karşılaştırılarak geçerliliğin daha etkili bir 
şekilde sağlanmasına odaklanabilirler. Bu bağlamda, gelecekte yürütülecek 
araştırmacıların, çalışmada bir iş değerleme tekniği olarak düşünce tarzlarına dayalı ve 
Kalite Fonksiyon Göçerimi ile analitik bir iş değerleme yaklaşımının 
uygulanabilirliğinin örneklendirilmesi amaçlandığından ötürü mevcut çalışmanın 
sonucu elde ettikleri bulgularla kıyaslamak yerine, mevcut tekniğin daha farklı nitelik 
ve nicelikteki otel işletmeleri veya hizmet endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde 
yürütülerek sonuçlarının kıyaslamasını yapmaları yerinde olacaktır. Bu nedenle daha 
sonra yapılacak çalışmalar önerilen tekniğin uygulanabilirliğinin daha farklı bakış 
açıları ve örneklemler aracılığı ile tartışılmasına odaklanabilirler. Ayrıca çalışma, 
önerilen düşünce tarzlarının iş değerlemede hizmet işletmeleri için daha uygun olması 
temeline dayalı olarak yürütülmüştür. Fakat somut-başat diğer sektörler için düşünce 
tarzlarından farklı olarak ilgili sektör özelliklerine göre geliştirilebilecek kriterlere 
dayalı KFG uygulamaları da gerçekleştirilebilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
The employees enrolled in labor-intensive industries like tourism industry are 

accepted as one of the most valuable capitals of many enterprises. Keeping or bringing 
the employees in the organizations requires an equal payment and incentive systems. To 
realise this approach, the concept of job evaluation has showed up in 1940s, which has 
the philosophy of equal pay for equal work, and it has been an important approach for 
organizations that have a wide range of jobs. In the studies related to the payment 
systems in the tourism industry, the focus is generally on the performance of employees 
rather than the evaluation of jobs (Beck, Beatty ve Scakett, 2014; Korschun, 
Bhattacharya ve Swain, 2014) and the payment systems are established accordingly 
(Huang ve Hsueh, 2014). Therefore, primarily, there is a need to establish a sytstem that 
evaluates the jobs’ contribution to the total service product (the service outcomes) and 
then the performance should be measured according to the elements of this systems. Yet 
already, the determination of job evaluation criteria and the relative measurement of 
these criteria constitute the most important element of job evaluation applications 
(Mohiuddin-Noetzel, 1998). With this reason, to prevent the faliures of payment 
sytsems that are away from this approach, the job evluation should be established 
analytically, detailed and objectively (Gilbert, 2012). In this context, in the current 
study, it is proposed that the thinking styles that the employees use when they conduct 
their jobs should be the main criteria in the job evaluation and the QFD technique 
should be used to measure these criteria because of its analytical and logical tool in 
making deicisons away from completely intuitional basis. Under the light of this 
information, the purpose of this study is to illustrate the applicability of QFD with the 
combination of thinking styles as a job evaluation technique in a hotel organization and 
discuss the advantages of this proosed approah to the planners and decision makers. 

Methodology 

The study is conducted in a five star hotel. The data was collected from the human 
resources department manager of the hotel. The first part of the data provided the 
relative importance of ten different jobs under the job evaluation through the analytical 
hierarchy process and used for the first step of the house of quality. The second part of 
the data provided the inputs for other steps in building the house of quality.  

Findings 

To conduct jobs effectively, “legislative (24,3)” thinking style was found as the 
leading thinking style. Then the “executive (17,4)” and “hierarchic (14,9)” thinking 



 
 

E. Erbaş 8/1 (2016) 37-55 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

55 

styles followed this. Among the latest thinking styles were “conservative (0,16)” and 
“Judicial (0,46)” and “monarchic (1,43) thinking styles. These findings could be 
thought as determinanance of certain thinking styles in competitiveness of businesses 
against rivalry and as indicators in the planning of payment and incentive systems. 
House of quality (Figure 2) provide a snapshot of thinking styles as a requiriement in 
the effective conduction of jobs and this is shown with the relationship and correlation 
matrices in the house. On the other hand the performance of the organization relative to 
its rivalry could also be seen in the house. In this manner, the point factor and grouping 
techniques, that are most frequently used methods in job evaluation aplications, could 
be better developed with the help of the proposed approach.  

Conclusion 

The theoretical contribution of the study is to provide a job evaluation technique 
based on the combination of quality functin deployment and thinking styles with the 
help of a five star hotel case. Besides, the study takes attention to the contribution of 
individiual differences to the organizations in context of different thinking styles. In 
practical, this study provides a job evaluation technique especially for service-driven 
organizations. There are plentiful advantages of the proposed approach for 
organizations. Developing a base for the payment and incentive systems comes first 
among these. The advantages of QFD in making effective decisions are therefore 
brought to job evaluation. Another important point is that the orgnaizations may use the 
QFD for job evaluation not only based on thinking styes as proposed in this research, 
but also other criteria that they can determine specific to their needs. 
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Özet 

Günümüzde kendini sürekli olarak yenileyen teknolojik, sosyo-ekonomik ve 
kültürel değişiklikler işletmeleri sıkı bir rekabet ortamına sürüklemiştir. Bu rekabet 
ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri doğru işgücünü bulma ve istihdam etme 
becerilerine bağlıdır. İşletmelerdeki insan kaynakları biriminin kalitesi ve başarısı da 
çoğunlukla işgören bulma sürecindeki başarısına bağlıdır. Bu süreç, diğer İK 
süreçlerinin de temelini oluşturmaktadır. İnsan kaynakları yazınında son yıllarda 
gündeme gelen işveren markası bileşenlerinden de bir tanesini işe alım öncesi dönem ve 
işgören seçimi uygulamaları oluşturmaktadır. Bu çalışmada da işe alım öncesi dönem ve 
işgören seçimi süreçleri işveren markası yönetimi perspektifinden sunulmuş olup, bu 
temelde gelecek araştırmacılara öneriler getirilmesi hedeflenen bu çalışma ile özellikle 
konuyla ilgili ülkemizde oldukça sınırlı olan literatüre de katkıda bulunulması açısından 
önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: İşveren markası yönetimi, işe alım öncesi dönem, işgören seçimi. 

Abstract 
Nowadays constantly renewing itself technological , socio-economic and 

cultural changes have dragged the companies to the tight competition. They can sustain 
their assets depends on finding the right labor and employment abilities. The quality 
and success of the human resources departments mostly depends on the process of 
finding employee. This process forms the basis of the other HR processes. One of the 
components of employer branding is Pre-Recruitment Period and Employee Selection. 
In this study, pre- recruitment and employee selection process is presented from the 
perspective of employer brand management. On this basis, it’s targeted to make 
suggestions for future researchers. The literature on this subject is very limited in our 
country. So this study is important to contribute to the literature. 
Key words: Employer brand management, pre-employment period, employee selection. 



 
 

E. Gözen 8/1 (2016) 56-74 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

57 

1. Giriş 

Gün geçtikçe artan küresel rekabet ortamında işletmeler, sürdürülebilir rekabet 
üstünlüğü elde edebilmek için işgörenlerin başlıca bir kaynak olduğunu kabul 
etmektedir. Çağdaş yönetim anlayışında örgütü başarılı ya da başarısız yapan koşulların, 
insan ve beklentilerine verilen önemle bağlantılı olduğu vurgulanmaktadır (Pelit ve 
Öztürk, 2010. S.44). Bir işletmenin fiziki yapısı, maddi kaynakları ne kadar iyi olursa 
olsun, eğer bu yapıyı çalıştırabilecek, maddi kaynakları etkin bir şekilde kullanabilecek 
insan kaynaklarına sahip değilse, amacını gerçekleştirmesi mümkün değildir. Yönetim 
alanındaki girişimciler, yöneticiler ve araştırmacılar da işgörenleri işletmelere rekabet 
avantajı getiren en önemli kaynak olarak kabul etmektedirler (Pelit vd., 2011. s.785).  
İnsan kaynaklarının işletmelerin stratejik bir bileşeni olması gerektiği da uzun zamandır 
üzerinde konuşulan bir konudur. Yakın geçmişe kadar ne yazık ki personel yönetimi ile 
insan kaynakları yönetimi kavramları birbiri yerine kullanılmaktaydı. Oysa ki bu iki 
kavram çok önemli noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin, personel yönetimi 
çalışanları “maliyet unsuru” olarak değerlendirirken, insan kaynakları “varlık ve 
sermaye” olarak algılar ve onların donanımlarını artırmaya çalışır. Günümüzde 
işletmelerin rekabetçi üstünlüklerini korumada taklit edilmesi zor olan kaynaklara, diğer 
bir ifadeyle donanımlı işgücüne sahip olması, onları elde tutması ve işletme hedefleri 
doğrultusunda kullanabilmesi kritik öneme sahiptir. Bir işletmeden sorumlu olan 
kişilerin /yöneticilerin belirledikleri amaçlara ulaşabilmeleri için yararlandıkları 
kaynaklar arasında en önemlisi ve en zor temin edileni şüphesiz insan kaynağıdır (Pelit, 
2015. s.74). İşveren markası kapsamında da amaç mümkün olduğunca çok başvuru 
almak değil, doğru olanları almaktır (Melin, 2005. s.13). Bu nedenle rekabetçi üstünlük 
elde etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak isteyen işletmeler işe alım öncesi dönem 
çalışmalarında işveren markası konusuna gereken önemi vermelidir. 

İşveren markası, işletmelere kendilerini sahip oldukları pazarda mevcut 
işgörenlerine karşı işveren olarak, yeni adaylara karşı potansiyel işveren olarak, 
müşterilere karşı da hizmet sağlayıcı olarak tanımlamalarına odaklanmaktadır (Melin, 
2005, s. 9) ve işe alım öncesi dönem ve işgören seçimi, iş-özel hayat dengesi, kurum 
kültürü ve çevre, ürün/kurum markası gücü, ücret ve yan haklar ile çalışma ortamı gibi 
bir takım bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenler aynı zamanda insan kaynakları 
işlevidir. Bu çalışmada bir çok insan kaynakları işlevleri arasından işe alım öncesi 
dönem ve işgören seçimi süreci ele alınmıştır. Bu sürecin ele alınmasının nedeni, işe 
alım öncesi dönem ve işgören seçimi sürecinin diğer insan kaynakları uygulamalarının 
temelini oluşturmasından kaynaklanmaktadır. İşgören bulma ve seçme süreci sonunda 
birey iş için en uygun kişi olduğuna inanmakta ve işletme nezdinde değerli olduğunu 
düşünmektedir.  

2. İşe Alım Öncesi Dönem İnsan Kaynakları Uygulamaları 

İnsan kaynakları yönetimi, çalışma yaşamına ilişkin olarak tüm süreçlerde rol 
oynayan doğru sayıda ve nitelikte işgörenin planlanmasından itibaren, işe girme, 
oryantasyon, eğitim, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans ve ücret 
yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi gibi işlev ve faaliyetleri kapsayan bir 
işletme fonksiyonudur (Gürüz ve Yaylacı, 2004, s. 23).  

Özellikle finans ve pazarlama gibi diğer işletme fonksiyonları ile 
karşılaştırıldığında, iş yaşamındaki rolünü meşrulaştırmak konusunda temel bazı 
problemler yaşamıştır (Martin vd., 2005, s. 76). Bu durumda, insan kaynakları yönetimi 
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alanında hem tahmin yapabilmek hem de insan kaynaklarının organizasyonel işleyişe 
etkilerini anlayabilmek açısından kuramsal modellere ihtiyaç vardır. İnsan kaynakları 
yönetiminin stratejik yönetim sürecine entegre edilmesi ve stratejik insan kaynakları 
yönetiminin hem içeriksel hem de ilişkisel olarak çözümlenebilmesi açısından kaynak 
bağlılığı kuramı, uygun kuramsal zemini sağlamaktadır. Bu kurama göre rekabetçi 
üstünlük, strateji ve işletmenin içsel kaynakları ile ilişkilendirilmektedir. Kullanılan 
anahtar kavram organizasyonel yetkinlik (core competency) kavramıdır. Kısacası, 
geleneksel stratejik analiz endüstri – çevre odaklıyken kaynak bağlılığı,  perspektifi 
organizasyonun kendisine ve iç süreçlerine kaydırmıştır (Sayılar, 2004). Stratejik insan 
kaynakları yönetimine ilişkin araştırmaların büyük bir kısmı da, kaynak bağlılığı 
kuramının getirdiği “rekabetçi üstünlük yaratan örgütsel bir kaynak olarak insan 
kaynağının” temel kabulünden hareket etmektedir. Bu içeriği itibariyle stratejik insan 
kaynakları yönetiminin temel problematiği, organizasyonel performansı istenen 
doğrultuda ve düzeyde geliştirecek bir insan kaynakları sisteminin nasıl 
tasarlanacağıdır. Bu noktadan itibaren de bu amaca yönelik olarak geliştirilen işveren 
markası çalışmaları gündeme gelmektedir. İşveren markası uygulamalarına başlamadan 
önce ise mevcut ve potansiyel insan kaynağı anlamında organizasyonel davranış ve 
kişisel psikoloji açısından da işletmenin sahip olduğu farklılıkların neleri vaat ettiği 
önemlidir. İşletmenin kimliği, değerleri, politikaları, davranışları ve sistemi, işletmenin 
insan kaynağı ile bütünleşerek işletmenin sahip olduğu işveren markasının karakterini 
ortaya koymaktadır (Bodderas vd., 2010, s. 5). İnsan kaynakları yönetiminin işe alım 
öncesi dönemdeki işlevleri de  şu şekilde açıklanabilmektedir (Gümüş, 2005); 

• İş analizlerinin yapılması: İşe alım öncesi dönemde iş analizlerinin 
doğru bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. İş analizi, bir işletmenin yaptığı işler 
ile ilgili bilgileri toplama, işleri detaylı olarak inceleme, analiz etme ve diğer insan 
kaynakları fonksiyonları için temel oluşturma faaliyetidir. İş analizi, seçme sürecinde de 
altyapı işlevi görmektedir. Eğitim programlarının içeriğine de etki etmekte ayrıca, 
ücretleme, performans değerleme, personel planlaması ve çalışma ilişkilerini geliştirme, 
iş analizlerinin yardımcı olduğu diğer insan kaynakları süreçleridir. 

• İnsan kaynakları planlaması: İşe alım öncesi dönemde işletme 
gereksinimlerine uygun şekilde yapılması gereken ikinci konu doğru insan kaynakları 
planlamasıdır. İnsan kaynakları planlaması, işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı 
personelin nitelik ve nicelik açısından önceden belirlenmesi ve bu ihtiyacın nasıl ve ne 
derecede karşılanabileceği faaliyetleridir. 

• İş başvurularının alınması: İnsan kaynaklarını bulma aşamasında aday 
havuzu oluşturulduktan ve işletme için gereksiz adaylar elendikten sonra insan 
kaynakları seçimi aşamasına geçilir. İnsan kaynaklarını bulma süreci adayların işe 
başvurması ile sona erer, başvurunun yapılması ile beraber insan kaynakları seçim 
süreci başlar. 

• İnsan kaynakları seçiminin yapılması: İnsan kaynakları seçimi; insan 
kaynakları bulma sürecinde oluşturulmuş olan insan kaynağı havuzu içinden işin 
gerektirdiği niteliklere sahip en uygun olanını belirleme faaliyetidir. İnsan kaynaklarını 
bulma ile seçimi süreci birbiri ile doğrudan bağlantılıdır ve doğru personelin doğru işe 
yerleştirilebilmesi insan kaynakları bulma sürecinin sağlıklı işlemesine bağlıdır. 

Tüm bu faaliyetler gerçekleştirilirken aynı veya benzer işi yapan rakiplerden 
farklılaşabilmek, nitelikli adayları işletmeye çekebilmek için de işveren olarak marka 
olma çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. 
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3. İşveren Markası Yönetimi 
İşe alım öncesi dönemde adaylar, bir işletmenin kültürü, işgörenleri, vizyonu, 

misyonu, çalışmak için iyi bir yer olup olmadığı ile ilgili bilgileri kurumsal web 
sitelerinden öğrenmektedir (Oğuz, 2012, s. 17). Amerikalı insan kaynakları işletmesi 
Robert Half’ın yaptığı araştırmaya göre; tüm dünyada İK uzmanlarının %18’i, ABD’de 
% 65’i, Türkiye’de ise %35’i eleman aramak için sosyal medyayı kullanmaktadır 
(Mengi, 2012). Özellikle genç kuşağın işveren tercihlerini büyük ölçüde “sosyal ağlar” 
etkilemektedir. Nitelikli insan kaynağı temininde internetin önemini kavrayan bazı 
işletmeler ayrı bir kariyer sayfası oluşturma yoluna da gitmektedir (Baş, 2011). Aslına 
bakılırsa, işletmeler farkında olsun ya da olmasın iyi veya kötü bir işveren markasına 
sahiplerdir. Önemli olan bunu doğru şekilde yönetebilmektir. 

İşveren markasının yönetimi sürecinden bahsetmeden önce, işveren markasının 
tanımını yapmakta yarar vardır. İşveren markasının çeşitli kaynaklarda yapılmış olan 
tanımlarını Tablo 1’de görmek mümkündür.  

Tablo 1. İşveren Markası Tanımları 
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Tanım Kaynak 

İşletmenin çalışmak istenilen yer olmak için mevcut ve potansiyel 
işgörenleri ile iletişim kurma gayretlerinin toplamıdır. 

(Berthon vd. 2005) 

İşletmenin mevcut ve potansiyel işgörenlerini cezbetmek, motive etmek ve 
elde tutmak amacına yönelik olarak belirlediği değer, sistem, politika ve 
uygulamalardır. 

(Erdemir, 2007) 

Bir işletmenin kendisini işveren olarak farklı ve çekici kılan özelliklerine 
yönelik kesin bir algı oluşturabilmek için işletmenin içinde ve dışında 
yürüttüğü çabalardır. 

(Backhaus ve 
Tikoo, 2004) 

Aynı zamanda, batılı bir kavram olup “önde gelen işveren” (employer of 
choice) olabilmek için stratejik görevin tanımlanmasıdır. 

(Kapoor, 2010) 

İşveren tarafından sunulan fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik yararlar 
paketidir. 

(Baş, 2011) 

Tercih edilen işletme olmak, işletmelerin kendilerini “çalışılacak en iyi 
yer” olarak diğer işletmelerle karşılaştırabilecekleri bilinçli bir iş 
stratejisidir. 

(Martin vd., 2005). 
 

İşletme tarafından belirlenen ve işe alım ile sağlanan fonksiyonel, 
ekonomik ve psikolojik faydalar bütünüdür. 

(Ambler ve 
Barrow, 1996) 

İşletme ve işgörenleri arasındaki iki yönlü anlaşmadır. (Rosethorn, 2009) 
İşletmelerin mevcut ve potansiyel işgörenlerine çekici görünmek için 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. 

(Bach, 2005) 

Mevcut işgörenlerin, potansiyel işgörenlerin ve paydaşların algılamalarını 
ve farkındalığını yöneten hedeflenmiş, uzun dönemli bir stratejidir. 

(Sullivan, 2004) 

İşveren markası, mevcut ve potansiyel işgörenlerin işletmenin çalışmak 
için harika bir yer olduğu ile ilgili algısını belirten bir kavramdır. 

(Duc/To, 2013) 

İşveren markası mevcut ve potansiyel işgörenlerin, ilgili paydaşların belirli 
bir işletmeye yönelik algılarını ve farkındalıklarını yönetmek için 
hedeflenen uzun soluklu bir stratejidir.  

(Katoen ve 
Macioschek, 2007) 

İşveren markası, işletmeyi ayırt eden -genellikle maddi olmayan- nitelikler 
ve özellikler dizisidir.  

(Walker ve 
Higgins, 2007) 

İşletmenin mevcut ve potansiyel işgörenlerinin gözündeki imajıdır ve 
tüketici markası ile karıştırılmamalıdır. 

(Kimpakorn ve 
Tocquer, 2009) 
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Tablo 1.’de işveren markası ile ilgili tanımlara bakıldığında şu noktalar dikkate 
değerdir; 

• Çalışmak istenilen bir yer olma, 
• İşgörenler için değer ifade etme ve çekici olma, 
• Değer, sistem, politika ve uygulamalar bütünü olma, 
• İşlevsel, ekonomik ve psikolojik faydalar paketi sunma ve 
• Diğer işletmeler karşısında rekabet gücünü artıran bir araç olma. 

Buraya kadar sıralanan unsurlar dışında bütün işletmelerde olmasa da pek 
çoğunda verilen iş ilanlarındaki değişimler, işletmeyi tanıtan videolar, işletmeye ait 
kariyer sitelerinin oluşturulması, lise ve üniversitelerde düzenlenen kariyer günleri, 
işletmelerin her geçen gün biraz daha fazla sosyal medyada yer almaları ve bu 
kanallardan işgören arayışında bulunmaları aslında işletmelerin işe alım öncesi 
dönemde gerçekleştirdikleri işveren markası uygulamalarıdır.  

İşe alım çalışmaları açısından işveren markası perspektifinden yaklaşıldığında ise, 
unutulmaması gereken noktanın işveren markası yönetiminin işe alım pazarlaması 
olmadığıdır. İşveren marka yönetimi insan kaynakları departmanının kaynaktan ziyade 
insana odaklandığı bütünsel projelerdir. İşletmelerde işe alımdan sorumlu departman 
insan kaynakları olmasına rağmen konu işveren markası olduğunda sorumlu 
departmanın hangisi / hangileri olacağı da tartışma konusu olmaktadır. Employer Brand 
International’ın 2011’de yaptığı çalışma sonucunda işveren markası yönetiminden hangi 
departmanın/departmanların sorumlu olabileceği  Şekil 1’de görülmektedir.  

 
Şekil 1. İşveren Markası Yönetiminden Sorumlu Departman / Departmanlar (Minchington, 

2014). 

Şekil 1’den de anlaşılacağı üzere, İnsan Kaynakları Departmanı bu konudan 
sorumlu ana departman olarak görülmektedir. İşveren markası kavramı, insan 
kaynakları yönetimi alanında oldukça yakın zamanda yükselmiş ve pazarlama 
ilkelerinin insan kaynakları yönetimi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış (Ong, 2011, 
s. 1089) bir kavram olsa da 2011 yılında yapılan bu çalışma kurumsal ve tüketici 
markalarının geleneksel sorumlusu olan pazarlama departmanının işveren markası 
yönetiminden sadece işletmelerin %18’inde sorumlu olduğunu göstermektedir. 
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Employer Brand International’ın 2009 yılında yaptıkları aynı çalışma 
sonuçlarında yönetim ekibi %2 ve CEO %1 sorumlu olarak görülmekteydi. Bu da 
bizlere günümüzde işletmelerde işveren markalaşmasına daha stratejik uygulamalar 
konusunda artış olduğunu göstermektedir (Minchington, 2014).  

İşveren markasının oluşturulması ve yönetilmesi bu işi profesyonel anlamda 
yapan işletmelerde işveren markası müdürü/yöneticisi unvanına sahip kişiler tarafından 
yürütülmektedir. Minchington (2010 b) 2006’da “Your Employer Brand attract-engage-
retain” adlı kitabını yayınladığında İşveren Markası Yöneticisi kavramının neredeyse 
duyulmadığını, bugün ise Nike, Ernst&Young, United Health Group, Vestas Wind 
Systems, Starbucks, IBM, Ahold, E.ON, Deloitte, Nordea, DONG Energy, HP ve 
Deutsche Bank gibi işletmelerin işveren markası yöneticileri ile işveren markalarını 
geliştirmeye odaklandıklarını belirtmektedir. Bu konuya Türkiye’den bir örnek vermek 
gerekirse Türkiye İş Bankası’nda işveren markası çalışmalarını İnsan Kaynakları 
İletişimi Birimi yürütmektedir ve İnsan Kaynakları İletişimi Birimi, İnsan Kaynakları 
Yönetimi bölümüne bağlı olarak çalışmaktadır (Öksüz, 2012, s. 15).  

Minchington (2014), işveren markası yöneticileri ile yaptığı görüşmeler 
sonucunda aşağıdaki konuların bu yöneticileri işveren markasının evrimine katkıda 
bulunan ve kendilerini bu konuda üst seviyede bulunmasını sağlayan yetkinlikler 
olduğunu vurgulamaktadır; 

• Stratejik düşünme yeteneği 
• Üst düzey yetkilileri etkileyebilme yeteneği 
• İşveren markalaşmasına küresel perfpektif yaklaşımı 
• Ülkesi dışındaki en iyi işveren markası uygulamalarını seyahat ederek ve 

paylaşarak bir işletme elçisi rolünü benimsemesi 
• İşveren markası paydaşları küresel ağını kurma ve geliştirme yeteneği 
• Uyumlu bir işveren markası stratejisi sunmak için etkin bir şekilde iç ve dış 

takımlar oluşturma yeteneği. 
Minchington (2014) tarafından yapılan çalışmanın bir diğer önemli sonucu ise 

Tablo 2.’de görülmektedir.  
Tablo 2. Bölgesel Verilere Göre İşveren Markasından Sorumlu 

Departmanlar (İlk 3 Yanıt)  
 Avustralya Avrupa / UK Yeni Zelanda USA / Kanada 

İnsan Kaynakları 1 1 1 1 

Pazarlama 2 2 3 * 

Üst Yönetim Ekibi * * 2 2 

CEO 3 * * * 

Direktörler * 3 * * 

İK, Pazarlama & İletişim * 3 * 3 

Yetenek Yönetimi * * * 3 

Markalama * * * * 

Kaynak: Minchington, 2014. 
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 Asya Polonya Rusya 
Güney 

Afrika 

Güney 

Amerika 
Türkiye BAE Ukrayna 

İnsan Kaynakları 1 1 * 1 1 1 1 * 

Pazarlama * 2 3 * 3 3 2 1 

Üst Yönetim Ekibi * * 1 3 * * * 2 

CEO * * * 2 * * 2 2 

Direktörler * * * 3 2 * 2 2 

İK, Pazarlama & İletişim 2 3 * * * * * * 

İK & İletişim 3 2 * * * 2 2 3 

İK & Pazarlama * * 2 * * * * * 

İletişim 2 * * * * * 2 * 

Yetenek Yönetimi * 3 * * * * 2 * 

Markalama * * * * 3 * * * 

Tablo 2’de ilgi çeken nokta Rusya ve Ukrayna hariç tüm bölgelerde insan 
kaynakları fonksiyonunun işveren markası stratejisinin ana yöneticisi olduğudur. 
Çalışmada bunun ana nedeni olarak işveren markası kavramının bu bölgedeki işletmeler 
için yeni olduğu ve insan kaynakları işlevinin ABD, UK, Avustralya gibi gelişmiş 
pazarlardaki ile aynı etki ve profile sahip olmayışı gösterilmektedir. 

İşletmelerde hangi birim tarafından yönetiliyor olursa olsun işveren markası 
çalışmalarının işe yarar olabilmesi için en başından bütün stratejinin bu çerçevede 
oluşturulması gerekmektedir. Potansiyel işgörenlerin zihninde ilk izlenimlerin 
oluşturulduğu işe alım öncesi dönem ve işgören seçimi aşamalarında işveren markası 
yönetimi standartlarının oluşturulmuş olması gerekmektedir. 

4. İşe Alım Öncesi Dönem İşveren Markası Uygulamaları 

İnsan kaynakları yönetimi, çalışma yaşamına ilişkin olarak tüm süreçlerde rol 
oynayan doğru sayıda ve nitelikte işgörenin planlanmasından itibaren, işe girme, 
oryantasyon, eğitim, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans ve ücret 
yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi gibi işlev ve faaliyetleri kapsayan bir 
yönetim fonksiyonudur (Gürüz ve Yaylacı, 2004, s. 23). Bu fonksiyonlar arasında işe 
alma sürecinin başarısı, öncelikle hazırlık çalışmaları olan insan kaynakları planlaması 
ve iş analizlerinin doğru yapılmış olmasına bağlıdır. Hangi iş için hangi nitelik ve 
sayıda insan kaynağına, hangi zamanda ihtiyacı olduğunu çeşitli yöntemlerle belirlemiş 
olan bir işletme, işe alma sürecinin asıl faaliyetleri olan işgören bulma ve seçmeye 
yönelecektir (Erdemir, 2007, s. 7). 

Türkiye’de insan kaynakları yazınında yeni bir kavram olarak son yıllarda yerini alan  
işveren markası insan kaynakları yönetimi açısından üç aşamada incelenebilmektedir 
(Backhous ve Tikoo, 2004, s. 502); 

1. İşletme somut bir değer önerisi geliştirmektedir. Değer önerisi 
geliştirilmesini takiben, değer önerisini potansiyel işgörenlerine, istihdam ajanslarına, 
danışmanlarına vb paydaşlarına pazarlamaktadır, 
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2. İşveren markalaşmasının dış pazarlaması temel olarak hedef popülasyonu 
çekecek şekilde ve aynı zamanda ürün ve kurumsal markaları destekleyecek ve 
geliştirecek şekilde tasarlanmaktadır ve, 

3. İçsel pazarlama, işveren markasının üçüncü adımıdır. Amacı, örgütsel 
değerler ve amaçlar bütününe bağlı kalarak işgücünü geliştirmektir. 

Bu aşamaları açacak olursak, ilk yapılması gerekenin somut, gerçekleştirilebilir 
bir değer önerisi (vaad) geliştirilmesi gerekliliğidir. Bu şekilde işletme işe alım öncesi 
dönemde potansiyel işgörenlerine tercih edilmeleri durumunda neler sunabileceğini 
söylemiş olmaktadır. Sonrasında dış pazarlama çalışmalarında da işletmenin sadece 
kurum olarak değil işveren olarak da konumlandırılması gerekmektedir. Üçüncü ve son 
aşamada ise, içsel pazarlama gelmektedir. İşletme oluşturmak istediği işveren markasını 
önce mevcut çalışanlarına benimsetmelidir. Bunun nedeni mevcut çalışanların dışardaki 
potansiyel adayları etkileyebilmesidir. Ancak ne yazık ki halen işletmelerin pek çoğu bu 
aşamaları göz ardı etmektedir. Dünyanın önde gelen İnsan Kaynakları stratejistlerinden 
biri olarak tanınan San Francisco Devlet Üniversitesi’nden Dr. John Sullivan 2006 
yılında yayınlanan makalelerinden birinde Türkiye’nin ciddi anlamda nitelikli bir İK 
potansiyeline sahip olduğuna, ancak ülkedeki işletmelerin işveren markalamasından 
bihaber olduklarına dikkat çekmektedir (Bloomberg Businessweek Türkiye, 2010, s. 
50). Böyle olunca da işe alım öncesi dönemde işveren markası uygulamalarına önem 
verilmediği görülmektedir. Oysa ki işletmenin işveren imajı ile ilgili işe alım öncesi 
dönemdeki izlenimler, adayları işletmeye çekmek için güçlü göstergelerdir (Lievens ve 
Highhouse 2003). Ancak bununla birlikte, halen işveren imajının iş arayanların 
işletmeye katılma niyetlerini nasıl etkilediği ile ilgili anlayış eksikliği bulunmaktadır 
(Baum ve Kabst, 2013, s. 175).  

İşveren imajı, işe alım öncesi işgören açısından önemli bir konudur. Bunun 
nedeni, işveren markasının potansiyel işgören pazarının zihninde işyerini çalışmak için 
harika bir yer olarak inşa etmesinden kaynaklanmaktadır (Alnıaçık ve Alnıaçık, 2012, s. 
1337). İşveren markası imajı, işletmeye başvuruda bulunan kişilerin kendisi ile mülakat 
yapan kişinin davranışları ile ilgili algısını (iş ve örgütsel özellikler gibi) da olumlu 
etkilemektedir (Baum ve Kabst, 2013, s. 176). Bu açıdan bakıldığında işletme işveren 
imajının temel bileşenleri; işgörene yönelik elde tutma çabaları, reklam ve tanıtım, 
çalışma ortamının fiziksel özellikleri, yaygınlık, müşteri memnuniyeti, işyerinin coğrafi 
konumu, ücretler, ürün imajı, adayların sektörle ilgili deneyimleri, söylentiler, saygınlık, 
çalışma yoğunluğu, iş arkadaşları, çalışma saatleri ve iş çeşitliliğidir (Erdemir, 2007, s. 
84). İşe alım öncesi dönemdeki uygulamalar aynı zamanda işveren marka imajının iki 
boyutu sayesinde (işletmeye karşı genel tutum ve işin algılanan öznitelikleri) eğilimler 
ve kararlarla da dolaylı yoldan ilgilidir (Berthon vd., 2005, s. 154).  

İşveren markası yönetimi, işe alım sürecinin etkinliğini de son derece 
artırmaktadır. Bu etkinliğin arttığını ise belli göstergelerle anlamak mümkündür (Baş, 
2011, s. 124): 

• İşe yeni alınan işgörenlerin performansı, 

• İşe yeni alınanların başarısızlık oranları, 

• Yeni işe alınanların işten ayrılma oranları, 

• İşgören alımının zamanında tamamlanma oranı, 
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• Yeni işe alınanları iş tatmini düzeyi, 

• Rakip işletmelere transfer edilenlerle/alınanların oranı, 

• Nitelik, yetenek eksikliği yüzünden yaşanan proje gecikmeleri, 

• Al/Ver oranı, 

• Proje Gecikmeleri, 

• Yeni işe alınanların oryantasyon süreleri, 

• Yeni işe alınan adaylardan verim sağlayana kadar geçen süre ve 

• İşveren markası yönetimi süreciyle birlikte tanıtım ve ilan giderlerindeki 
azalış/artış. 

Duc/To (2013) da işe alım sürecinde işveren markasının yerini Şekil 2’deki 
gibi tanımlamıştır. 

 

Şekil 2. İşe Alım Sürecinde İşveren Markası (Duc/To,2013, s. 15) 

Şekil 2’den de anlaşılacağı üzere pazarlama yazınında da belirtildiği gibi 
markanın imajı içerden ve dışardan farklı algılanmaktadır. Bir yanda işverenlerin 
işletme ile ilgili algıları yer alırken diğer yanda potansiyel adayların işletme ile ilgili 
algıları yer almaktadır. İşletmenin dışardaki işveren marka imajı potansiyel adayların 
işletme ile ilgili algılarını etkilerken, içerdeki işveren marka imajı işverenlerin işletme 
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ile ilgili algılarını etkilemektedir. Bu durum, işletmenin işveren markasının da mevcut 
ve potansiyel işgörenler tarafından da farklı algılandığının göstergesi olabilmektedir. 

Konuya işe alım noktasından bakıldığında, hangi özeliklerin işletmenin 
karakteristiği olarak tanımlandığı da önemlidir. Örneğin, işletmede yeni olan işgörenler 
özellikle büyük eğitim fırsatları ararlarken mevcut işgörenler bu fırsatlara sahip 
olunduğunu tanımlamadıklarında ortada açık bir şekilde uyuşmazlık çıkmaktadır. 
İşletmenin ihtiyacı olan yetenekleri istihdam etmek için bu ve benzeri konuları da 
belirtmesi gerekmektedir (Melin, 2005). Örneğin, Southwest Airlines, Starbucks gibi 
işletmeler doğru insanı istihdam etmeleri ve eğitmeleri ile bilinmektedirler. Starbucks’ın 
web sitesinde, işgörenleri (partner olarak adlandırılmakta) arasındaki mükemmellik 
değerleri, diğer işgörenlere karşı (tıpkı misafirlere olduğu gibi) saygılı davranışlar ve 
sosyal sorumluluğa yapılan ithaf gibi Starbucks değerleri yer almaktadır ve Starbucks’ta 
şuna inanılmaktadır “bu değerleri paylaşan kişiler uygun şekilde eğitildiğinde ve 
geliştirildiğinde arzu edilen marka imajını Starbucks müşterilerine iletecektir (Mangold 
ve Miles, 2007, s. 425). Unilever de yeni mezunların işe alım sürecinde son derece titiz 
davranmaktadır. Üniversitede iletişim halinde oldukları son sınıf öğrencileri 
www.unilever.com.tr/careers üzerinden MT (management trainee-yönetici adayı) 
başvuru formunu doldurarak MT işe alım sürecine girmiş olmaktadır. Yetkinlik bazlı 
sorular içeren bu başvuru formları teker teker okunup puanlanmakta ve formu geçen 
adaylar kısa listelere alınıp, yetkinlik bazlı tek bir mülakata tabi tutulmaktadırlar. Form 
ve mülakattan sonraki üçüncü ve son aşama “Selection Board” denilen form ve 
mülakatlardan seçilen en başarılı altı adayın katılımıyla gerçekleşen değerlendirme 
merkezidir. Üst düzey Unilever yöneticilerinin adayları gözlemlediği değerlendirme 
merkezinde, olumlu adaylara iş teklifi yapılmaktadır (Sakarya, 2012, s. 58). 

İşveren markası yönetimi kapsamında Minchington (2010 a)’un yaptığı 
araştırma sonucu, işe alım ve işe alım mesajları ile ilgili elde ettiği bulgular da aşağıdaki 
gibidir; 

1. İşe alım çalışmalarının planlanmasında kadın ve erkeklerle iletişim 
kurulurken farklı açılara odaklanılması gerektiği unutulmamalıdır. Esnek çalışma 
şartları teklifi ve samimi bir iş ortamı erkeklere kıyasla kadınlar için daha etkileyici bir 
işyeri seçimi kriteridir. Erkekler, açıkça tanımlanmış misyon, inovasyon kültürü ve 
yüksek düzeyde müşteri hizmeti sunan işletmelerden etkilenmektedirler. Randstad 
Award (2012)’de işyerinin elverişli konumu kadınlar için çok daha önemliyken, son 
teknolojinin kullanılıyor olması erkekler için daha önemli bulunmuştur,  

2. İnsanlar farklı kültürlerde yetişmişlerdir. Bu nedenle, hayatta da farklı 
şeylere değer vermektedirler. Küresel bir işe alım kampanyası planlarken de bu akılda 
tutulmalıdır. Örneğin; çalışma esnekliği, Avrupalı işgörenlerden ziyade Amerika, 
Kanada ve Avustralya’lı işgörenlerle ilgili olmalıdır. Diğer kültürlerle ilgili 
varsayımlarda bulunulmamalı, onlar için neyin önemli olduğu anlaşılmaya 
çalışılmalıdır, 

3. İnsanlar yaşlarına göre değişmektedirler. İnsanlar 55 yaş üstünde 
olduğunda, işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerinin veya müşteri 
ilişkilerinin topluma olan etkisine odaklanmaktadırlar. Diğer taraftan, güçlü liderlik ve 
performans yönetiminden çok daha az etkilenmektedirler. Randstad Award (2012)’de 
güçlü bir yönetimin yaş ortalaması yüksek kişiler için daha önemli olduğu, son teknoloji 
kullanımının ise yaş ortalaması daha düşük kişiler için daha önemli olduğu görülmüştür,  
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4. Pek çok işe alım kampanyası üniversite mezunları ve temel seviyedeki 
pozisyonlara odaklanmaktadır. Bu kişiler, henüz işten tam olarak ne beklediklerini 
bilmedikleri için işe alım reklamlarındaki etkileyici kelimelerden ziyade iyi bir kariyer 
başlangıcı aramaktadırlar. İşveren seçerken liderlik, stratejik amaç veya müşteri 
ilişkilerine çok fazla odaklanmamaları aslında sürpriz değildir. Bu kişiler daha çok, 
gündelik yönlerine; yeni iş arkadaşlarına (çalışma ortamı), açıkça belirtilmiş kariyer 
basamaklarına ve küresel bakış açısına odaklanmaktadırlar. Bu nedenle işletmelerde 
sadece insan kaynakları yönetiminin değil, pazarlama ve kurumsal iletişim birimlerinin 
birbiri ile sıkı işbirliği içerisinde olması gerekir (Öksüz, 2012, s. 23). Randstad Award 
(2012)’de yüksek eğitim seviyesine sahip kişiler için güçlü imaj / güçlü değerler 
unsurunun daha önemli olduğu, eğitim seviyesi daha düşük bireyler için ise iyi eğitim 
olanaklarının daha önemli olduğu görülmüştür, 

5. Belirli beklentiler sektör türüne göre oluşturulmalıdır. Özel sektöre göre, 
devlette veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışmaya yönlendirilen kişiler farklı 
konulara değer vermektedirler ve bu beklentilerini karşılayan işletmeleri tercih 
etmektedirler, 

6. Araştırma, özel işletme işgörenlerinin liderlik, performansa göre ödül ve 
küresel perspektife kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda işgörenlere göre daha 
fazla değer verdiklerini göstermektedir. Diğer taraftan, kamu işgörenleri esneklik ve 
kurumsal sosyal sorumluluğa değer vermektedir. Bu örnekler, farklı türdeki örgütlerin 
genelde farklı profilde insanları istihdam ettiğini göstermektedir, 

7. Farklı pozisyon seviyeleri farklı işe alım stratejisi gerekmektedir. Farklı 
pozisyon seviyeleri farklı pazar segmentleri gibidir.  Farklı özellikleri, ihtiyaçları, 
beklentileri en önemlisi farklı amaçları vardır. İşletmeler işgörenlerini anlamalı ve bu 
amaçlarını gerçekleştirmeleri için onlara yardımcı olmalıdır, 

8. İnsanlar, iş tekliflerini kariyer basamaklarında tek başına ilerledikleri için 
farklı görmektedirler. Temel seviyede veya yönetici pozisyonunda işgörenler işletmenin 
özel hayat – iş hayatı dengesini nasıl etkilediğine odaklanacaktır, 

9. Eğer işletmenin sıkıntısı işgörenleri elde tutmak konusunda ise, iş 
tekliflerinin orada işgörenlerin görev süresine göre değişip değişmediğine 
odaklanılmalıdır. En sık rastlanan hata, kişiye istihdam yaşam döngüsü boyunca her 
seferinde aynı faydaları sunmaktır. İşgörenlerin beklentileri, aynı işletmede çalışma 
sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir. İşveren markası çalışmaları bu 
açıdan işletmelere ve işgörenlere değer katmaktadır. Profesyonelleşmiş, 
kurumsallaşmayı sağlamış, modern ve demokratik insan kaynakları yönetiminin bir 
sonucu olan ve insanı “değer” unsuru olarak ele alan bir yaklaşımdır (Ören ve Yüksel, 
2012, s. 48), 

10. İşgörenlerin beklentilerinin zamanla değişimi ile ilgili bir model 
çerçevesi geliştirilebilir. Yöneticiler, işe alım kampanyası boyunca açıkça belirtilmiş 
vaatleri iletme konusunda geliştirilebilir ve donatılabilirler ve 

11. İnsanlar medeni durumlarına göre de önem verdikleri konularda 
ayrılabilmektedirler. Örneğin, uzun dönem iş güvencesi ailesi ile yaşayan ve evli fakat 
çocuğu olmayan kişiler için daha önemliyken, finansal açıdan büyüklük evli ve 
çocuklularda daha fazla önem arz etmektedir (Randstad Award, 2012). 
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Linkedin’in Ekim 2011’de ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Hollanda ve 
Hindistan’da yaptığı araştırmanın paralelinde Türkiye’de gerçekleştirilen 2012 İşe Alım 
Araştırma Raporu’na göre Türkiye – ABD ve Hindistan işe alım süreçleri ile ilgili bir 
takım bilgiler Şekil 3’de yer almaktadır. 

 

Şekil 3. Bir Kişiyi İşe Almak İçin Görüşülen Aday Sayısı (İşe Alım Araştırma Raporu, 2012). 

Şekil 3’de de görüldüğü gibi 1 kişiyi işe almak için en fazla adayla Türkiye’de 
görüşülmektedir. Bu bir anlamda işe alımla ilgili kaynakların etkin kullanılmadığını, 
doğru strateji belirlenmediğini de göstermektedir. İşe alım öncesinde planlamanın çok 
iyi yapılması, hedef kitlenin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. İşe alım görüşmeleri de 
bu hedef kitleye yönelik yapılmalıdır. İşveren markasında önemli olan çok sayıda 
başvuru almak değil yetenekli kişilerin başvurusunu almaktır, olabildiğince çok kişi ile 
görüşmek değil hedefe uygun adaylarla görüşmektir. Bu konuda verilebilecek iyi 
örneklerden bir tanesi Google işletmesine aittir. Ücretsiz yemek, yerinde tıbbi bakım, 
çamaşırhane hizmetleri vb. hizmetler Google’ı çekici bir işveren konumuna 
getirmektedir ve küresel anlamda yaklaşık 10.000 işgörenden sadece ABD’de günde 
1.300 işgören Google’a iş başvurusunda bulunmaktadır (Gehrels ve Looij, 2011:44). 
Fakat bu adaylardan hedefe en uygun olanları ile mülakat yapılmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki, işletmenin harekete geçirici ve itici gücünü oluşturacak nitelikli 
insanların dikkatini ve ilgisini işletmeye çekmek, onların başvurusunu sağlamak çok 
önemli bir adımdır (Karacan ve Akpınar, 2011, s. 135). 

5. Sonuç ve Öneriler 

Küreselleşmenin işletmeler üzerinde oluşturduğu etki ulusal ve uluslararası 
pazarda var olan sınırları genişletmekte veya kaldırmakta işletmeleri en baştan rekabete 
zorlamaktadır. Bu rekabeti sürdürmek de sadece teknik donanımla, teknolojiyi 
kullanabilme becerisi ile mümkün olamamaktadır. Tüm kaynak ve süreçlerin hemen 
hemen tamamını yöneten insan faktörü ve insan kaynakları yönetimi kavramları ön 
plana çıkmaktadır. Ellerinde bulundurdukları ve işletmeye çekmeyi planladıkları insan 
kaynakları ile üstünlük elde etmek isteyen işletmeler işveren markası yönetimi 
süreçlerini işletmelerine entegre etmeleri, stratejik yönetim unsuru haline getirmeleri 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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Özellikle 1980’li yılların ortalarından itibaren gelişmiş ülkelerde işgücünün bir 
pazar olarak algılanması daha da ön plana çıktığı, geleneksel olarak adayların satıcı, 
işletmelerin alıcı oldukları işgücü pazarında roller tersine dönmeye başlamaktadır. 
Bilginin en önemli yetenek haline geldiği, müşterilerin yetenekleri ödüllendirdiği, farklı 
nesillerin bir arada bulunduğu ve işyerine sadakat gibi kavramların zayıfladığı bir 
yetenek pazarında pazarlama odaklı bir yetenek stratejisi geliştirmenin önemi de 
artmıştır (Erdemir, 2007).  

Bir ürün veya kurumun marka haline getirilmek istenmesinin temel sebebi, 
diğer ürün veya kurumlardan ayırt edilmesinin sağlanmasıdır. Bir işverenin işletmesini 
marka haline getirmek istemesinin sebebi, rakiplerinden farklılaşmasının sağlanmasıdır. 
Seçme şansı olan yetenekli bireyler, ürün veya kurum seçen tüketiciler gibi 
davranmaktadır ve işletmenin işveren olarak markalaşması adayları etkileyip 
kazanmanın, mevcut yetenekleri de elde tutmanın bir yolu durumuna gelmektedir.  

İşe alım öncesi dönem uygulamalarının amacı da, işletme kültürüne uygun 
adayları işletmeye katmak ve bu sayede sürdürülebilir rekabet avantajı yakalamaktır. 
Güçlü teknik ve analitik özelliklere sahip potansiyel işgörenleri bulmak ve bu adayların 
oluşturduğu havuz içerisinde rekabete girmek ise giderek zorlaşmaktadır. Yurt dışında 
çok daha uzun yıllardır gerek uygulamada gerekse akademik çalışmalarda işveren 
markası konusu işlerliğini korumaktadır. Türkiye’de ise işveren markası çalışmaları son 
yıllarda hız kazanmış durumdadır.  

Bu güne kadar yapılan çalışmalar ve başarılı şirketlerin sonuçları da 
göstermektedir ki işletmelerini işveren olarak markalaşmak için bir değer, ürün ve 
hizmet gibi düşünen, stratejik planlarına işveren markası yönetimini dahil eden 
işletmeler işe alım öncesi dönem ve işgören seçimi döneminde çok daha aktif 
olmaktadır. Bu nedenle, hangi sektörde olursa olsun işe alım öncesi dönemden itibaren 
işletmelerin işgücü pazarında ayakta kalabilmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve 
üstün rekabet avantajı elde edebilmeleri için işveren markası konusuna gereken ilgiyi 
göstermesi ve işletme stratejilerinde yer vermeleri gerektiği söylenebilir. 

Bu çalışmada işveren markası bileşenlerinden ve insan kaynakları 
fonksiyonlarından işe alım öncesi dönem ve işgören seçimi ele alınmıştır. Bundan 
sonraki araştırmalarda diğer insan kaynakları uygulamaları işveren markası yönetimi 
açısından incelenebilir. Çeşitli sektörlerin işe alım öncesi dönem ve işgören seçiminde 
gerçekleştirdikleri işveren markasına yönelik uygulamaları tespit edilerek 
karşılaştırmalar yapılabilir.  

Bu çalışmada, işe alım öncesi dönem ve işgören seçimi işveren markası 
yönetimi bağlamında kavramsal olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Gelecek 
araştırmalarda, araştırmacıların konuyu deneysel olarak ele almalarının işe alım öncesi 
dönem ve işgören seçimi konusunda önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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Extensive Summary 
 

Nowadays it’s critical important for the companies having resources that are 
difficult to counterfeit, in the other words equipped labor, retention and use them 
according to company objectives. So, companies that want to achieve competitive 
advantage and make it sustainable, must give required importance to employer brand 
concept in pre-recruitment practices. Increasingly, companies accept the employees as a 
majör source to achieve the sustainable competitive advantage in the global 
competition. In this study, pre- recruitment and employee selection process is handled 
between the many human resources functions. The reason to handle this process is pre- 
recruitment and employee selection process is the basis of the other human resources 
practices. The functions of human resources in the pre- recruitment period can be sorted 
as follows; 

• Job analysis, 

• Human resources planning, 

• Getting the job applications and 

• Human resources selection. 

Companies must give the importance for being a brand as an employer to attract 
the qualified candidates or differentiate from competitors that making same or similar 
business when all these activities are performed. Changes in job ads, videos that 
introduce the company, creation of company career sites, career days that held at the 
high school and universities, taking part little more in a social media each day and 
looking for employee by these channels are the employer brand practices in pre-
employment period. In fact, companies have a god or bad employer brand. Some of 
them are aware of it and some of them are not. The important thing is to manage it 
correctly. In terms of employer brand it should be noted that employer brand 
management is not employment marketing. Employer brand management is the overall 
project which human resources department focuses on human rather than source. The 
aim of employer brand is not get much application as possible, it is to get the right ones. 
Although human resources department is responsible for recruitment, it is a matter of 
debate which department / departments is/are responsible for employer brand. As a 



 
 

E. Gözen 8/1 (2016) 56-74 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

73 

result of Employer Brand International which department / departments is/are 
responsible for employer brand management is shown in Figure 1 . 

 

Figure 1: Department / Departments Responsible for Employer Branding 
(Minchington, 2014). 

It’s said that human resources must be strategical component of the companies for 
a long time. It’s seen that HR is the main responsible department for employer brand in 
Figure 1. 

Employer brand concept can be analyzed three stages in terms of human resources 
management (Backhous ve Tikoo, 2004, s. 502); 

1. Company develops concrete value proposition and market it to potential 
employees, employment agencies, stakeholders and consultants etc. following the 
development of value proposition. 

2. External marketing of employer branding is designed to attract target 
population also to support and develop corporate brands. 

3. Internal marketing is the third step of employer brand. The aim of this 
step to develop the labor by adhering to the whole organizational values and goals. 

But, unfortunately, many of the companies are still ignoring these stages. Dr. John 
Sullivan who is recognized as one of the world's leading HR strategist points that the 
companies are unaware of what the employer brand is although Turkey has a serious 
qualified HR potential in one of his articles published in 2006. In thıs case, it’s seen that 
is not paid sufficient attention to employer brand practices. Whereas, company’s 
impressions about its employer image in the pre-recruitment period are strong indicators 
to attract the applicants to the company. Employer brand managers build and manage 
employer brand in professional companies. In this study, one of the components of 
employer brand and human resources pre-recruitment period and employee selection is 
handled. In the future researchs other HR practices can be examined in terms of 
employer brand management. Employer branding practices about pre-recruitment 



 
 

E. Gözen 8/1 (2016) 56-74 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

74 

period and employee selection can be determined and comparisons can be made in 
various sectors. In this study, pre-recruitment period and employee selection has been 
tried to analyze in the context of employer brand management. In future researchs it is 
expected to provide significant contributions about pre-recruitment period and 
employee selection if researchers handle the subject experimental. 
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Özet 

Bu çalışma örgütsel sessizliğin çalışanların iş tatmini düzeyleri üzerindeki etkisini 
araştırma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra çalışma kapsamında 
katılımcıların demografik özellikler bağlamında örgüt sessizlik ve iş tatmini düzeyleri 
arasındaki farklılıklar da incelenmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda Ankara ve 
Çankırı illerindeki 138 banka çalışanından veri elde edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda örgütsel sessizliğin katılımcıların iş tatmini düzeylerini negatif yönde zayıf 
düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Aynı zamanda katılımcıların yaş, medeni durum ve 
unvan değişkenleri ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan tecrübe eksikliği arasında 
anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Katılımcıların iş tatmini düzeylerinin ise medeni 
durum ve unvan değişkenine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgular, 
araştırmacılar ve uygulayıcılar için ifade ettiği anlamlar bağlamında tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, İş Tatmini, Banka Çalışanları. 

Abstract 
This study was conducted to investigate the effect of organizational silence on job 

satisfaction of employees.  Besides, in the scope of this study, differences between 
demographic characteristics of the participants and, organizational silence and job 
satisfaction level were also examined. In line with the aim of this research, data were 
obtained from 138 bank employees in Ankara and Çankırı province. Based on the 
results of the analysis, it has been determined that organizational silence weakly 
impacts the job satisfaction in negative direction. At the same time, significant 
correlations has been identified between the participants' age, marital status, title 
variables and lack of experience which is sub-dimension of organizational silence. It is 
determined that the job satisfaction level of participants vary according to marital 
status and the title variable. The obtained results are discussed in the context of the 
stated meanings for researchers and practitioners. 
Keywords: Organizational Silence, Job Satisfaction, Bank Employees. 
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I. Giriş  

İş tatmininin nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin literatür kapsamında yapılmış çok 
fazla sayıda çalışmaya ulaşmak mümkündür.  Bu durum iş tatminin araştırmacılar ve 
uygulayıcılar tarafından örgütsel başarı için kritik öneme sahip bir olgu olarak kabul 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalar sonucunda benzer 
bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Bu nedenle çalışanların iş tatmini olumlu veya 
olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortaya konulması literatüre katkı sağlayan anlamlı 
bir çaba olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda örgütsel sessizliğin iş tatmini 
üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, konunun son 
dönemlere kadar araştırmacılar tarafından çok fazla ilgi görmemiş bir boyutuna 
odaklanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında ilk olarak konuya ilişkin teorik bir 
çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Bu yönde çalışmanın ikinci bölümünde örgütsel 
sessizlik, üçüncü bölümünde ise iş tatmini kavramları ele alınmıştır. Çalışmanın 
dördüncü bölümü araştırma metodolojisine ayrılmıştır. Sonuç bölümünde ise elde edilen 
bulgular eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

2. Örgütsel Sessizlik Kavramı 
Günümüzde örgütlerin çalışanlarından beklentileri geçmiş yıllarla kıyaslandığında 

önemli bir değişim arz etmektedir. Buna göre örgütsel sessizlik olgusu, örgütlerin 
geçmişe kıyasla tamamen farklı bir şekilde algıladığı bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Şöyle ki literatür kapsamında yapılan ilk tanımlamalarda çalışan 
sessizliğinin“sadakat” kavramı ile eşdeğer kabul edildiği görülmektedir. Bu bağlamda 
sessizlik davranışı söz konusu dönemde yöneticiler ve araştırmacılar tarafından örgütsel 
olgulara ilişkin dile getirilecek herhangi bir sorun olmaması şeklinde yorumlanmıştır 
(Çınar, Karcıoğlu ve Alioğulları, 2013, s. 315; Shojaie, Zarei Matin ve Barani, 2011, s. 
1732). Bununla birlikte örgütsel sessizliği olumlayan bu anlayışın günümüzde büyük bir 
dönüşüm geçirdiği dikkat çekmektedir. Gerçekten de araştırmacıların ısrarla vurguladığı 
üzere örgütler, her geçen gün daha da ısrarlı bir şekilde çalışanlarının örgüte zamanları 
ve fiziksel enerjilerinin ötesinde gözlemleri ve fikirleri ile de katkıda bulunmalarını 
beklemektedirler (Cheng vd., 2013, Çınar, Karcıoğlu ve Alioğulları, 2013; Frazier ve 
Bowler, 2012; Gao, Janssen ve Shi, 2011; Shojaie, Zarei Matin ve Barani, 2011; Kish-
Gephart vd., 2009; Milliken ve Morrison, 2003). Bu beklenti doğrultusunda hareket 
eden örgütler; öneri/şikâyet kutuları, etik bildirim hatları, online öneri sistemleri gibi 
teknikleri kullanarak çalışanların üst kademelere iletişimini kolaylaştırıcı önlemler alma 
yoluna gitmektedirler. Sonuç olarak günümüz örgütlerinde örgütsel sorunlara karşı 
sessiz kalan çalışanların değil söz konusu sorunları ve bu sorunları çözmek için 
önerilerini dile getiren çalışanların değer bulduğunu söylemek mümkündür.  Bununla 
birlikte araştırmalar, bütün bu çabalara rağmen çalışanların örgütsel olgulara ilişkin 
konularda genel olarak sessiz kalmayı tercih ettiklerini göstermektedir (Cheng vd., 
2013; Deniz, Noyan ve Ertosun, 2013; Frazier ve Bowler, 2012; Karcıoğlu ve 
Alioğulları, 2013; Kish-Gephart vd., 2009; Milliken ve Morrison, 2003; Shojaie, Zarei 
Matin ve Barani, 2011).  

Örgütlerde yaygın olarak görülen ve ilk kez Morrison ve Milliken tarafından 
“örgüt genelinde çalışanların çeşitli olgular veya potansiyel sorunlar ile ilgili bilgiyi 
üst yönetimle paylaşmaktan kaçınmaları” şeklinde tanımlanan bu olgu örgütsel sessizlik 
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olarak adlandırılmıştır (Morrison ve Milliken, 2000, s. 706). Kish-Gephart vd., (2009) 
ise örgütsel sessizliği, “çalışanların örgüt içinde olaylara müdahale etme gücü 
olduğunu düşündüğü kişilerle iletişime geçebilme imkanı bulunmasına rağmen kişiler, 
ürünler veya süreçler ile ilgili fikirlerini, önerilerini veya kaygılarını saklamaları” 
olarak tanımlamaktadırlar (Kish-Gephart vd., 2009, s. 165). Tanımlardan da anlaşılacağı 
üzere örgütsel sessizlik, çalışanların örgüt için potansiyel önemi olan konulara ilişkin 
söyleyecek bir şeyleri olduğunu hissetmelerine rağmen fikirlerini dile getirmekten 
bilinçli olarak kaçınmaları durumudur. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken husus, 
sessizliğin söyleyecek anlamlı bir şey bulamama gibi sebeplerden de ortaya 
çıkabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğidir. Bu nedenledir ki örgütsel sessizliğin 
çalışanların örgüt içinde ortaya çıkan çeşitli durumlar karşısında bir önerisi, kaygısı ya 
da bilgisi olduğu halde bundan bilinçli olarak kaçındığı durumlara atıfta bulunduğunu 
söylemek mümkündür (Brinsfield, 2013; Gao, Janssen ve Shi, 2011; Morrison, 2014).  

Morrison ve Milliken, çalışanların örgüt ortamında sıklıkla konuşup 
konuşmayacakları veya kaygılarını ve fikirlerini paylaşıp paylaşmayacakları konusunda 
kararlar aldıklarını ve bu kararların genellikle sessiz kalma yönünde gerçekleştiğini dile 
getirmektedirler (Morrison ve Milliken, 2003, s. 1353). Bu bağlamda çalışanların neden 
sessiz kalmayı tercih ettikleri önemli bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Konuya ilişkin 
yapılan araştırmalar incelendiğinde örgütsel sessizliğe neden olan faktörlerin bireysel ve 
örgütsel faktörler olarak iki grup altında toplanabileceği görülmektedir (Milliken, 
Morrison ve Hewlin, 2003; Wang ve Hsieh, 2013). Buna göre; çalışanların kötü 
haberleri veren kişiler olarak yaftalanmaktan (mum etkisi), diğer örgüt üyelerinin 
misillemede bulunma ihtimalinden veya değer verilen sosyal ilişkilerin 
kaybedilmesinden duydukları korku (Çınar, Karcıoğlu ve Alioğulları, 2013; Kish-
Gephart vd., 2009; Milliken ve Morrison, 2003), tecrübe eksikliği nedeniyle kendine 
güvenmeme (Morrison ve Milliken, 2003; Elçi vd., 2014; Morrison, 2014), konuşmanın 
bir işe yaramayacağı inancı (Morrison ve Milliken, 2000; Wang ve Hsieh, 2013), 
bireyin sosyalleşme sürecinde etkili olan kültürel inançlar (Botero ve Van Dyne, 2009; 
Donaghey vd., 2011;) ve kişilik özellikleri (Nikolaou, Vakola ve Bourantas, 2008) 
örgütsel sessizliğe neden olan bireysel özellikler olarak tanımlanabilmektedir. 
Sessizliğin örgütsel nedenlerini ise iletişimi destekleyen bir örgüt kültürünün olmaması 
ve yöneticinin iletişime açık olmaması (Burris, 2012; Cheng vd., 2013; Elçi vd., 2014; 
Frazier ve Bowler, 2012; Milliken, Morrison ve Hewlin, 2003; Morrison ve Milliken, 
2000; Rafferty ve Restubog, 2011; Vakola ve Bouradas, 2005), örgüte (Nikolaou, 
Vakola ve Bourantas, 2011) ve yöneticiye karşı güvensizlik (Farndale vd., 2011), 
örgütsel adalet algılamaları (Tangirala ve Ramanujam, 2008) ve örgüte hâkim olan etik 
iklim (Wang ve Hsieh, 2013; Zehir ve Erdoğan, 2011) olarak sıralamak mümkündür. 

Örgüte hâkim olan sessizlik ikliminin elbette ki bazı sonuçlarının olması 
beklenebilir. Buna göre bazı araştırmacıların örgütsel sessizliğin zaman zaman yönetsel 
bilgi akışında aşırı yüklenmelerin önüne geçmek, bireylerarası çatışmaları azaltmak ve 
çalışanların mahremiyetlerini korumak gibi yararlı sayılabilecek sonuçları 
bulunabileceğini dile getirdikleri görülmektedir (Wang ve Hsieh, 2013, s. 784). Ancak 
günümüzde örgütlerin çalışanların yönetsel kademelerle iletişimini arttırmak için 
gösterdikleri çabalar göz önüne alındığında örgütsel sessizliğin örgütler tarafından çok 
da arzulanan bir durum olmadığı açıktır. Buna göre Schlosser ve Zolin’nin de ifade 
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ettiği üzere sessizliğin hem birey hem de örgüt için zararlı bir olgu olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Nitekim örgütsel öğrenmenin sağlanabilmesi ya da etik veya yasal 
olmayan uygulamaların ortaya çıkarılarak ortadan kaldırılabilmesi ancak çalışanların 
örgüt içinde yetki sahibi olan birim veya kişilerin bu uygulamalardan haberdar olmasını 
sağlaması ile mümkün olabilecektir. Bu doğrultuda konuya ilişkin yapılan 
araştırmaların sessizliğin hem bireysel hem de örgütsel boyutta olumsuz sonuçlar 
doğurabileceğine ilişkin sonuçlar elde ettiği görülmektedir. Bu bağlamda sessizliğin 
örgütsel anlamda belki de en tehlikeli olarak addedilebilecek sonucu Enron örneğinde 
olduğu gibi örgüt içinde ciddi yozlaşmalara zemin hazırlamasıdır (Morrison, 2014; 
Wang ve Hsieh, 2013; Schlosser ve Zolin, 2012; Milliken, Morrison ve Hewlin, 2003). 
Nitekim Milliken, Morrison ve Hewlin de (2003) dile getirdiği üzere 2001’de meydana 
gelen Enron skandalında çalışanların büyük çoğunluğu örgütün içinde bulunduğu 
finansal sorunları bilmesine rağmen sessizliklerini sürdürmüşler ve bu durum dünya 
çapında etkili olan bir krize dönüşmüştür. Literatür kapsamında örgüte hâkim olan 
sessizlik ikliminin aynı zamanda çalışanların örgütsel bağlılık (Deniz, Noyan ve 
Ertosun, 2013; Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk, 2011; Nikmaram vd., 2012; Nikolaou, 
Vakola ve Bourantas, 2011;Ülker ve Kanten, 2009), örgütsel vatandaşlık (Çınar, 
Karcıoğlu ve Alioğulları, 2013), iş tatmini (Aktaş ve Şimşek, 2015; Nikolaou, Vakola 
ve Bourantas, 2011; Vakola ve Bouradas, 2005) gibi pozitif iş tutumlarını azaltan ve 
işten ayrılma niyetini arttırırken (Elçi vd., 2014) performanslarını  düşüren (Tayfun ve 
Çatır, 2013) bir olgu olduğuna ilişkin bulgulara da rastlanmaktadır.  

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere çalışanların örgütte meydana 
gelen olaylara ilişkin fikirlerini üst yönetimle paylaşmayarak sessiz kalmaları özellikle 
günümüz örgütleri için göz önünde bulundurulması gereken önemli bir sorun olarak 
değerlendirilmelidir. Dolyasıyla nispeten yeni bir konu olarak araştırmacıların 
gündeminde yer bulan örgütsel sessizlik konusunun nedenleri, sonuçları ve diğer 
örgütsel olgularla ilişkilerinin dikkatle ele alınması bir gereklilik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından cevabının aranması gereken 
önemli bir soru ise örgütsel sessizlik ile iş tatmini arasında nasıl bir ilişki olduğu 
sorusudur.   

3. İş Tatmini Kavramı 
Hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçların karşılanması noktasında işin insan 

yaşamı için öneminin ne denli büyük olduğu tartışılmazdır. Bu nedenledir ki bireylerin 
söz konusu fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilme düzeyleri büyük oranda işe 
ilişkin olumlu veya olumsuz tutumlar geliştirmelerine neden olmaktadır. Bu bağlamda 
olumlu çalışan tutumlarından biri olarak ifade edilen  (Hajdukova ve Klementova, 
2015) iş tatmini yöneticiler ve araştırmacılar tarafından önemle üzerinde durulan bir 
konu karşımıza çıkmaktadır. 

İş tatmini günümüz iş yaşamında insan kaynağını geliştirme ve etkinlikle 
yönetmeye odaklanan ve genel olarak çalışan davranışı ile bireysel ve örgütsel 
performans arasında olumlu bir ilişki olduğu varsayımından  hareket eden pozitif 
örgütsel davranış alanında önemli bir çalışma konusudur(Luthans vd., 2007, Luthans, 
2002).Bu bağlamda pek çok araştırmaya konu edilen iş tatmini ile ilgili ilk çalışmaların 
1930’lu yıllara kadar uzandığı görülmektedir (Hajdukova ve Klementova, 2015). 
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Araştırmalara konu edilmeye başlandığı bu dönemden günümüze değin araştırmacılar 
tarafından iş tatmininin farklı yönlerine ışık tutan çok çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. 
Buna göre ilgili literatür kapsamında en çok kullanılan tanımı yapan Locke’ye göre iş 
tatmini “bireyin işini veya iş deneyimlerini değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan 
memnuniyet verici olumlu duygusal durumdur” (Judge ve Klinger, 2008, s. 394). 
Sıklıkla kullanılan başka bir tanıma göre ise iş tatmini, “bireyin görevine ilişkin 
beklenen ve gerçekleşen çıktıyı karşılaştırması sonucu işine karşı geliştirdiği duygusal 
tepkidir”(Weiss, 2002:174). Buna göre iş tatmini bireyin işine ve kendi performansına 
ilişkin geliştirdiği bilişsel, duygusal ve davranışsal unsurlardan oluşan çok boyutlu 
psikolojik tutumları kapsamaktadır (Judge ve Klinger, 2008; Vakola ve Bouradas, 2005; 
Weiss, 2002). İş tatmininin doğası gereği çok boyutlu bir yapıya sahip olması konuyu 
araştırmacılar için karmaşık bir tablo haline getirerek anlaşılmasını güçleştirmektedir. 
Bu nedenledir ki çok boyutlu karmaşık bir doğaya sahip iş tatmininin hangi faktörlerden 
etkilendiği ve bu etkinin nasıl ve ne yönde bir örgütsel davranışa dönüştüğü soruları 
araştırmacılar tarafından halen yanıtlanmaya çalışılan sorular arasında yer 
almaktadır. Söz konusu sınıflandırmada ücret, ek ödeme, ilerleme fırsatı, çalışma 
koşulları gibi unsurlar dışsal faktörleri, yöneticiler ve çalışma arkadaşları ile ilişkiler, 
işin toplumsal saygınlığı, yöneticilerin tutumu ve işin niteliği gibi unsurlar ise içsel 
faktörleri oluşturmaktadır (Judge ve Klinger, 2008, s. 395). Bu yönde yapılan başka bir 
sınıflandırmaya göre iş tatmini; ücret, ilerleme fırsatları, çalışma koşulları gibi işin 
kendisine ilişkin faktörler, yönetim tarzı, yöneticiler ile ilişkiler, adalet, destek algısı 
gibi örgütsel faktörler ve çalışanın kişiliği, cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, kültürü gibi 
bireysel faktörler çerçevesinde şekillenen bir olgudur (Özsoy, 2015; Yanık, 2014). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi iş tatmini çeşitli boyutlardan oluşan ve bu boyutlar 
arasında farklı ilişkilerin ortaya çıktığı karmaşık bir çalışan tutumudur. Doğaldır ki bu 
süreç bireysel değerlendirmenin bir neticesi olarak ortaya çıkmakta ve örgütsel bir 
davranış şeklinde ifade bulmaktadır. Bu anlamda iş tatmininin hem çalışanlar olarak 
bireyleri hem de çalışanların olumlu tutumlarına ihtiyaç duyan örgütleri ilgilendirdiğini 
söylemek mümkündür. Nitekim günlük yaşamlarının çok önemli bir bölümünde 
işyerinde bulunan bireylerin yaptıkları işten tatmin olmaları ile birlikte yaşamdan 
duydukları memnuniyetin de artacağını düşünmek çok da yanlış olmayacaktır. Bunun 
yanı sıra örgütlerin olumlu tutumlara sahip çalışanları bünyelerinde barındırmalarının 
örgüt başarısı için ne denli önemli olduğu açıktır. Bu bağlamda iş tatmini olgusu 
örgütler için üzerinde önemle durulması gereken bir tutum olmaktadır. Nitekim yapılan 
araştırmalar iş tatmini ile çalışan ve örgüt performansı arasındaki ilişkiyi 
doğrulamaktadır (Luthans vd., 2007). Söz konusu araştırma bulguları örgütler açısından 
yorumlandığında işinden tatmin duyan çalışanların daha yüksek performans 
göstermeleri noktasında motive oldukları sonucuna ulaşılabilir (Hajdukova ve 
Klementova, 2015). Aynı zamanda yapılan çalışmalarda iş tatmininin performansın yanı 
sıra yaşam doyumu, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel güven, yaratıcılık 
gibi pozitif örgütsel davranış konuları ile olumlu yönde ilişkili olduğu bulgulanmıştır 
(Barçın, 2012; Judge ve Klinger, 2008; Özsoy, 2015; Shalley, Gilson ve Blum, 2000). 
Ayrıca yapılan çalışmalar işinden düşük düzeyde tatmin duyan çalışanların 
devamsızlıklarının ve işten ayrılma oranlarının yüksek olduğunu göstermektedir 
(Shalley, Gilson ve Blum, 2000). Bu örgütsel sonuçların yanı sıra psikolojik ve fiziksel 
rahatsızlıklar, engellenme, stres, tükenmişlik, psikolojik geri çekilme, nezaketsizlik, 
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yabancılaşma da iş tatminsizliğinin bireysel sonuçları olarak ifade edilmektedir (Judge 
ve Klinger, 2008; Özarslan, 2010). Bu nedenledir ki bireysel ve örgütsel düzeyde 
böylesi önemli sonuçları olan iş tatminin hangi koşullar altında artacağının veya 
azalacağını araştırılması önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 
bu çalışma kapsamında ele alınan örgütsel sessizliğin iş tatminin etkileyip etkilemediği 
sorusunun cevabını araştırmak anlamlı bir çaba olacaktır. 

Nitekim literatürde iş tatmini ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin doğasını 
anlamak üzere yapılan çalışmalara bakıldığında elde edilen bulguların bu varsayımı 
destekler doğrultuda olduğu görülmektedir. Buna göre yapılan çalışmalarda iş tatmini 
ile örgütsel sessizlik arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu (Aktaş ve Şimşek, 2015; 
Amah ve Okafor, 2008; Barçın, 2012; Tangirala ve Ramanujam, 2008; Vakola ve 
Bouradas, 2005; Vakola ve Dimitris, 2005; Van Dyne, Ang ve Botero, 2003) 
bulgulanmıştır. Bunun yanı sıra literatür kapsamında örgütsel olgular karşısında sessiz 
kalmayıp fikir ve düşüncelerini dile getiren çalışanları iş tatmini düzeylerinin sessiz 
kalan çalışanlara nazaran daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır 
(Klaas, Olson-Buchanan ve Ward, 2012; Morrison, 2014; Nikolaou, Vakola ve 
Bourantas, 2008). Elde edilen bu bulgulardan hareketle çalışanların sessizliğinin 
zamanla iş tatminlerinin azalmasına yol açtığını söylemek yanlış olmayacaktır (Milliken 
ve Morrison, 2003). Bununla birlikte örgütsel sessizlik ile iş tatmini arasındaki ilişkileri 
ortaya koyan çalışmaların genel olarak Türkiye bağlamı dışında gerçekleştirildiğinin de 
altını çizmek gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle bu araştırmada yanıtı aranan “örgütsel 
sessizlik çalışanların iş tatmin düzeylerini etkiler mi?” sorusuna verilecek yanıtın 
Türkiye bağlamında henüz netlik kazanmadığını söylemek mümkündür. Banka 
çalışanlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulduğunda bu sorunun cevabını 
bankacılık sektöründe aramak daha da anlamlı bir hale gelmektedir. Buna göre uzun iş 
saatleri, müşteri ile doğrudan iletişim kurma zorunluluğundan kaynaklanan stresli 
çalışma koşulları gibi nedenlerle sorun yaşama potansiyeli yüksek olan banka 
çalışanlarının söz konusu sorunlara ilişkin sessiz kalıp kalmamaları iş tatmini düzeyleri 
üzerinde doğrudan bir etkisi olacağı düşünülebilir. Bu bağlamda müşteri tatmininin çok 
büyük öneme sahip olduğu bu sektörde çalışanların iş tatmin düzeyleri üzerinde etkili 
olan örgütsel sessizlik bağlamındaki faktörleri ortaya koymak literatüre ve sektöre 
anlamlı bir katkı sağlayacağı söylenebilir.   

4. Araştırma Metodolojisi 
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı, önemi, kapsamı, yöntemi 

belirtilecek ve araştırma kapsamında yapılan analizlerden elde edilen bulgulara yer 
verilecektir. 

4.1. Araştırmanın Amacı  
Bu çalışma örgütsel sessizliğin çalışanların iş tatmini düzeyleri üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olup olmadığı sorusuna cevap bulmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada aynı zamanda katılımcıların demografik özellikleri ile örgüt sessizlik ve iş 
tatmini düzeyleri arasında var olabilecek farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
amaçlar doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de görüldüğü gibidir. 

 



 
 

S. E. Yılmaz – E. Çetinel – D. Uysal 8/1 (2016) 75-99 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 
 

81 

 

 
 

 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırma evrenini Ankara ve Çankırı illerinde faaliyette bulunan kamu ve özel 
sektör banka çalışanları oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri elde etme yöntemi 
olarak anket kullanılmıştır. Kullanılan anket demografik özelliklere ilişkin sorular, 
Örgütsel Sessizlik Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeği’ni kapsamaktadır. Araştırmada 
katılımcıların örgütsel sessizliklerini belirlemek amacıyla Çakıcı ve Çakıcı (2007) 
tarafından geliştirilen Örgütsel Sessizlik Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek 
yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili konular, tecrübe eksikliği, izolasyon korkusu ve 
ilişkileri zedeleme korkusu olmak üzere 5 boyuttan ve 28 ifadeden 
oluşmaktadır. Katılımcıların iş tatmini düzeyleri ise içsel ve dışsal iş tatmini boyutlarını 
kapsayan ve 20 ifadeden oluşan Minnesota İş Doyum Ölçeği’nin kısa formu 
kullanılarak ölçülmüştür (Aydoğmuş, 2011).  

Araştırmanın evrenini ulaşılabilirlik, zaman, maliyet vb. kısıtlamalar nedeniyle 
Çankırı Merkez ilçesinde faaliyet gösteren 11 bankaya ait 12 şubesinde ve Ankara’nın 
Çankırı’ya coğrafi olarak en yakın ilçelerinden biri olan Pursaklar ilçesinde faaliyet 
gösteren 12 bankaya ait 12 banka şubesinde görev yapan banka çalışanları 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında verilerin toplanma aşamasında banka 
çalışanlarının anketi doldurma konusunda son derece isteksiz oldukları görülmüş ve 
araştırmanın bu kısıtının önüne geçebilmek amacıyla eski bir banka çalışanının iletişim 
ağından yararlanma yoluna gidilmiştir. Buna göre araştırmada kartopu örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda ulaşılabilen ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 
banka çalışanları tarafından doldurulan 150 anket formu geri dönmüş, bunlardan 
değerlendirilmeye uygun olmayan 12 anket formu kapsam dışında bırakılmıştır. Sonuç 
olarak 138 anket formu SPSS 21.0 İstatistik Paket Programı kullanılarak analize tabi 
tutulmuştur. Bu doğrultuda araştırma sorularına cevap bulmak amacıyla Cronbach’s 
Alpha, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, doğrusal regresyon analizi,  t-testi, 
One-WayAnova ve Scheffe testlerinden faydalanılmıştır.  

4.3. Araştırmanın Bulguları 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini analiz etmek için Cronbach’s 
Alpha katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda ölçeklerin güvenilirlik analizine 
ilişkin sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterildiği gibidir. 
 

 
 

Demografik 
Özellikler 

İş Tatmini Örgütsel Sessizlik 
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Tablo 1. Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler Madde Sayısı Cronbach’s Alpha 
Yönetsel ve Örgütsel Nedenler 12 0,897 
İşle İlgili Konular 5 0,863 
Tecrübe Eksikliği 4 0,623 
İzolasyon Korkusu 4 0,895 
İlişkileri Zedeleme Korkusu 3 0,816 
Toplam 28 0,964 

Tablo 2. İş Tatmini Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler Madde Sayısı  Cronbach’s Alpha 
İçsel İş Tatmini 12 0,841 
Dışsal İş Tatmini 8 0,811 
Toplam  20 0,899 

Güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde araştırmada kullanılan her iki ölçeğin 
de yüksek düzeyde güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 3. Katılımcılara İlişkin Frekans ve Yüzdeler 

Değişken Kategori f % 

Cinsiyet Kadın                                             
Erkek 

57 
81 

41,3 
58,7 

Yaş 

20-25 
26-35 
36-50 
51 ve üzeri 

10 
94 
26 
8 

7,2 
68,1 
18,8 
5,8 

Eğitim Durumu 
 

Ortaöğretim 
Önlisans 
Lisans 
Lisansüstü 

5 
17 
108 
8 

3,6 
12,3 
78,3 
5,8 

Medeni Durum Bekâr 
Evli 

47 
91 

34,1 
65,9 

Görev Unvanı Yönetici Personel 
Yönetici Olmayan Personel 

40 
98 

29,0 
71,0 

Çalışma Süresi 

1 yıldan az 
1-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16 yıl ve üzeri 

13 
55 
46 
11 
13 

9,4 
39,9 
33,3 
8,0 
9,4 

Tablo 3’te görüldüğü üzere katılımcıların yarısından çoğu (%58,7) erkektir. 94 
katılımcı 26-35 (%68,1) yaş aralığında yer almakta iken katılımcıların büyük bir 
çoğunluğu (%78,3) ise lisans mezunudur. Bunun yanı sıra katılımcıların 47’si (%34,1) 
bekâr, 91’i (%65,9) evlidir. Ayrıca 40 (%29) katılımcı kurumlarında yönetici personel 
pozisyonunda çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra katılımcıların %39,9’u 1-5 yıl arasında 
kurumlarında çalışmaya devam etmektedirler.   
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Tablo 4. Ortalamalara İlişkin Bulgular 
İş

 
T

at
m

in
i  Faktörler  Ortalama ss 

 İçsel Tatmin 
 
 

3,41 0,666 
 Dışsal Tatmin  3,45 0,743 
 İş Tatmini  3,42 0,652 

Ö
rg

üt
se

l 
Se

ss
iz

lik
 

 Yönetsel ve Örgütsel Nedenler 2,30 0,987 
 İşle İlgili Konular 2,31 0,961 
 Tecrübe Eksikliği 1,95 0,756 
 İzolasyon Korkusu 2,14 0,989 
 İlişkileri Zedeleme Korkusu 2,31 0,931 
 Örgütsel Sessizlik 2,29 0,920 

Tablo 4’te katılımcıların iş tatminlerine ilişkin ortalama değerin 3,42 olduğu 
görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan banka çalışanlarının iş tatmin düzeylerinin 
ortalamanın üzerinde olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda yapılan analizler 
kapsamında katılımcıların dışsal iş tatmin düzeylerinin (3,45) içsel iş tatmin 
düzeylerinden (3,41) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna göre katılımcıların iş 
tatmini düzeylerinde dışsal faktörlerin nispeten daha fazla rol oynadığı anlaşılmaktadır.  
Örgütsel sessizlik boyutlarına ilişkin ortalamalara bakıldığında ise genel olarak 
katılımcıların örgütsel sessizlik puanlarının (2,29) ortalamanın altında olduğu 
görülmektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların sırasıyla en çok işle ilgili konular (2,31), 
ilişkileri zedeleme korkusu (2,31) ve yönetsel ve örgütsel nedenler (2,30) boyutlarında 
sessiz kaldıkları bulgulanmıştır. Katılımcıların örgütsel sessizlik ortalamalarının en 
düşük olduğu boyut ise tecrübe eksikliği (1,95) boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırma sorusu kapsamında örgütsel sessizlik ile iş tatmini arasında anlamlı bir 
ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve analiz 
sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

(n=138) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. İş Tatmini  1 0,953* 0,914** -0,338** -0,328** -0,292** -0,301** -0,338** -0,298** 
2.İçsel İş Tatmini 0,953* 1 0,749** -0,198* -0,177* -0,208* -0,260** -0,250** -0,181* 
3.Dışsal İş Tatmini 0,914** 0,749** 1 -0,476** -0,481** -0,362** -0,311** -0,407** -0,411** 
4.Örgütsel Sessizlik  -0,338** -0,198* -0,476** 1 0,985** 0,845** 0,462** 0,763** 0,767** 
5. Yönetsel   ve 
Örgütsel Nedenler -0,328** -0,177* -0,481** 0,985** 1 0,748** 0,417** 0,732** 0,728** 

6. İşle İlgili Konular -0,292** -0,208* -0,362** 0,845** 0,748** 1 0,496** 0,696** 0,748** 
7. Tecrübe Eksikliği -0,301** -0,260** -0,311** 0,462** 0,417** 0,496** 1 0,550** 0,420** 
8. İzolasyon 
Korkusu -0,338** -0,250** -0,407** 0,763** 0,732** 0,696** 0,550** 1 0,800** 

9. İlişkileri 
Zedeleme Korkusu -0,298** -0,181* -0,411** 0,767** 0,728** 0,748** 0,420** 0,800** 1 

** p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı 
*   p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı 
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Elde edilen bulgulara göre bu tanımlamalarda hareketle, örgütsel sessizlik ve iş 
tatmini değişkenleri arasında negatif yönde zayıf (r=-0,338) bir ilişki vardır. Buna göre 
örgütsel sessizlik arttıkça iş tatmini azalmaktadır. Örgütsel sessizlik ile iş tatmini 
ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkilere dair sonuçlara bakıldığında ise örgütsel 
sessizlik ile içsel iş tatmini boyutu arasında negatif yönlü çok zayıf (r=-0,198) bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Aynı zamanda dışsal iş tatmini ile örgütsel sessizliğin de negatif 
yönde zayıf (r=-0,476) düzeyde ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Bunun yanı sıra iş 
tatmini ile örgütsel sessizliğin alt boyutları arasındaki korelasyon sonuçlarına ilişkin 
bulgular, söz konusu değişkenler arasında negatif yönlü zayıf ilişkiler olduğunu 
göstermektedir. İzolasyon korkusu iş tatmini ile en güçlü ilişkiye (r=-0,338) sahip olan 
örgütsel sessizlik boyutudur. İçsel iş tatmini boyutu ve örgütsel sessizliğin alt boyutları 
arasındaki ilişkilere ait sonuçlara göre tecrübe eksikliği boyutu ile zayıf bir ilişki (r=-
0,260) söz konusu iken, diğer örgütsel sessizlik alt boyutları arasında ise negatif yönde 
çok zayıf düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. Tabloda yer verilen diğer sonuçlara göre 
örgütsel sessizliğin alt boyutları ile dışsal iş tatmini boyutu arasında negatif yönlü zayıf 
ilişkiler vardır. En güçlü ilişki ise yönetsel ve örgütsel nedenler (r=-0,481) boyutunda 
ortaya çıkmıştır.  

Tablo 6. Örgütsel Sessizliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Tablo 6’da yer verilen bulgulara göre örgütsel sessizlik değişkeninin 

katılımcıların iş tatmini düzeylerini açıklama oranı %10,8’dir. Aynı zamanda modelin 
genel olarak anlamlı olduğu ANOVA testi sonuçlarıyla da desteklenmekte (F=17,552; 
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p<0,05) ve katılımcıların örgütsel sessizlik davranışlarının iş tatmini düzeylerini negatif 
yönde etkilediği (β =-0,338) görülmektedir. Bir diğer ifadeyle yapılan analizler 
neticesinde örgütsel sessizliğin katılımcıların iş tatmini düzeyleri üzerinde anlamlı bir 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Tabloda bulunan diğer bulgulara göre yönetsel ve 
örgütsel nedenler (R2=%10,1; F=16,371; β=-,328; p<0,05), işle ilgili konular (R2=%7,9; 
F=12,705; β=-0,292; p<0,05), tecrübe eksikliği (R2=%8,4; F=13,578; β=-0,301; 
p<0,05), izolasyon korkusu (R2=%10,8; F=17,544; β=-0,338; p<0,05) ve ilişkileri 
zedeleme korkusu  (R2=%8,2; F=13,260; β=-0,298; p<0,05) alt boyutları iş tatminini 
negatif yönde etkilemektedir. Bu bulgulardan hareketle örgütsel sessizliğin alt 
boyutlarının iş tatminini anlamlı düzeyde etkilediği söylenebilir. 

Tablo 7. Örgütsel Sessizliğin İçsel İş Tatmin Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Örgütsel sessizlik ile içsel iş tatmini arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla 
gerçekleştirilen doğrusal regresyon analizinde örgütsel sessizliğin içsel iş tatmini 
p<0,05 anlamlılık düzeyinde -0,198 değerindeki beta katsayısı ile negatif yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Buna göre örgütsel sessizlik düzeyi arttıkça içsel iş tatmini de 
azalmaktadır. Ayrıca örgütsel sessizliğin alt boyutları olan yönetsel ve örgütsel nedenler 
(β=-0,177), işle ilgili konular (β=-0,208), tecrübe eksikliği (β=-0,260), izolasyon 
korkusu (β=-0,250) ve ilişkileri zedeleme korkusu (β=-0,181)boyutlarının da içsel iş 
tatminini negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Söz konusu analiz sonuçları 
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değerlendirildiğinde tecrübe eksikliği alt boyutunun içsel iş tatmini üzerindeki etkisinin 
diğer örgütsel sessizlik alt boyutlarına nazaran daha güçlü olması ise dikkat çekici bir 
bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 8. Örgütsel Sessizliğin Dışsal İş Tatmini Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Örgütsel sessizliğin dışsal iş tatmin düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek üzere 
yapılan analizde örgütsel sessizliğin katılımcıların dışsal iş tatmin düzeylerini açıklama 
oranının %22,1 olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ANOVA testi sonuçları 
(F=39,797; p<0,05) modelin genel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Buna göre 
örgütsel sessizliğin dışsal iş tatminini (β=-0,476) negatif yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. Ayrıca yönetsel ve örgütsel nedenler (β=-0,481), işle ilgili konular (β=-
0,362), tecrübe eksikliği(β=-0,311), izolasyon korkusu (β=-0,407) ve ilişkileri zedeleme 
korkusu (β=-0,411) boyutlarının da katılımcıların dışsal iş tatmini düzeylerini de negatif 
yönde etkilediği belirlenmiştir. Söz konusu bulgular incelendiğinde yönetsel ve örgütsel 
nedenler boyutunun katılımcıların dışsal iş tatmini düzeyleri üzerindeki etkisinin diğer 
boyutlara nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. 

“Katılımcıların örgütsel sessizlik düzeyleri demografik özelliklerine göre anlamlı 
bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt aramak amacıyla yapılan analizler 
neticesinde katılımcıların cinsiyetleri, eğitim durumları ve çalışma süreleri ile örgütsel 
sessizlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların yaş, 
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medeni durum ve unvan değişkenleri ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan tecrübe 
eksikliği arasında ise anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Tablo 9. Tecrübe Eksikliği Alt Boyutunun Yaş Durumuna İlişkin İstatistikleri 

Yaş  n Ortalama Standart Sapma 
20-25 10 2,35 0,891 
26-35 94 2,03 0,739 
36-50 26 1,54 0,607 
51 ve üzeri 8 1,81 0,788 

Tablo 10. Tecrübe Eksikliği Boyutuna İlişkin ANOVA Sonuçları 

(n=138) Kareler 
Toplamı df Ortalamaların 

Karesi F Anlamlılık 

Tecrübe 
Eksikliği 

Gruplar Arası 
Grup İçi 
Toplam 

6,785 
71,485 
78,270 

3 
134 
137 

2,262 
0,533 

4,240 0,007 

Tablo 11. Tecrübe Eksikliği Boyutuna İlişkin Scheffe Sonuçları 

Bağımlı Değişken (I) Yaş (J) Yaş Ortalama Farkı (I-J) Sig. 

Tecrübe Eksikliği 

20-25 
26-35 0,318 0,635 
36-50 0,812* 0,034 
51 ve üzeri 0,538 0,495 

26-35 
20-25 -0,318 0,635 
36-50 0,493* 0,029 
51 ve üzeri 0,219 0,881 

36-50 
20-25 -0,812* 0,034 
26-35 -0,493* 0,029 
51 ve üzeri -0,274 0,835 

51 ve üzeri 
20-25 -0,538 0,495 
26-35 -0,219 0,881 
36-50 0,274 0,835 

Katılımcıların yaşları ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan tecrübe eksikliği 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Scheffe analizinde elde edilen 
bulgulara göre 20-25 yaş aralığında yer alan katılımcıların 36-50 yaş aralığında yer 
alanlara nazaran tecrübe eksikliği boyutunda daha sessiz kaldıkları görülmektedir. 
Bununla birlikte 26-35 yaş aralığında yer alan katılımcıların 36-50 yaş aralığında yer 
alan katılımcılara göre tecrübe eksikliği nedeniyle daha sessiz kaldıkları saptanmıştır. 
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Tablo 12. Tecrübe Eksikliği Alt Boyutunun Medeni Duruma İlişkin İstatistikleri 

Medeni Durum n Ortalama Standart Sapma 
Bekâr 47 2,14 0,731 
Evli 91 1,85 0,753 

Tablo 13. Tecrübe Eksikliği Alt Boyutu ile Medeni Durum Arasındaki Farklılıklar 

(n=138) 

Eşit Varyanslar 
İçin Levene Testi 

Eşit Ortalamalar İçin t Testi 

F Anlamlılık t df 2 yönlü 
anlamlılık 

Tecrübe Eksikliği 
Varyansların Eşit Dağılımı 
Varyansların Eşit Olmayan Dağılımı 

 
0,042 

 
0,838 

 
2,201 
2,221 

 
136 

95,506 

 
0,029 
0,029 

Tablo 13’te görüldüğü üzere yapılan t-testi sonucunda katılımcıların medeni 
durumları ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan tecrübe eksikliği arasında anlamlı bir 
farklılık belirlenmiştir. Buna göre tecrübe eksikliği nedeniyle bekâr katılımcıların evli 
katılımcılara nazaran daha sessiz kalmayı tercih ettiklerini söylemek mümkündür.  
Tablo 14. Tecrübe Eksikliği Alt Boyutunun Unvan Değişkenine İlişkin İstatistikleri 

Medeni Durum n Ortalama Standart Sapma 
Yönetici Personel 40 1,72 0,857 
Yönetici Olmayan Personel 98 2,04 0,693 

Tablo 15. Tecrübe Alt Boyutu ile Unvan Arasındaki Farklılıklar 

(n=138) 

Eşit Varyanslar 
İçin Levene Testi 

 

Eşit Ortalamalar İçin T 
Testi 

F Anlamlılık t df 2 yönlü 
anlamlılık 

Tecrübe Eksikliği 
Varyansların Eşit Dağılımı 
Varyansların Eşit Olmayan 
Dağılımı 

1,708 0,193 
 

-2,325 
-2,128 

 
136 

60,870 

 
0,022 
0,037 

Tablo 15’te verilen bulgular ışığında tecrübe eksikliği alt boyutu ile katılımcıların 
unvanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre yönetici 
olmayan katılımcıların tecrübe eksikliği nedeniyle yönetici olan katılımcılara nazaran 
daha fazla sessizlik davranışı gösterdikleri anlaşılmaktadır.   

“Katılımcıların iş tatmini düzeyleri demografik özelliklerine göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt aramak amacıyla yapılan analizler 
neticesinde ise katılımcıların iş tatmini düzeylerinin medeni durum ve unvan 
değişkenine göre farklılaştığı bulgulanmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim 
durumu ve çalışma süresi değişkenleriyle iş tatmini düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 16. Medeni Durum Değişkenine Göre İş Tatmini ve Alt Boyutlarına İlişkin 
İstatistikler 

 Medeni Durum n Ortalama Standart Sapma 

İş Tatmini Bekâr 47 3,19 0,608 
Evli 91 3,54 0,645 

İçsel İş Tatmini Bekâr 47 3,17 0,626 
Evli 91 3,53 0,655 

Dışsal İş Tatmini Bekâr 47 3,22 0,717 
Evli 91 3,56 0,733 

Tablo 17. İş Tatmini ve Alt Boyutları ile Medeni Durum Arasındaki Farklılıklar 

(n=138) 

Eşit Varyanslar 
İçin Levene Testi 

 

Eşit Ortalamalar İçin t 
(küçük olacak t ) Testi 

F Anlamlılık t df 2 yönlü 
anlamlılık 

İş Tatmini 
Varyansların Eşit Dağılımı 
Varyansların Eşit Olmayan Dağılımı 

0,356 0,552 
 

-3,110 
-3,169 

 
136 

98,038 

 
0,002 
0,002 

İçsel İş Tatmini 
Varyansların Eşit Dağılımı 
Varyansların Eşit Olmayan Dağılımı 

0,299 0,585 
 

-3,088 
-3,133 

 
136 

96,875 

 
0,002 
0,002 

Dışsal İş Tatmini 
Varyansların Eşit Dağılımı 
Varyansların Eşit Olmayan Dağılımı 

0,059 0,809 
 

-2,652 
-2,670 

 
136 

94,914 

 
0,009 
0,009 

Tabloda verilen bulgulardan da anlaşılacağı gibi evli katılımcıların iş tatmini ve iş 
tatmininin alt boyutları olan içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini düzeylerinin bekâr 
katılımcılara göre daha yüksektir. 

Tablo 18. Unvan Değişkenine Göre İş Tatmini ve Alt Boyutlarına İlişkin 
İstatistikler 

 Görev Unvanı N Ortalama Standart Sapma 

İş Tatmini Yönetici Personel 40 3,79 0,557 
Yönetici Olmayan Personel 98 3,27 0,630 

İçsel İş 
Tatmini 

Yönetici Personel 40 3,78 0,650 
Yönetici Olmayan Personel 98 3,26 0,614 

Dışsal İş 
Tatmini 

Yönetici Personel 40 3,82 0,576 
Yönetici Olmayan Personel 98 3,30 0,754 
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Tablo 19. İş Tatmini ve Alt Boyutları ile Unvan Arasındaki Farklılıklar 

(n=138) 
Eşit Varyanslar 
İçin Levene Testi 

 

Eşit Ortalamalar İçin t Testi 

F Anlamlılık t df 2 yönlü 
anlamlılık 

İş Tatmini 
Varyansların Eşit Dağılımı 
Varyansların Eşit Olmayan Dağılımı 

0,588 0,444 
 

4,535 
4,777 

 
136 

81,450 

 
0,000 
0,000 

İçsel İş Tatmini 
Varyansların Eşit Dağılımı 
Varyansların Eşit Olmayan Dağılımı 

0,179 0,673 
 

4,430 
4,325 

 
136 

68,939 

 
0,000 
0,000 

Dışsal İş Tatmini 
Varyansların Eşit Dağılımı 
Varyansların Eşit Olmayan Dağılımı 

3,809 0,053 
 

3,917 
4,379 

 
136 

94,068 

 
0,000 
0,000 

 “Görev unvanı katılımcıların tatmin düzeylerini etkiler mi?” sorusuna ilişkin 
bulgular göstermektedir ki, yönetici pozisyonunda bulunan katılımcıların iş tatmini, 
içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini düzeyleri yönetici pozisyonunda bulunmayan 
katılımcılara göre daha yüksektir.  

5. Sonuç ve Tartışma 
Çalışanların iş tatminlerini etkileyen faktörleri belirlemeye çalışan araştırmalar 

kapsamı içine giren bu çalışma ile son yıllarda araştırmacıların gündeminde yer 
bulmaya başlayan örgütsel sessizlik olgusunun iş tatmini üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Diğer bir ifade ile bu çalışma, “örgütsel sessizlik iş tatmini üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip midir?” sorusuna cevap bulmak amacıyla tasarlanmıştır. Aynı 
zamanda araştırma bağlamında çalışanların demografik özellikleri ile iş tatmini 
düzeyleri arasındaki farklılıklar da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Çankırı ve 
Ankara illerindeki banka çalışanlarından oluşan 138 kişilik bir örneklem grubu üzerinde 
yapılan anket çalışması ile araştırma soruları test edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, örgütsel sessizlik ile 
katılımcıların iş tatminleri arasında negatif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda yapılan regresyon analizi sonuçları örgütsel sessizliğin katılımcıların iş 
tatminlerini negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu bulgulardan hareketle 
çalışmanın temel varsayımının literatür kapsamında yapılan diğer çalışmalarla da 
örtüşür şekilde (Aktaş ve Şimşek, 2015; Amah ve Okafor, 2008; Barçın, 2012; 
Tangirala ve Ramanujam, 2008; Vakola ve Bouradas, 2005; Vakola ve Dimitris, 2005; 
Van Dyne, Ang ve Botero, 2003) desteklendiğini söylemek mümkündür. Bu anlamda 
yabancı yazında yapılan araştırmalarla desteklenen söz konusu ilişkilerin Türkiye’de 
bankacılık sektörü çalışanları için de geçerlendiği görülmüştür.  

Araştırmada elde edilen diğer bulgulara bakıldığında örgütsel sessizlik ile içsel iş 
tatmini arasında yine negatif yönlü ve çok zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna 
göre içsel iş tatmininin örgütsel sessizlikten negatif yönde etkilendiği belirlenmiştir. Bir 
diğer ifadeyle artan sessizlik davranışının içsel iş tatminini azalttığını söylemek 
mümkündür. Aynı zamanda yapılan analizler sonucu örgütsel sessizliğin alt 
boyutlarının tamamının içsel iş tatminini negatif yönde etkilediği belirlenmekle birlikte 
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söz konusu etkinin en güçlü şekilde tecrübe eksikliği ve izolasyon korkusu boyutları 
bağlamında ortaya çıktığı tespit edilmiştir. İçsel iş tatmininin saygınlık ihtiyacı, başarı 
duygusu, kurum içinde yer edinme güdüsü vb. faktörler çerçevesinde şekillendiği göz 
önüne alındığında elde edilen bu bulgular daha da anlamlı hale gelmektedir. Gerçekten 
de tecrübe eksikliği nedeniyle bilgilerine güvenmeyen çalışanların örgüte ilişkin olgular 
hakkında düşünceleri dile getirdiklerinde saygınlarını kaybedecekleri korkusuyla sessiz 
kalmaları nedeniyle içsel iş tatminleri de azalabilecektir. Veya iş arkadaşları ve 
yöneticileri tarafından dışlanacakları korkusunun kurum içinde saygınlık kazanma 
güdüsü çerçevesinde gelişen içsel iş tatmini azaltacağını düşünmek çok da yanlış 
olmayacaktır.  

Araştırma kapsamında ulaşılan diğer bir sonuç ise örgütsel sessizlik ile dışsal iş 
tatmini arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişkinin olduğu yönündedir. Bir diğer 
ifadeyle yapılan analizler neticesinde örgütsel sessizliğin dışsal iş tatminini negatif 
yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca örgütsel sessizliğin alt boyutları ile 
dışsal iş tatmininin ilişkilendirildiği analizlerde elde edilen bulgular örgütsel sessizliğin 
alt boyutlarının dışsal iş tatminini negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Bu 
anlamda yönetsel ve örgütsel nedenler ile ilişkileri zedeleme korkusu alt boyutlarının 
dışsal iş tatmini üzerinde en güçlü etkiye sahip boyutlar olduğu bulgulanmıştır.  Daha 
önce de değinildiği üzere dışsal iş tatmini yöneticilerin tutumları, ücret, terfi imkânları, 
çalışma şartları ve çalışma arkadaşları arasındaki ilişkiler vb. koşullar çerçevesinde 
oluşmaktadır. Bu nedenle dışsal iş tatminini en güçlü şekilde etkileyen örgütsel sessizlik 
alt boyutlarının yönetsel ve örgütsel nedenler ile ilişkileri zedeleme korkusu olması 
şaşırtıcı bir bulgu değildir. Nitekim yöneticilerin tutumları, ücret, terfi imkânları ve 
çalışma şartları bağlamında şekillenen yönetsel ve örgütsel nedenler alt boyutu aynı 
zamanda dışsal iş tatmininin de temel belirleyicileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı 
zamanda çalışma arkadaşları ile ilişkilerin dışsal iş tatmininin bir diğer önemli 
belirleyicisi olduğu düşüldüğünde, örgütsel olgularla ilgili fikirlerini dile getirmeleri 
nedeniyle sahip oldukları ilişkileri zedeleme korkusu sonucunda sessiz kalan 
çalışanların dışsal iş tatmin düzeylerinin azalacağı da düşünülebilir. 

Elde edilen bu bulguların yanı sıra yapılan analizler sonucunda katılımcıların yaş, 
medeni durum ve unvan değişkenleri ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan tecrübe 
eksikliği arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Buna göre yapılan analizler 
20-25 yaş aralığında yer alan katılımcıların 36-50 yaş aralığında yer alan katılımcılara 
nazaran ve 26-35 yaş aralığında yer alan katılımcıların ise 36-50 yaş aralığında bulunan 
katılımcılara göre tecrübe eksikliği boyutunda daha sessiz olduklarını ortaya koymuştur. 
Bir diğer ifadeyle nispeten daha genç çalışanların daha az iş tecrübesine sahip olmaları 
nedeniyle söz konusu çalışanların örgütsel olgular karşısında sessiz kalmayı tercih 
ettikleri söylenebilir. Sonuç olarak elde edilen bu bulgular örgütsel sessizlik literatürü 
kapsamında tecrübe eksikliği nedeniyle kendine güvenmeme neticesinde sessiz kalma 
davranışı şeklinde  karşımıza çıkmaktadır (Morrison ve Milliken, 2003; Elçi vd., 2014; 
Morrison, 2014). Dolayısıyla çalışmamız kapsamında elde edilen bu bulgu literatürde 
konuya ilişkin yapılan diğer çalışmaları destekler niteliktedir. Yapılan analizler aynı 
zamanda bekâr katılımcıların evli katılımcılara nazaran ve yönetici olmayan 
katılımcıların yönetici olan katılımcılara nazaran tecrübe eksikliği boyutunda daha fazla 
sessizlik davranışı gösterdiklerini ortaya koymuştur. Evliliğin ve yöneticilik unvanının 



 
 

S. E. Yılmaz – E. Çetinel – D. Uysal 8/1 (2016) 75-99 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 
 

92 

insan yaşamında genel olarak yaşla ve bu doğrultuda tecrübe ile elde edilen statüler 
olduğu düşünüldüğünde bu sonuçlar anlamlı bir görünüm arz etmektedir. 

Araştırma bağlamında “katılımcıların iş tatmini düzeyleri demografik 
özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna cevap bulmak 
amacıyla yapılan analizlerde katılımcıların iş tatmin düzeylerinin medeni durum ve 
unvan değişkenine göre farklılaştığı görülmüştür. Bu doğrultuda evli katılımcıların 
bekâr katılımcılara nazaran ve yönetici pozisyonundaki katılımcıların yönetici olmayan 
katılımcılara nazaran iş tatmin düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Buna göre 
evli çalışanların daha yüksek iş tatminine sahip olmaları literatür kapsamında elde 
edilen bulgular ile örtüşür niteliktedir (Özaydın ve Özdemir, 2014). Elde edilen bu 
bulgu literatür kapsamında evlilikle beraber çalışanların hayata ve kariyerlerine ilişkin 
beklentilerin değişikliğe uğrayarak daha gerçekçi bir hal almasına bağlanabilir. 
Yöneticilerin iş tatmin düzeylerinin daha yüksek olması ise pozisyonla beraber gelen 
ücret, saygınlık, sorumluluk gibi çalışma koşullarında pozitif olarak meydana gelen 
değişlere atfedilebilmektedir. Ayrıca yöneticilerin fikirlerini daha kolayla 
paylaşabilecekleri bir pozisyona sahip olmaları da örgütsel sessizlik bağlamında iş 
tatminini arttıran bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son olarak araştırmada varlığı tespit edilen ilişkilerin gücünün zayıf olduğu 
bulgusunun altının çizilmesi gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle çalışanların iş 
tatminlerini etkileyen faktörlerden biri olan örgütsel sessizliğin bu çalışma kapsamında 
önem derecesinin beklenen düzeyde ortaya çıkmadığı görülmüştür.   

Katılımcıların iş tatmin düzeylerinin yüksek olması ise bu sonucu destekler bir 
nitelik arz etmektedir. Bu bağlamda örgütsel sessizlik dışında iş tatminini etkileyen 
diğer faktörlerin belirlenmeye çalışılması gelecek araştırmalar için bir öneri olarak 
sunulabilir. Aynı zamanda diğer çalışmalarda da örgütsel sessizlik ile iş tatmini arasında 
negatif yönlü bir ilişki tespit edildiği göz önüne alındığında çalışmada ortaya çıkan 
zayıf ilişkilerin benzer ve farklı örneklem gruplarında yeniden test edilmesi gerekliliğini 
de ortaya çıkarmaktadır.  

Daha önce de belirtildiği gibi yapılan analizler katılımcıların içsel iş tatmin 
düzeyleri ile izolasyon korkusu ve dışsal iş tatmin düzeyleri ile ilişkileri zedeleme 
korkusu arasında ilişkiler olduğunu göstermiştir. Buna göre katılımcıların örgütsel 
olgulara ilişkin konularda konuştukları takdirde yöneticileri ve çalışma arkadaşları 
tarafından dışlanma korkusu yaşadıkları ve bu durum iş tatmin düzeylerinde azalmaya 
neden olduğu söylenebilir. Bu bağlamda fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir çalışma 
ortamı yaratabilmek için yöneticilerin katılımcı bir yönetim anlayışı benimsemeleri bir 
öneri olarak sunulabilir. Aynı zamanda araştırmada tespit edilen katılımcıların dışsal iş 
tatmin düzeyleri ile örgütsel sessizliğin yönetsel ve örgütsel nedenler boyutu arasındaki 
ilişki ücret ve terfi politikalarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Şöyle ki  terfi politikalarının çalışanların iş tatmin düzeylerini 
birincil derecede etkilediği (Örücü vd., 2006) göz önünde bulundurulduğunda söz 
konusu politikaların açık, net ve adil bir şekilde oluşturularak uygulanmaları 
çalışanların örgütsel sessizliğini azaltırken, iş tatmin düzeylerini de artırabilecektir. 
Dolayısıyla çalışmanın bu bulgusundan hareketle bankacılık sektöründeki yöneticilere 
bu konuda daha hassas davranmaları önerilebilir. Ayrıca tecrübe eksikliği boyutunun 
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katılımcıların içsel iş tatmin düzeyleri üzerinde etkili bir değişken olması da yöneticiler 
tarafından dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Nitekim tecrübesiz katılımcıların nispeten daha fazla sessiz kaldıkları da göz önünde 
bulundurulduğunda yöneticilerin eğitim programları, yetki devri, tecrübeli ve tecrübesiz 
çalışanları mentorluk ilişkisi içerisinde bir araya getirme gibi uygulamalarla tecrübe 
eksikliği yaşayan çalışanların kendilerine güvenlerini artırma yönünde destek 
sağlamaları önerilebilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
An important problem of today’s organizations is that employees of organization 

do not share their ideas about the things that happen in the organization with higher 
management and stay silent. Therefore the reasons, results and the relation with other 
organizational phenomena of organizational silence phenomenon is a requirement to be 
handled carefully. In this context, there is a small number of researches about the 
relationship between work satisfaction and organizational silence. According to the 
research made in this area it is discovered that there is a negative relation between work 
satisfaction and organizational silence (Aktaş and Şimşek, 2015; Amah and Okafor, 
2008; Barçın, 2012; Tangirala and Ramanujam, 2008; Vakola and Bouradas, 2005; 
Vakola and Dimitris, 2005; Van Dyne, Ang and Botero, 2003). In addition, research 
show that employees who do not keep silence against organizational phonomena have 
higher work satisfaction than employees who keep their silence (Klaas, Olson-
Buchananve Ward, 2012; Morrison, 2014; Nikolaou, Vakola and Bourantas, 2008). 
According to these findings it is possible to say that employees’ silence might result 
their work satisfaction to decrease over time (Milliken and Morrison, 2003). With this, 
it is important to underline that research about organizational silence and work 
satisfaction generally performed outside the context of Turkey. In other words, it is 
possible to say that the answer that is sought by this research to the question “does 
organizational silence effect the employees’ work satisfaction levels?” is not clear when 
the context is Turkey. When the work conditions considered for bank employees it is 
more meaningful to search this answer in banking sector. Reasons such as having longer 
business hours, stress conditions coming from the necessity of having direct relationship 
with customers, bank employees have higher potential of having problems. For these 
reasons, it is possible to think that keeping silence or not about the aforementioned 
problems might have a direct effect on bank employees’ work satisfaction levels. 

Method 
The aim of this study is to answer the question whether organizational silence has 

a significant effect on the level of job satisfaction of employees. Also in the study, 
possible differences were aimed to be determined based on the relationship between 
demographic differences of participants and organizational silence and job satisfaction 
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levels. In this respect, research model is as shown in Figure 1. 

 
 

 
 

 
Figure 1. Research Model 

Research population constitutes bank employees operating in Ankara and Cankiri 
province. In the study, questionnaires were used as a method of data acquisition. The 
questions used in survey about demographic characteristics include the short form of 
"Organizational Silence Scale" (Çakıcı and Çakıcı, 2007) and "Short Form of 
Minnesota Satisfaction Questionnaire". In this context, 138 respondents filled out the 
forms that generate the sample were analyzed using "SPSS 21.0 Statistical Package 
Program" in line with the objectives of the study. 

Findings 

According to the findings, it is possible to say that the job satisfaction level of 
bank employees participated in the survey is above average (3.42). When we look at the 
average of the participant about the dimension of organizational silence, in general, the 
points of the organizational silences of participants appears below the average (2.29). 
Also in this study, it has been identified as organizational silence having a significant 
impact on job satisfaction level of participants'. 

It has been identified that there is no significant relationship between gender, education 
status and working times of participants and the level of organizational silence as a 
result of the analysis to answer the question "Is there a significant difference on 
organizational silence of the participants with respect to demographic 
characteristics?". Significant relationships were identified between participants’ age, 
marital status and title variables and lack of experience, sub dimension of organizational 
silence. 

Discussion 
According to the findings, a poor relationship with negative correlation has been 

found between job satisfaction and organizational silence of the participants. Regression 
analysis results made in this regard indicate that organizational silence negatively 
affects job satisfaction. In this regard, it is possible to say that the work carried out 
overlaps in supported way under the fundamental assumption of other studies in the 
literature (Aktaş and Şimşek, 2015; Amah and Okafor, 2008; Barçın, 2012; Tangirala 
and Ramanujam, 2008; Vakola and Bouradas, 2005; Vakola and Dimitris, 2005; Van 
Dyne, Ang and Botero, 2003). In this sense, the relationships supported by studies in 
foreign researches are also supported for the banking sector employees in Turkey. 
However, the strength of the associations detected in the presence of research is poor 
and necessary to underline. In other words, organizational silence, one of the factors 

Demographic 
Differences 

Job Satisfaction Organizational Silence 
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affecting job satisfaction of employees, wasn’t observed to occur at the expected level 
of severity in concept of this study. 

Having a high level of job satisfaction of respondents supports the quality of these 
results. In this context, attempting to identify the factors other than except 
organizational silence that affect job satisfaction may be submitted as a 
recommendation for future research. Also, the detected negative relationship between 
job satisfaction and organizational silence should be considered in other studies. This 
case indicates the necessity of re-testing the poor relations, are observed in our study, in 
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Özet 
Bu çalışma, çalışanların kararlara katılımı ve örgütsel politika algısı arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma Tokat ili ve ilçelerinde yer alan 
toplam 11 belediyede, kadrolu memur statüsünde çalışan 178 personel üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda kararlara katılım ve örgütsel politika algısı 
değişkenleri arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Kararlara katılım düzeyinin yaş ve medeni durum bakımından farklılaşmadığı; cinsiyet, 
eğitim durumu, hizmet süresi ve unvan grupları arasında farklılıkların olduğuna dair 
bulgular elde edilmiştir. Örgütsel politika algısının ise cinsiyet ve medeni durum 
açısından farklılık göstermediği; yaş, eğitim durumu, hizmet süresi ve unvan açısından 
ise farklılaştığı görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Kararlara Katılım, Örgütsel Politika, Örgütsel Politika Algısı. 

Abstract 
This study aims to reveal the relationship between employee's participative 

decision making and perception of organizational politics. In a total of 11 
municipalities all located in Tokat province and districts, 178 staff working in the 
permanent civil servants participated to research. A result of research it was found a 
negative weak correlation among the perception of organizational politics and 
participative decision making variables. Findings were obtained that the level of 
participative decision making did not differ in terms of age and marital status, there are 
differences between groups of gender, education level, tenure of office and titles. 
Keywords: Participative Decision Making, Organizational Politics, Perception of 
Organizational Politics. 

                                                
1 Bu çalışmanın genişletilmiş özeti 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Macaristan’da gerçekleştirilen 7. 
Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur. 
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1. Giriş 

Örgütsel yaşamda politika algısı, işgörenler açısından gizemi ve potansiyel 
yararları yönüyle her zaman ilgi çekici olmuştur. Politika sadece özel sektör 
örgütlerinde değil, kamu örgütlerinde de çalışanlar tarafından rekabet üstünlüğü 
kazanmak için kullanılmaktadır (Drory ve Vigoda-Gadot, 2010:194). Örgütlerdeki 
politikanın varlığı çalışanların algılarıyla anlaşılabilir. Şöyle ki; örgütsel politika algısı, 
işyerinde çalışanların iş arkadaşları ve üstlerinin davranışlarını politik olarak 
nitelendirmelerinin derecesidir. Ferris ve arkadaşlarının (1994:6)  çalışması, çalışanların 
işyerindeki olayları anladıklarında ve olaylar üzerinde kontrol hissine sahip 
olduklarında örgütsel politikadan daha az etkileneceklerini göstermiştir. Benzer şekilde 
Witt (1995:217)’in çalışmasında da yöneticilerin katılımcı karar verme sayesinde 
astlarının olayları kavrama ve kontrol hislerini artıracağı ileri sürülmüştür. Bu 
varsayımdan hareketle çalışmada, çalışanların kararlara katılımı ile örgütsel politika 
algıları arasında bir ilişkinin olup olmadığı; çalışanların kararlara katılımı ve örgütsel 
politika algılarının demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.  

2. Kararlara Katılım 

Karar, “Aralarında bir seçim yapma zorunluluğu olan seçeneklerden birini seçme 
edimi ve bu edimin sonucu.” olarak tanımlanmaktadır. Karar verme ise bir problemin 
tespit edilmesi, probleme ait bilgilerin toplanması, bu bilgilerin çözümü ve 
yorumlanması, çözüm yollarının gösterilmesi ve en uygun çözümün seçilmesi eylemidir 
(Tutar, 2013:41). Öte yandan katılım, bireyler, gruplar ve hissedarların çıkarlarını 
doğrudan (kişisel) veya dolaylı (temsilciler veya kurumlar aracılığıyla) güvenceye 
almak veya karar sürecine katkıda bulunmak için olası eylemler arasında kendi 
kendilerine belirlemiş oldukları alternatif seçenekleri karar sürecine dahil etmeleridir 
(Heller vd., 1998:42). Diğer bir ifadeyle katılım, bir yönetici ile bir çalışanın, ya da bir 
yönetici ile çalışanlardan oluşan bir grubun ortaklaşa karar vermesidir (Locke vd., 
1987:66). Kararlara katılım veya katılımcı karar alma ise, genellikle yöneticinin 
inisiyatifinde ve sorumluluğunda olan kararlara astların katılımı anlamına gelir 
(Edwards, 2002:77). Kararlara katılımda, örgüt üyelerinin karar verme sürecine 
katılması ve kimi zaman kararı başlatmaları söz konusudur. Davranış bilimleri ve 
demokratik liderlik anlayışının ortaya çıkardığı kararlara katılım kavramı, örgütte 
çalışanların moral düzeyini artıran ve alınan kararlara karşı muhtemel olumsuz tepkileri 
azaltan bir süreç olarak ifade edilebilir (Can, 2005:321). 

3. Örgütsel Politika 
Örgütsel politikanın tanımı, yapısı ve kapsamıyla ilgili olarak yazında tam bir 

uzlaşma veya fikir birliği olduğu söylenemez. Nitekim Kacmar ve Baron (1999:2)’un 
örgütsel politika alanının durumu üzerine yaptıkları çalışmada, 1981 ile 1999 yılları 
arasında yayınlanan 50’nin üzerinde makale incelenmiş ve bu makalelerin küçük bir 
kısmında örgütsel politika makro boyutta (bölüm veya alt birim seviyesinde), büyük 
çoğunluğu ise mikro boyutta (bireysel düzeyde) ele alınmıştır. Öte yandan örgütsel 
politikayla ilgili ilk çalışmalardaki olumsuz bakış açısı daha sonraki araştırmaları 
şekillendirmiştir. Örneğin örgütsel politika, kişisel çıkarlara hizmet eden, gayrimeşru ve 
genellikle örgüte ya da üyelerine zarar veren faaliyetler olarak tanımlanmıştır (Landells 
ve Albrecht, 2013:357). Örgütsel politika örgütün genel verimliliği ve etkinliği için 
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potansiyel bir tehdit olabilir. Örgütsel politika karar verme sürecine girdiği zaman çıkan 
kararlar olumsuz yönde etkilenebilir. Örneğin, bir çalışan daha nitelikli bireyler 
üzerinde yüksek sorumluluk içeren bir pozisyona terfi ettirildiği zaman rekabete yönelik 
yürüttüğü kişisel saldırılar kendi itibarına zarar verebilir, dolayısıyla örgüt için çıktılar 
potansiyel olarak daha az işlevsel olabilir (Kacmar vd., 1999:385). Diğer taraftan 
örgütlerdeki politik perspektif, örgüt üyelerinin örgütsel kararları güç kullanımı veya 
güç kullanmak için kullandıkları güç birliği, gündem takibi, zamanlama taktikleri, dış 
danışmanlık kullanımı, pazarlık ya da müzakere ve bilginin kullanımı ve manipülasyonu 
ile ilgili taktikler yoluyla etkilemesi ile ilgilidir (Elbanna, 2016: 212). 

Örgütsel politika kavramı, genellikle örgütlerdeki bireylerin olumlu yönde 
sonuçlar (örneğin artışlar, terfiler) elde etmek ya da olumsuz sonuçlardan (örneğin 
kaynakların kaybı) kaçınmak için uygulanan etkileme süreçlerini tanımlamak için 
kullanılmaktadır (Bozeman vd., 2001:486). Örgütsel politikanın yaygın olarak 
kullanılan iki tanımı vardır. Bir görüşe göre örgütsel politika, işyerinde uygulanan bir 
etkileme sürecidir ve sosyal davranışın oldukça genel bir kümesini içerir (Cropanzano 
vd., 1997:160-161). Politika örgütün temel işleyişine katkıda bulunabilecek geniş ve 
etkili sosyal bir araçtır. Bu tanım örgütsel politikanın, koşullara bağlı olarak işlevsel 
veya işlevsiz olabileceğini ifade etmektedir. Ancak daha yaygın bir görüş ise politikayı 
daha dar kapsamlı olarak şöyle tanımlamaktadır; örgütsel politika davranış ile sınırlıdır, 
kısa veya uzun dönemde kişisel çıkarları maksimize etmek için stratejik olarak 
tasarlanır (Cropanzano vd., 1997:160-161). Örgütleri politik bir arena olarak niteleyen 
Mintzberg (1985:134)’e göre politika, örgütlerdeki birçok etkileme sistemlerinden 
(otorite sistemi, ideoloji sistemi, uzmanlık sistemi, politik sistem) birini oluşturur. 
Politik sistem gücün teknik açıdan gayri meşru (kurallara aykırı) olarak yansıtılmasıdır. 
Diğer bir deyişle politik olarak adlandırılan davranış, ne biçimsel yetkiye dayalı, ne 
yaygın olarak kabul gören, ne de resmen onaylıdır. Politik davranış, çoğunlukla 
bireyleri veya grupları resmi otoriteye, kabul gören ideolojiye ve/veya onaylı uzmanlığa 
karşı veya birbirlerine karşı durmaya iten, genellikle ayrıştırıcı ve çatışmalıdır. 

Örgütsel politika algısı ise, kendi kendine hizmet etme niyetindeki davranışları 
yorumlamayı içeren ve iş arkadaşları ve amirlerle karakterize edilen iş çevresi hakkında 
bireylerin öznel değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Ferris vd., 2000:90). Diğer 
bir deyişle örgütsel politika algısı, çalışanların işyerinde iş arkadaşları ve amirlerinin 
sergiledikleri davranışları algılamaları veya örgütlerini politik olarak nitelemelerinin 
derecesini ifade etmektedir. Örgütsel politika algısı sonuçları psikoloji, tutum ve 
davranış olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir. Araştırmacılar örgütsel politika algısının 
iş tatminini, örgütsel bağlılığı ve işe cezbolmayı azalttığı ve işten ayrılma niyetini 
artırdığını ortaya koymuşlardır. Genel olarak ilgili araştırmaların çoğu örgütsel politika 
algısının olumsuz etki doğuracağını göstermektedir (Rong ve Cao, 2015:434). 

4. Araştırma 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın temel amacı, kararlara katılım ve örgütsel politika algısı arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda araştırma, belediye çalışanlarının kararlara 
katılım düzeyleri ve örgütsel politika algısını tespit ederek, bu algının demografik 
değişkenler açısından farklılıklarını ortaya koymaktadır. Araştırma, kararlara katılım ve 
örgütsel politika algısının birlikte ele alındığı çalışmaların uluslararası yazında sınırlı 
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sayıda olması, ülkemizde ise akademik yazında araştırma yapılmamış olması açısından 
dikkat çekicidir. Bu çalışmanın, ülkemizdeki kararlara katılım ve örgütsel politika algısı 
ile ilgili akademik çalışmaları teşvik edeceği düşünülmektedir.  

4.2. Araştırmanın Yöntemi 
4.2.1. Anket Formunun Oluşturulması 

Araştırmada verileri toplamak için kullanılan anket formu üç bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümünde, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye 
yönelik yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, hizmet süresi ve unvan soruları 
bulunmaktadır. İkinci bölümünde, belediye çalışanlarının kararlara katılım atmosferi 
hakkındaki algılarını ve katılıma yönelik tutumlarını ölçmek için Stale ve Vogel 
(1997)’in geliştirdiği, Cihangiroğlu (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlilik 
güvenilirlik analizi yapılan “Katılım Atmosferi ve Katılıma Yönelik Tutum Ölçekleri” 
kullanılmıştır. Çalışanların katılım atmosferine ilişkin algıları ve katılıma yönelik 
tutumları 5’er ifade ile ölçülmüştür. Ölçekte, örnek olarak “İşyerinde görüşlerimi ifade 
etmemi teşvik eden bir ortam vardır.”, “Yöneticiler söylediklerime beni tatmin eden 
cevaplar verir.”, “Kararlara katılım çalışanların kendilerini daha iyi hissetmelerine yol 
açar.” gibi yargı ifadeleri yer almaktadır. Anket formunun üçüncü bölümünde ise, 
belediye çalışanlarının örgütsel politika algısını değerlendirmek amacıyla, Kacmar ve 
Ferris (1991)’in geliştirdiği, Mohan-Bursalı (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve 
geçerlilik güvenilirlik analizi yapılan “Örgütsel Politika Algısı Ölçeği” (POPS: 
Perceptions of Organizational Politics Scale) kullanılmıştır. Ölçekte, örnek olarak 
“…kimin yükseleceğini liyakatten (yeterlilik) ziyade adam kayırmacılık belirler.”, 
“…yaptığınız işin kalitesine bakılmaksızın, herkesle iyi geçinerek işlerinizi 
yürütebilirsiniz”, “…terfi ve maaş ile ilgili kurallar ve politikalar adildir, adil olmayan 
konu, üstlerin bu politikaları uygulama yöntemleridir.” gibi yargı ifadeleri yer 
almaktadır. Ölçeklerdeki yargı ifadeleri 5’li Likert tipinde derecelendirilmiştir (1=Hiç 
katılmıyorum, 2= Az katılıyorum, 3= Kısmen katılıyorum, 4= Oldukça katılıyorum, 5= 
Tamamen katılıyorum). 

4.2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini, Tokat ili ve ilçe merkezlerindeki belediyelerin kadrolu 

memur statüsünde çalışan 252 personel oluşturmaktadır. Almus, Artova, Başçiftlik, 
Erbaa, Niksar, Pazar, Sulusaray, Tokat, Turhal, Yeşilyurt ve Zile belediyelerinde Ocak-
Şubat 2015 tarihleri arasında, belirlenen örneklem grubuna bizzat ulaşılarak, her bir 
belediye başkanlığından ayrı ayrı izin alınmak suretiyle anketler elden dağıtılmış ve 
daha sonraki günlerde geri toplanmıştır. Bu şekilde dağıtılan 300 adet anket formunun 
214 tanesi geri dönmüş, bazı soruların katılımcılar tarafından boş bırakılmış olması 
sebebiyle 29 anket formu değerlendirme dışı bırakılmıştır. Ayrıca uç değerler analizi 
sonucunda 7 anket formu analizden çıkarılmış ve son olarak 178 anket formu analize 
tabi tutulmuştur. Dolayısıyla örneklemin evrenin yaklaşık %70,6’sını temsil ettiği ifade 
edilebilir. 
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4.2.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma, kararlara katılım ile örgütsel politika algısı arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın temel hipotezleri ve alt hipotezleri aşağıda sıralanmıştır;  

H1: Katılım atmosferi algısı ile örgütsel politika algısı arasında ilişki vardır.  
H2: Katılıma yönelik tutum ile örgütsel politika algısı arasında ilişki vardır. 

H3: Örgütsel politika algısı, demografik değişkenlere göre farklılık göstermektedir.  
H3a: Örgütsel politika algısı, yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H3b: Örgütsel politika algısı, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  
H3c: Örgütsel politika algısı, medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H3d: Örgütsel politika algısı, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 
H3e: Örgütsel politika algısı, hizmet süresine göre farklılık göstermektedir.  

H3: Örgütsel politika algısı, unvana göre farklılık göstermektedir.  
H4: Kararlara katılım, demografik değişkenlere göre farklılık göstermektedir.  

H4a: Kararlara katılım, yaşa göre farklılık göstermektedir. 
H4b: Kararlara katılım, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  

H4c: Kararlara katılım, medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 
H4d: Kararlara katılım, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H4e: Kararlara katılım, hizmet süresine göre farklılık göstermektedir.  
H4: Kararlara katılım, unvana göre farklılık göstermektedir.  

Örgütsel Politika  
Algısı 

Kararlara Katılım 

Katılım Atmosferi Algısı 

Demografik Değişkenler 

H1	  

H3	  

H2	  

H4	  

-‐Yaş	  
-‐Cinsiyet	  
-‐Medeni	  Durum	  
-‐Eğitim	  Durumu	  
-‐Hizmet	  Süresi	  
-‐Unvan	  

  Katılıma Yönelik Tutum 
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4.2.4. Araştırmada Kullanılan Veri Analiz Teknikleri 

Anket yöntemi ile elde edilen veriler, IBM SPSS 18 paket programında 
değerlendirilmiştir. Araştırmada öncelikle kullanılan ölçekler için Cronbach Alfa 
güvenilirlik analizi yapılmış ve güvenilirlikleri değerlendirilmiştir.  Araştırmaya 
katılanların demografik özelliklerine ilişkin veriler, frekans analizleri ve yüzdesel 
değerler ile açıklanmıştır. Araştırma hipotezlerine dair verilerin analiz edilmesinde, 
Pearson korelasyon tekniği, bağımsız t-test analizi ve tek yönlü varyans analizi 
kullanılarak değerlendirilmiştir. 

5. Bulgular 

5.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Araştırmaya katılan belediye çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin 

frekans analizleri ve yüzdesel değerleri aşağıdaki tablo yardımıyla açıklanmaktadır. 
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 33 18,5 
Erkek 145 81,5 
Toplam 178 100 

Medeni Durum 
Evli 145 81,5 
Bekâr 33 18,5 
Toplam 178 100 

Yaş 

20-30 38 21,3 
31-40 52 29,2 
41-50 57 32,0 
51-60 29 16,3 
61 ve üstü 2 1,1 
Toplam 178 100 

Eğitim Durumu 
 

İlkokul 2 1,1 
Ortaokul 4 2,2 
Lise 57 32,0 
Yüksek Okul 68 38,2 
Fakülte 41 23,0 
Yüksek Lisans 6 3,4 
Toplam 178 100 

Hizmet  
Süresi 

1-5 yıl 56 31,5 
6-10 yıl 22 12,4 
11-15 yıl 17 9,6 
16-20 yıl 23 12,9 
21 yıl ve üzeri 60 33,7 
Toplam 178 100 

Unvan 

Alt kademe yönetici 9 5,1 
Orta kademe yönetici 22 12,4 
Üst kademe yönetici 15 8,4 
Yönetici olmayan personel 132 74,2 
Toplam 178 100 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan belediye çalışanlarının %18,5’i 
kadın, %81,5’i ise erkektir. Buna göre Tokat’taki belediyelerde daha çok erkek 
çalışanların tercih edildiği ve kadın çalışan sayısının erkek çalışanlara kıyasla daha az 
olduğu görülmektedir. Çalışanların %81,5’i evli,  %18,5’i ise bekârdır. Araştırmaya 
katılanların %21,3’ü 20-30 yaş aralığında, %29,2’si 31-40 yaş aralığında, %32’si, 41-50 
yaş aralığında,  %16,3’ü, 51-60 yaş aralığında ve %1,1’i, 61 ve üzeri yaş aralığındadır. 
Buna göre en fazla katılımın 41-50 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Araştırmaya 
katılanların, %1,1’i ilkokul, %2,2’si ortaokul,  %32’si lise, %38,2’si yüksekokul, %23’ü 
fakülte ve %3,4’ü yüksek lisans mezunudur. Çalışanların büyük çoğunluğu lise ve 
üzerinde eğitim düzeyindedir. Araştırmaya katılan çalışanların %31,5’i 1-5 yıl, %12,4’ü 
6-10 yıl, %9,6’sı, 11-15 yıl, %12,9’u, 16-20 yıl, %33,7’si ise 21 yıl ve üzeri hizmet 
süresine sahiptir. Buna göre araştırmaya katılan belediye çalışanların büyük 
çoğunluğunun tecrübeli olduğu görülmektedir. Katılımcıların %5,1’i alt kademe 
yönetici, %12,4’ü orta kademe yönetici, %8,4’ü üst kademe yönetici ve %74,2’si 
yönetici olmayan personeldir. Bu oranlara göre araştırmaya büyük çoğunlukla yönetici 
olmayan personeller katılmıştır. 

5.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri ve Toplam 
Puanları 

Araştırmada kullanılan kararlara katılım ölçeğinin güvenilirlik katsayıları Tablo 
2’de yer almaktadır.  

Tablo 2: Kararlara Katılım Ölçeğinin Güvenilirlik Katsayıları 
Boyutlar Madde Sayısı Cronbach Alfa Katsayıları 
Katılım Atmosferi Algısı 5 .870 
Katılıma Yönelik Tutum 5 .812 
Ölçeğin Geneli 10 .803 

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılım atmosferi algısı boyutunun cronbach alfa değeri 
.870, katılıma yönelik tutum boyutunun cronbach alfa değeri .812 ve ölçeğin genelinin 
cronbach alfa değeri ise .803’ dur.  

Tablo 3: Örgütsel Politika Algısı Ölçeğinin Güvenilirlik Katsayısı 
Boyut Madde Sayısı Cronbach Alfa Katsayısı 
Örgütsel Politika Algısı 31 .862 

Tablo 3’de görüldüğü gibi örgütsel politika algısı ölçeğinin genelinin cronbach 
alfa değeri .862’dir. Her iki ölçeğin de güvenilirlik değerilerinin yüksek ve kabul 
edilebilir olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Ölçeklerin Toplam Puanları 
 N Minimum Maksimum Ortalama Standart 

Sapma 
Kararlara Katılım Ölçeği 178 10,00 50,00 37,427 ,70916 
Örgütsel Politika Algısı Ölçeği 178 31,00 155,00 95,2816 ,62323 

Kararlara katılım ölçeğinde toplam 10 madde bulunmaktadır. Katılımcıların bu 
ölçekten alabilecekleri en yüksek puan 50,00; en düşük puan 10,00’dır. Bu araştırmada 
katılımcıların kararlara katılım ölçeğinden elde ettikleri ortalama puan 37,427 olarak 
hesaplanmıştır (Tablo 4). Bu puan katılımcıların kararlara katılım düzeyinin ortalamanın 
üzerinde olduğunu göstermektedir. 
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Örgütsel politika algısı ölçeğinde ise toplam 31 madde bulunmaktadır. 
Katılımcıların bu ölçekten alabilecekleri en yüksek puan 155,00; en düşük puan 
31,00’dır. Bu araştırmada katılımcıların örgütsel politika algısı ölçeğinden elde ettikleri 
ortalama puan 95,2816 olarak hesaplanmıştır (Tablo 4). Bu puan katılımcıların örgütsel 
politika algısının ortalama düzeyde olduğunu göstermektedir. 

5.2. Kararlara Katılım ile Örgütsel Politika Algısı Arasındaki İlişkiye 
Yönelik Bulgular 

Araştırmada, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson 
Korelasyon analizi kullanılmıştır. Öncelikle kararlara katılım ile örgütsel politika algısı 
arasında bir ilişki olup olmadığını görmek amacıyla yapılan analizin sonucu aşağıda 
Tablo 5’de yer almaktadır. Analiz sonucuna göre kararlara katılım ile örgütsel politika 
algısı arasında negatif yönde zayıf bir ilişki bulunmaktadır (r= -,019).  

Tablo 5: Kararlara Katılım ile Örgütsel Politika Algısı İlişkisi 
 Örgütsel Politika 

Algısı  
Kararlara 

Katılım  
 
 
Örgütsel 
Politika  
Algısı 

Pearson Korelasyon 1 -,019 
Sigma (2 yönlü)  ,797 
Kareler Toplamı ve Çapraz Değerler 68,749 -1,517 
Kovaryans ,388 -,009 
Toplam 178 178 

 
Kararlara 
Katılım 

Pearson Korelasyon -,019 1 
Sigma (2 yönlü) ,797  
Kareler Toplamı ve Çapraz Değerler -1,517 89,016 
Kovaryans -,009 ,503 
Toplam 178 178 

Tablo 6’de görüldüğü gibi katılım atmosferi algısı ile örgütsel politika algısı 
arasında negatif yönde zayıf bir ilişki bulunmaktadır (r =-,066). Buna göre Hipotez 1 
(H1: Katılım atmosferi algısı ile örgütsel politika algısı arasında ilişki vardır.) kabul 
edilmiştir. 

Tablo 6: Katılım Atmosferi Algısı ile Örgütsel Politika Algısı İlişkisi 
 Örgütsel Politika 

Algısı  
Katılım 

Atmosferi Algısı 
 
 
Örgütsel 
Politika  
Algısı 

Pearson Korelasyon 1 -,066 
Sigma (2 yönlü)  ,382 
Kareler Toplamı ve Çapraz Değerler 68,749 -7,935 
Kovaryans ,388 -,045 
Toplam 178 178 

 
 
Katılım 
Atmosferi  
Algısı 

Pearson Korelasyon -,066 1 
Sigma (2 yönlü) ,382  
Kareler Toplamı ve Çapraz Değerler -7,935 210,324 
Kovaryans -,045 1,188 
Toplam 178 178 

Tablo 7’de katılıma yönelik tutum ile örgütsel politika algısı arasındaki ilişki 
incelendiğinde pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir (r =,059). Dolayısıyla 
Hipotez 2 (H2: Katılıma yönelik tutum ile örgütsel politika algısı arasında ilişki vardır.) 
kabul edilmiştir. 



 
 

Y. Bıyık – P. Erden – E. Aydoğan 8/1 (2016) 100-116 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 

108 

Tablo 7: Katılıma Yönelik Tutum ile Örgütsel Politika Algısı İlişkisi 
 Örgütsel Politika 

Algısı  
Katılıma 

Yönelik Tutum 
 
 
Örgütsel 
Politika  
Algısı 

Pearson Korelasyon 1 ,059 
Sigma (2 yönlü)  ,431 
Kareler Toplamı ve Çapraz Değerler 68,749 4,900 
Kovaryans ,388 ,028 
Toplam 178 178 

 
Katılıma 
Yönelik Tutum 

Pearson Korelasyon ,059 1 
Sigma (2 yönlü) ,431  
Kareler Toplamı ve Çapraz Değerler 4,900 98,942 
Kovaryans ,028 ,559 
Toplam 178 178 

5.2. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Politika Algısı ve 
Kararlara Katılım Arasındaki Farklara Yönelik Bulgular 

Araştırmada belediye çalışanlarının yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu 
ve hizmet süresi ve unvandan oluşan demografik özelliklerine göre örgütsel politika 
algısı ve kararlara katılım düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans 
analizi yardımıyla incelenmiştir. Tablo 8’de katılımcıların demografik özelliklerine göre 
örgütsel politika algısı ortalamaları görülmektedir. Örgütsel politika algısının en yüksek 
41-50 yaş grubunda, en düşük ise 61 yaş üstü grubunda olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla Hipotez 3a  (H3a: Örgütsel politika algısı, yaşa göre farklılık 
göstermektedir.) kabul edilmiştir. Cinsiyet ve medeni duruma göre ise örgütsel politika 
algısının farklılaşmadığı görülmektedir. Buna göre Hipotez 3b (H3b: Örgütsel politika 
algısı, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.) ve Hipotez 3c  (H3c: Örgütsel politika 
algısı, medeni duruma göre farklılık göstermektedir.) reddedilmiştir. Eğitim durumuna 
göre ise örgütsel politika algısının en fazla ortaokul mezunu katılımcılarda ve en düşük 
yüksek lisans mezunu katılımcılarda olduğu görülmektedir. Buna göre Hipotez 3d (H3d: 
Örgütsel politika algısı, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir.) kabul 
edilmiştir. Hizmet süresine göre örgütsel politika algısının en fazla olduğu grup 11-15 
yıl arası ve en az olduğu grup da 16-20 yıl arası hizmeti olan çalışanlardır. Dolayısıyla 
Hipotez 3e (H3e: Örgütsel politika algısı, hizmet süresine göre farklılık göstermektedir.) 
kabul edilmiştir. Unvan bakımından örgütsel politika algısının karşılaştırılması 
durumunda en yüksek grubun üst kademe yöneticilerin ve en düşük grubun ise alt 
kademe yöneticilerin olduğu görülmektedir. Buna göre Hipotez 3f (H3f: Örgütsel 
politika algısı, unvana göre farklılık göstermektedir.) kabul edilmiştir. 
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Tablo 8: Örgütsel Politika Algısı ile Demografik Değişkenler Arasında Tek Yönlü 
Varyans Analizi 

 
 
 
 

Değişkenler N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

Ortalama için 
%95 Güven 

Aralığı 
Alt 

Sınır 
Üst 

Sınır 

Yaş 

20-30 yaş 38 3,0611 ,46401 ,07527 2,9086 3,2136 
31-40 yaş 52 2,9696 ,61824 ,08573 2,7975 3,1417 
41-50 yaş 57 3,2383 ,71764 ,09505 3,0478 3,4287 
51-60 yaş 29 2,9666 ,57907 ,10753 2,7464 3,1869 

61 yaş üstü 2 2,8710 ,72992 ,51613 3,6871 9,4290 
Toplam 178 3,0736 ,62323 ,04671 2,9814 3,1658 

Cinsiyet 
Kadın 33 3,1075 ,54414 ,09472 2,9146 3,3005 
Erkek 145 3,0659 ,64133 ,05326 2,9606 3,1711 

Toplam 178 3,0736 ,62323 ,04671 2,9814 3,1658 

Medeni Durum 
Evli 145 3,0710 ,62843 ,05219 2,9678 3,1741 

Bekar 33 3,0850 ,60917 ,10604 2,8690 3,3010 
Toplam 178 3,0736 ,62323 ,04671 2,9814 3,1658 

Eğitim Durumu 

İlkokul 2 2,9839 ,15967 ,11290 1,5493 4,4184 
Ortaokul 4 3,2661 ,47874 ,23937 2,5044 4,0279 

Lise 57 2,9253 ,68893 ,09125 2,7425 3,1081 
Yüksekokul 68 3,1414 ,53466 ,06484 3,0119 3,2708 

Fakülte 41 3,2124 ,66634 ,10407 3,0021 3,4228 
Yüksek Lisans 6 2,6667 ,45376 ,18525 2,1905 3,1429 

Toplam 178 3,7427 ,70916 ,05315 3,6378 3,8476 

Hizmet Süresi 

1-5 yıl arası 56 3,0415 ,57484 ,07682 2,8875 3,1954 
6-10 yıl arası 22 2,9663 ,54074 ,11529 2,7265 3,2060 

11-15 yıl arası 17 3,5389 ,58630 ,14220 3,2374 3,8403 
16-20 yıl arası 23 2,9201 ,75124 ,15664 2,5952 3,2449 

21 yıl üstü 60 3,0699 ,61041 ,07880 2,9122 3,2276 
Toplam 178 3,0736 ,62323 ,04671 2,9814 3,1658 

Unvan 

Alt kad. yön.  9 2,7025 ,51506 ,17169 2,3066 3,0984 
Orta kad. yön.   22 2,8666 ,60179 ,12830 2,5997 3,1334 
Üst kad. yön. 15 3,2409 ,53838 ,13901 2,9427 3,5390 
Yön. olm. per. 132 3,1144 ,63090 ,05491 3,0057 3,2230 

Toplam 178 3,0736 ,62323 ,04671 2,9814 3,1658 

Tablo 9’de demografik değişkenlere göre kararlara katılım düzeyi ortalamaları 
görülmektedir. Kararlara katılım düzeyinin her bir yaş grubunda birbirine çok yakın 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Hipotez 4a (H4a: Kararlara katılım, yaşa göre 
farklılık göstermektedir.) reddedilmiştir. Cinsiyete göre ise erkek katılımcıların kararlara 
katılım düzeyinin kadın katılımcılara nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna 
göre Hipotez 4b (H4b: Kararlara katılım, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.) kabul 
edilmiştir. Medeni durum açısından bakıldığında evli ve bekâr katılımcıların kararlara 
katılım düzeyinin farklılaşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Hipotez 4c (H4c: 
Kararlara katılım, medeni duruma göre farklılık göstermektedir.) reddedilmiştir. Eğitim 
durumuna göre ise kararlara katılım düzeyinin en yüksek lise mezunu katılımcılarda ve 
en düşük ortaokul mezunu katılımcılarda olduğu görülmektedir. Buna göre Hipotez 4d 
(H4d: Kararlara katılım, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir.) kabul 
edilmiştir. Hizmet süresine göre kararlara katılım düzeyinin en fazla olduğu grup 11-15 
yıl arası ve en az olduğu grup da 16-20 yıl arası hizmeti olan çalışanlardır. Dolayısıyla 
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Hipotez 4e (H4e: Kararlara katılım, hizmet süresine göre farklılık göstermektedir.) 
kabul edilmiştir. Katılımcıların unvan bakımından karşılaştırılması durumunda yönetsel 
seviyenin artması ile doğru orantılı olarak kararlara katılım düzeyinin arttığı 
görülmektedir. Buna göre Hipotez 4f (H4f: Kararlara katılım, unvana göre farklılık 
göstermektedir.) kabul edilmiştir.  

Tablo 9: Kararlara Katılım ile Demografik Değişkenler Arasında Tek Yönlü 
Varyans Analizi 

 
 
 
 

Değişkenler N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

 
Ortalama için %95 

Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Yaş 

20-30 yaş 38 3,7868 ,67551 ,10958 3,5648 4,0089 
31-40 yaş 52 3,7058 ,61178 ,08484 3,5354 3,8761 
41-50 yaş 57 3,6947 ,82102 ,10875 3,4769 3,9126 
51-60 yaş 29 3,8655 ,71127 ,13208 3,5950 4,1361 

61 yaş üstü 2 3,4500 ,49497 ,35000 -,9972 7,8972 
Toplam 178 3,7427 ,70916 ,05315 3,6378 3,8476 

Cinsiyet 
Kadın 33 3,4818 ,66495 ,11575 3,2460 3,7176 
Erkek 145 3,8021 ,70764 ,05877 3,6859 3,9182 

Toplam 178 3,7427 ,70916 ,05315 3,6378 3,8476 

Medeni 
Durum 

Evli 145 3,7717 ,69788 ,05796 3,6572 3,8863 
Bekar 33 3,6152 ,75462 ,13136 3,3476 3,8827 

Toplam 178 3,7427 ,70916 ,05315 3,6378 3,8476 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul 2 4,1000 ,56569 ,40000 -,9825 9,1825 
Ortaokul 4 3,3250 ,49917 ,24958 2,5307 4,1193 

Lise 57 3,7509 ,74979 ,09931 3,5519 3,9498 
Yüksekokul 68 3,7456 ,73209 ,08878 3,5684 3,9228 

Fakülte 41 3,6902 ,66664 ,10411 3,4798 3,9007 
Yüksek Lisans 6 4,1500 ,37815 ,15438 3,7532 4,5468 

Toplam 178 3,7427 ,70916 ,05315 3,6378 3,8476 

Hizmet 
Süresi 

1-5 yıl arası 56 3,8268 ,62275 ,08322 3,6600 3,9936 
6-10 yıl arası 22 3,5773 ,61870 ,13191 3,3030 3,8516 

11-15 yıl arası 17 3,9118 ,57974 ,14061 3,6137 4,2098 
16-20 yıl arası 23 3,4478 ,93023 ,19397 3,0456 3,8501 

21 yıl üstü 60 3,7900 ,73200 ,09450 3,6009 3,9791 
Toplam 178 3,7427 ,70916 ,05315 3,6378 3,8476 

Unvan 

Alt kad. yön.  9 3,8111 ,56887 ,18962 3,3738 4,2484 
Orta kad. yön.   22 3,9318 ,78642 ,16767 3,5831 4,2805 
Üst kad. yön. 15 4,0667 ,78801 ,20346 3,6303 4,5030 
Yön. olm. per. 132 3,6697 ,68595 ,05970 3,5516 3,7878 

Toplam 178 3,7427 ,70916 ,05315 3,6378 3,8476 

6. Sonuç ve Tartışma 

Örgütsel politika algısı, iş ortamında çalışanların üstlerinin, mevkidaşlarının veya 
astlarının sergiledikleri davranışları ve eylemlerini politik olarak algılamaları veya 
örgütlerini politik olarak nitelemelerinin derecesini ifade etmektedir. Kararlara katılım 
ise genellikle yöneticinin inisiyatifinde ve sorumluluğunda olan kararlarda astların 
katılımı anlamına gelir. Örgütsel politika, örgütsel düzlemde etkinlik ve verimliliği 
etkileyen önemli süreçlerde (örneğin, performans değerlendirme, kaynak dağılımı ve 
yönetsel karar verme) yaygın etkileri olan bir kavramdır (Chang vd., 2009:779). Üstleri 
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veya yöneticileri ile yönetsel kararlar hakkında aktif bir şekilde müzakere yapan 
çalışanlar, sorunları çözmek için bir ortak anlayış geliştirebilir ve örgütsel politikadan 
daha az etkilenebilirler. Uyumlu bir karar, hem ortak aidiyet ve anlayış sağlayabilir hem 
de bir politik ortamda güvenlik ve korunma duygularını geliştirebilir. Kararlara 
katılımdaki fikir birliği ast ile üst arasındaki belirsizliği büyük olasılıkla azaltabilir, 
dolayısıyla astın üstünün tepkileriyle ilgili öngörüleri olabilir (Witt vd., 2000:344). 
Çalışanların örgütteki olayları anladıklarında ve kontrol hislerine sahip olduklarında 
örgütsel politikadan daha az etkileneceğine dair bulgular elde edilmiştir (Ferris vd., 
1994:6).  

Örgütsel politika algısı ve kararlara katılım düzeylerinin katılımcıların demografik 
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde örgütsel politika algısının 
cinsiyet ve medeni durum açısından farklılık göstermediği, yaş, eğitim durumu, hizmet 
süresi ve unvan açısından ise farklılaştığı görülmektedir. Kararlara katılım düzeyinin 
yaş ve medeni durum bakımından farklılaşmadığı, cinsiyet, eğitim durumu ve hizmet 
süresi grupları arasında farklılıkların olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır. Unvan 
(yönetici olmayan personel, alt kademe yönetici, orta kademe yönetici, üst kademe 
yönetici)    bakımından yönetsel seviyenin artması ile doğru orantılı olarak kararlara 
katılım düzeyinin arttığı görülmektedir. Örgütsel politika algısının örneklemde yer alan 
belediyeler bağlamında karşılaştırıldığında genel olarak birbirine yakın değerler 
görülmekle beraber, bazı belediyelerde yüksek düzeyde kararlara katılım olduğu, bazı 
belediyelerde ise nispeten daha düşük seviyede kararlara katılım olduğu görülmektedir. 

Çalışanların kararlara katılımı ile örgütsel politika algısı arasındaki ilişkinin 
belediye çalışanları örnekleminde incelendiği bu çalışmada, söz konusu iki değişken 
arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, 
literatürdeki çalışanların kararlara katılımı sağlanarak kendilerine yönelik olumsuz 
örgütsel politika algılarının azaltılabileceği yönündeki görüşü destekler niteliktedir. 
Değişkenler arasındaki ilişkinin ise beklenilenin aksine zayıf olması araştırmanın 
sınırlılıklarını gündeme getirmektedir. Bu açıdan gelecek çalışmalarda, kararlara katılım 
ile örgütsel politika algısı arasındaki ilişkinin veya birbirlerine olan etkisinin farklı 
ölçüm araçları ile farklı örneklemler üzerinde test edilmesi araştırmacılara 
önerilmektedir.  
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Extensive Summary 
1. Introduction 

Perception of organizational politics has been an interesting area for the 
employees because of its potential benefits and obscurity. Organizational politics 
provide competitive advantage for both private and public sector (Drory ve Vigoda-
Gadot, 2010:194). Organizational politics is understood through the perception of 
employees as the perception of organizational politics is the degree of how employees 
qualify the behaviors of their colleagues and employers politically. Ferris et al., 
(1994:6) revealed that organizational politics have less effect on employees when they 
understand and have the sense of control in the organization. Witt (1995:217) argues 
that executives can increase comprehension and sense of control among the employees 
through participative decision making. Based on these assumptions, we examined in the 
this study if there exists a relation between participative decision making and 
organizational politics and; if a relation does exist, how this relation differs in terms of 
demographic variables. 

2. Method 

Sample and Data Collection 
The study was carried out in the city of Tokat and its districts among the civil 

servants working in the municipalities. In the municipalities of Almus, Artova, 
Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Sulusaray, Tokat, Turhal, Yeşilyurt ve Zile, the sample 
groups were approached directly and the permission of the municipalities were granted. 
Then the questionnaires were delivered hand by hand and then collected similarly. 
Although 300 questionnaires were collected, 29 of them were eliminated due to 
unanswered questions; 77 of them were eliminated after the outlier analysis. At the end, 
178 questionnaires were analyzed.  

The questionnaire has three parts: the first part includes demographic variables 
such as age, gender, marital status, education, term of office and title.  To measure the 
perception of employees for participative decision making environment and the 
attitudes of employees for participation, “Participation atmosphere and Attitude towards 
Participation Scale” in which  validity and reliability analysis were conducted. The scale 
was developed by Stale and Vogel (1997) was customized for Turkey by Cihangiroğlu 
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(2009). Participation atmosphere and Attitude towards Participation was measured with 
5 statements. To evaluate the employees’ perception of organizational politics, POPS: 
Perceptions of Organizational Politics Scale in which validity and reliability analysis 
was used, was conducted in this study. The Scale was developed by Kacmar and Ferris 
(1991) and customized in Turkish by Mohan-Bursalı (2008). Judgmental statements in 
the scale were ranked based on Likert. (1=strongly disagree to 5=strongly agree) 
Cronbach alfa was found .870 for attitude towards participation atmosphere; .812 for 
attitude towards participation; and .803 for the scale is general. The reliability for both 
scales were high and acceptable.  

Research Model and Hypothesis 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

H1:There is a relationship between perception of participation atmosphere and 
perception of organizational politics. 

H2:There is a relationship between attitudes toward participation and 
perception of organizational politics. 

H3:Perception of organizational politics differs according to demographic 
variables. 

H4:Participative decision making differs according to demographic variables. 

3. Results 
Pearson correlation technique was used to analyze the relation between variables. 

The results provide a weak relation between attitude towards participation atmosphere 
and attitude towards organizational politics therefore hypothesis 1 is accepted. A weak 
positive relation between was observed between attitude towards participation and 
attitude towards organizational politics so Hypothesis 2 is also accepted. One way 
anova was carried out to analyze if the degree of attitude towards organizational politics 
and attitude towards participation changes with regard to age, gender, marital status, 
education, term of office and title. Attitude towards organizational politics was found to 
be unaffected with regard to gender and marital status and differences were observed for 
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age, education,  term of office and title. The degree of decision making participation 
was found to be indifferent with regard to age and marital status while it differed with 
regard to gender, education and terms of office. Degree of decision making participation 
increases with hierarchy in terms of title.   

4. Conclusion 

The relation between decision making participation and organizational politics 
was analyzed for employees in municipalities in this study. The relation was found to be 
weakly negative. The result supports the arguments in the literature which states that the 
attitude towards negative organizational politics can be moderated by increasing 
participation in the decision making process. The weak relation between the variables 
reveals the limitations of this study. Therefore, the relation between decision making 
participation and organizational politics or their mutual effect can be analyzed through 
different scales and for different samples in further studies. 
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Özet 

Dünyada değişen çalışma koşulları ile birlikte çalışanların farklı istek ve 
ihtiyaçları kamu sektöründe de liderlik davranışlarında değişime yol açmıştır. 
Dünyadaki değişime paralel olarak, mülki idare amirlerinden de yönetici davranışından 
ziyade lider davranışı göstermesi beklenmektedir. Bu gelişmelerden hareketle bu 
araştırma kamu yönetiminde mülki idare amirlerinin kaymakamlık düzeyinde liderlik 
davranışlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’nin 81 
ilindeki tüm ilçelerde fiilen görev yapmakta olan kaymakamlar oluşturmaktadır. 
Valilikler kanalıyla kaymakamlara uygulanan 524 adet anket analize tabi tutulmuştur. 
Sonuçlar incelendiğinde kaymakamların liderlik tarzları ilesosyo-demografik 
değişkenler arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. İdareciler diğer liderlik tarzlarına 
göre daha yüksek bir ortalamayla dönüşümcü liderlik ile ilgili davranışları 
gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: Kamu yönetimi, Mülki idare amiri,Kaymakam, Liderlik tarzları. 

Abstract 
Together with the changes in working conditions all over the world, the different 

demands and needs of the employees has led changes in leadership behavior in public 
sector. Nowadays, in line with the changes in the world, local authorities are expected 
to behave as a leader rather than as a manager. Hence, this study aims to demonstrate 
leadership behaviors of local authorities at the level of district governorships in public 
administration. The district governors, actively working in all the districts of 81 
provinces of Turkey, are the population of this research. 524 questionnaires, sent 
through governorships were applied to all the district governors and analyzed. The 
analyses of the results indicate that there is a significant difference between the 
leadership styles and socio-demografic variable. Executives have stated that their 
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behavioral characteristics are like the characteristics of transformational leaders’ 
characteristics with a higher average when compared to other leadership styles. 
Keywords: Public administration, Local authority,District GovernorLeadership styles. 

1. Giriş 
21. yüzyılda yoğun bir biçimde gözlenen değişim hareketleri kalkınma sürecinde 

devletin rolüne ilişkin tartışmalara da hız kazandırmıştır. Bu süreçte devletin etkin ve 
verimli bir kamu hizmeti sunamaması ve vatandaşların kamu hizmetlerinden duydukları 
memnuniyetsizlikler geleneksel yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur 
(Koçoğlu, 2009:1). Türkiye kamu yönetimi sistemi; kaliteyi geliştirme, bilgi 
teknolojilerinin kullanımı, performansın geliştirilmesi, iletişime önem verilmesi ve 
kararlara her düzeyden personelin katılımının sağlanması gibi açılardan, gelişmiş 
ülkelerin hatta özel sektör kuruluşlarının gerisinde kalmıştır. Bu olumsuzlukların 
yanında politik temsilcilere olan güvenin de azalması sonucunda yeni kamu yönetimi 
anlayışının doğmasına zemin hazırlanmıştır (Özsalmanlı, 2005: 137). 1990’larda 
başlayan reform hareketlerinin odak noktasını devletin temel fonksiyonlarının yeniden 
düzenlenmesine yönelik çalışmalar oluşturmuştur. Bu süreçte uygulanan reform 
hareketlerinin en önemlisi ise devlet yönetiminde geleneksel bürokratik yönetim 
anlayışının yenilenmesi ve bu yolla devletin daha verimli, etkin ve çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmasıdır (Koçoğlu, 2009, 66). Geleneksel bürokratik yönetim anlayışından 
uzaklaşılarak, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik, şeffaflık, performans yönetimi, 
yatay örgütlenme, müşteri memnuniyeti, insan haklarına saygı, kalite, rekabet, 
fonksiyonel uzmanlaşma, katılım, özel sektör hizmet sunma yöntemlerinin kullanılması, 
kaynak kullanımında disiplin ve tasarrufa yönelme gibi ilke ve unsurlara dayalı yeni bir 
anlayışa yönelindiği görülmektedir (Lamba,2014) 

Yaşanan bu değişimde en zor rolü liderler üstlenmiştir. Çünkü geçmişte liderler 
rasyonel, mantığa dayalı ve görev odaklı liderlik yaklaşımı gösterirken, artık görev 
odaklı lider davranışı yerini kişilere odaklı lider davranışına bırakmaktadır. Kişi odaklı 
liderliğin en önemli özellikleri ise demokratik, destekleyici olması ve karşılıklı güvene 
dayanmasıdır (Alkın, 2006: 1). 

Ülkelerin ve kurumların en önemli varlığı; entelektüel sermayenin asıl unsuru 
olan liderlerdir. İçinde bulunulan dönemde değişim hızı ve belirsizlik geçmişe göre son 
derece artmıştır. Dolayısıyla, liderlik; değişimle başa çıkmanın temel unsuru olarak çok 
daha önemli bir yapıya kavuşmuştur. Liderler ve liderlik tarzları; hem içinde bulunulan 
şartların bir ürünüdür hem de bulundukları ortamın özelliklerini belirlerler. 21. yüzyılda, 
bir çok konuda olduğu gibi, özellikle yönetim ve liderlik anlayışında da önemli 
paradigma değişimleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak, bilgi ve teknoloji çağının 
getirdiği yeniliklere uyum sağlayan kurum ve liderler, bu kaotik yapıyı fırsata 
dönüştürebileceklerdir (Yalman, 2004: 15). 

İşte bu nedenle kamu yönetiminde mülki idare amirlerinin liderlik davranışları 
önemli bir araştırma konusu olmaktadır. Bu çalışmada “kaymakamların liderlik 
özellikleri” üzerine bir alan araştırması yapılmış ve Türkiye kamu yönetimindeki 
mevcut yöneticilik anlayışı mülki idareciler olarak kaymakam düzeyinde incelenerek 
yeni kamu yönetimi anlayışının liderler açısından gerçekleştirilebilirliği ortaya 
konulmuştur. 

 



 
 

C. Seçilmiş – Y. Sarı – A. Kılıçlar 8/1 (2016) 117-139 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

119 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kamu Yönetimi Kavramı ve Yeni Kamu Yönetiminin Teorik Temelleri 
Yönetim, kavram, düşünce ve uygulama olarak eskiden beri insanların olduğu her 

yerde dikkat çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Can, (1999) yönetimi ” Kişilerin 
çabaları aracılığıyla amaçların başarılma süresi” olarak tanımlamıştır. Yönetim, örgütsel 
amaçları gerçekleştirmek için, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol 
fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, teori, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir 
şekilde uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin tamamıdır(İlgar,2000:35). Klasik 
yaklaşımcılar açısından yönetim, örgütün sahip olduğu kaynakları (emek, para, 
teknoloji, bilgi vb.) belli kurallara uygun biçimde sağlayıp kullanarak örgüt amaçlarını 
gerçekleştirme sürecidir. Modern yaklaşımlarda ise örgütlerin yönetimi, sadece örgütün 
gözle görülen kaynaklarının değil aynı zamanda örgütün informal yapısının da yönetimi 
biçiminde algılanmaktadır (Şişman,2002:18). Bu bağlamda yönetimin sadece özel 
örgütler ya da kamusal örgütlerde değil belirli amaçlara ulaşabilmek için grup çabası 
gösterilen her yerde var olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda yönetimin, 
evrensel olduğu söylenebilir (Ergun ve Polatoğlu,1992:4). 

Örgütler sosyal ve ekonomik birçok amacı yerine getirmek üzere var olan 
oluşumlar olduklarından büyük bir örgüt olarak devlet de değişen amaçlar 
doğrultusunda yeniden örgütlenmektedir(Can, 1992:73). Devletin birinci varlık sebebi 
düzeni sağlamaktır. Devlet bu görevini yerine getirmek için toplumsal düzenin 
kurallarını koymakta, uygulamakta ve örgütlenmeye gitmektedir. Devletin ikinci varlık 
sebebi ise toplumsal sorunlara çözüm aramaktır. Bu sorunlara çözüm bulmak için plan 
ve programlar yapmak durumundadır. Bu iki neden, etkin bir kamu yönetimine olan 
gereksinmeyi artırmıştır (Ergun ve Polatoğlu,1992:30; Acar ve Sevinç, 2005:20-21). 
Kamu yönetimi, bütün bir toplumun iç içe girmiş ve çoğu kere de birbiri ile çelişen 
sorunları arasında işleyen idari bir mekanizmadır ve yasal hükümlerin uygulanmasına 
yönelik tüm faaliyetleri kapsar (McKinney ve Howard, 1998: 22; Eryılmaz, 2008: 6). 
Kamu yönetimi; malların ve hizmetlerin vatandaşlarını ihtiyaçlarını karşılayacak 
biçimde üretilmesidir (Dimock vd, 1983: 5) Bir başka deyişle, kamu yönetimi, kamu 
siyasalarının yürütülmesi için gerekli bireysel ve kümesel çabaların koordine edilmesi 
olarak tanımlanabilir. Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi, siyasal karar 
organlarına teknik destek sağlayan ve bu organların oluşturduğu siyasaları uygulayan 
örgütsel görünümünü yansıtır (Bozkurt ve Ergun, 2004: 5–6; Eryılmaz, 2008: 6).  

Kamu yönetimi ilk olarak Max Weber’in kavramsallaştırdığı bürokrasi modeline 
göre örgütlenmiştir (Eryılmaz, 2008: 16). Bu çerçevede geleneksel kamu yönetim 
anlayışının yapısal ve işlevsel unsurları şu şekilde sıralanabilir (Bozlağan,2008: 4): (1) 
Siyasetçi- bürokrat (siyaset-yönetim) ayrımına dayanan amaç ve hedef belirleme 
sistemi. (2) Merkeziyetçi yönetim uygulamaları. (3) Durağan çevre düşüncesine 
dayanan statik planlama yaklaşımı. (4) Dikey hiyerarşik-bürokratik örgüt yapısı. (5) 
Formel esaslara dayalı ilişkiler sistemi. (6) Sabit ve daimi istihdama dayanan personel 
sistemi. (7) Performans ve liyakat düşüncesinin yeterince gelişmediği değerlendirme 
sistemi. 

II. Dünya Savaşı sonrasında refah politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan 
‘müdahaleci devlet’ döneminde, devletin faaliyet alanı hızla genişlemiş ve vatandaşlar 
devletten daha çok hizmeti, daha kaliteli ve daha düşük maliyetli olarak talep etmeye 
başlamıştır. Fakat 70’li yıllara gelindiğinde bu konuda çok başarılı olamayan ve kamu 
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hizmet alanlarını finanse edemeyen devletler, hiyerarşiye boğuldukları, bürokratik 
kurallarla işleyemez hale geldikleri, hantallaştıkları ve vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılayamaz hale geldikleri gerekçesiyle eleştirilmeye uğramıştır.  70’li yılların 
sonundan itibaren, bütün bu sorunlara çözüm olarak sunulan ‘yeni kamu yönetimi’ 
anlayışının teorik altyapısı yeni sağ ideoloji tarafından oluşturulmuştur.  (Harris, 1998: 
53). 

1980’li yıllarda başlayan ve 90’lı yıllarda devletin başarısızlıkları karşısında, 
yönetimin üstlendiği birçok hizmetin piyasaya ve rekabete açılmasını sağlayan klasik 
kamu yönetimine karşılık, güçlü bir çıkış, rekabetin ve piyasa yöntemlerinin kamu 
örgütünün kendi içinde uygulanmasını savunan “yeni kamu yönetimi” anlayışıyla 
gelmiştir (Yılmaz, 2001: 3). Devleti dönüştürmeyi amaçlayan bu yaklaşım, işletme 
yönetiminde kullanılan yöntemlerin ve rekabetin, kamudaki örgütlerde kullanılmasıyla 
etkinlik sorunun çözülebileceğini varsaymaktaydı. Bu dönemde kamu yönetimi 
normatif prosedürlerinden, politika yapım sürecinden ve özel sektör yönetim 
stratejilerinden etkilenmiştir (Martin,1988:320; Coşkun, 2003: 40; Nicolas, 2004: 179).  

Bu anlayış yasal-ussal bürokrasi yerine piyasa temelli, esnek ve adem-i 
merkeziyetçi örgütlenme, sonuçlara yönelme, müşteri odaklı yönetim anlayışına 
dayalıdır (Eryılmaz, 2004: 55-57; Christensen-Legreid, 2002: 20; Ömürgönülşen, 2003: 
3, 5-6; Frederickson, 1996: 265). Yeni kamu yönetimi anlayışı bazılarına göre 
yönetimde örgütsel yeniden yapılanmaya ilişkin bir tartışma değil (Barzelay, 2001: 19), 
süreç ve rollere (Ferlie vd, 1996: 3) ilişkin bir yaklaşımdır. Taşdan ve Gül’e göre, yeni 
kamu yönetimi daha fazla ekip çalışması, farklı gruplar arasında koordinasyon, 
koalisyonlar oluşturabilme, bilgi paylaşımı ve değişim yönetimini de içeren demokratik 
kamu yönetişimi niteliği kazanmıştır (Taşdan ve Gül, 2013). 

Osborne ve Gaebler yeni kamu yönetimi anlayışının niteliklerini şu şekilde 
açıklamaktadır(Osborne ve Gaebler, 1993: 19-20): (1) Kürek çeken değil, dümeni elinde 
tutan, toplumsal hizmetlerin sunulması ve sorunların çözümünde kamu, özel ve gönüllü 
kuruluşlar arasında katalizör görevi gören yönetim. (2) Topluma hizmet götürmekten 
ziyade, sivil toplumu güçlendirmeye ve yetkilendirmeye öncelik veren yönetim. (3) 
Rekabetçi yönetim, yani hizmet sunumuna rekabet enjekte eden ve piyasadaki rekabeti 
geliştiren/ yöneten yönetim. (4) Kurallara değil, misyonlara dayalı yönetim. (5) 
Girdilere değil, sonuçlara odaklı yönetim. (6) Bürokrasinin değil, müşterinin 
ihtiyaçlarını karşılayan müşteri odaklı yönetim. (7) Girişimci yönetim, yani 
harcamaktan ziyade kazanmasını da bilen yönetim. (8) Problemi tedavi etmek yerine, 
sorunları ortaya çıkmadan önlemeye öncelik veren yönetim. (9) Hiyerarşiden katılıma 
ve takım çalışmasına yönelen, yerinden yönetime ağırlık veren yönetim. (10) Piyasa 
odaklı yönetim. 

Yeni kamu yönetimi anlayışında, yöneticilerin aktif olarak toplumsal eşitsizliği 
azaltıcı rol üstlenmesinin,  hukuksal sınırlandırmalardan arındırılmasının ve hizmet 
sunmak yerine politika yapımına odaklanmasının gerekliliği savunulmaktadır (Güler, 
2005:33-35). 

3. Kamu Yönetiminde Liderlik 

Liderlik; belirli şartlar altında kişisel amaçları veya grup amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere bir kimsenin, başkalarının faaliyetlerini eşgüdümleme, kişilerin 
belirli davranışlarda bulunmalarını sağlamaya yönelik motive etme ve yönlendirmesi 
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sürecidir (Efil, 1996:5; Hannagen, 1995: 37; Werner, 1993: 17; Keçecioğlu, 2003: 11). 
Lider ise grubu ile birlikte bir amaç doğrultusunda ve programlı şekilde hareket eden 
kişidir (Bass, 1981: 12).  

Lider ve yönetici arasındaki farkların ortaya konulmaya çalışılması, aslında, 
kamusal ve özel alanda liderlik hakkında bir takım ipuçları vermektedir. Değişim 
gerekliliğinin odak noktası olanliderlik ve yöneticiliğin eğitimle kazanılması veya 
geliştirilebilmesi paralelinde, kamusal alanda idari noktada liderlik yapılamadığı, bunun 
yerine yöneticiliğin daha geçerli olduğu söylenebilir (Karkın, 2004: 49). Kamu 
yöneticisi, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde, devamlı olarak ve muntazam biçimde 
gördürülmesinden sorumlu olan kişidir (Özdevecioğlu, 2002:119). 

Kamu sektöründe gerek liderlik, gerekse yöneticilik açısından son derece katı bir 
mevzuat vardır. Dolayısıyla, kamu sektöründe liderlik ve yöneticiliğe ilişkin 
uygulamalar yasal altyapı tarafından belirlenmiş, sınırları çizilmiş ve sadece yasal 
organlar tarafından cüzi ölçüde yorumlanıp esnekleştirilebilen kurallar çerçevesinde 
yürümektedir. Yakın ve geniş çevrede meydana gelen değişimlere, kamusal alan, çok 
sınırlı ölçüde ve yavaş cevap verebilmektedir. Bu sınırlı ve yavaş cevap verebilme 
yetisi, kamusal alanın örgütsel yapısının bürokratik olmasından kaynaklandığı gibi, 
kamusal alana ait olan kamu hizmeti, kamu yararı, kamu görevi ve kamu kaynaklarının 
tüm topluma ait olmasından da kaynaklanmaktadır (Sadullah, 1998:35).  

Yeni kamu yönetimi ve siyaset anlayışı, liderliğe de farklı bir bakış açısı 
getirmiştir. Bu bakış açısı yeni kamu liderliği olarak tanımlanmaktadır. Bürokratik 
yönetim anlayışından demokratik yönetim anlayışına geçmeyi ifade etmektedir (Taşdan 
ve Gül, 2013).  Yeni kamu lideri, paylaşımcı bir liderlik yaklaşımıyla kamu hizmetlerini 
gerçekleştirmeye çalışır. Kamu hizmetlerinin yönetiminde paylaşımcı bir vizyon 
oluşturur. Daha sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel bir yapı oluşturabilmek için 
değişimi destekleyecek kamu değerlerini geliştirir (Brookes, 2011; Levy, 2010, akt. 
Çelik ve Özkan, 2012). Yeni kamu yönetimi, değişime odaklanan yeni liderlik 
yaklaşımlarının da tartışılmasını sağlamıştır. Dönüşümcü liderlik ve vizyoner liderlik 
yaklaşımları değişim üzerinde odaklanırken, kültürel liderlik örgüt kültürünün 
geliştirilmesini, etik liderlik etik değerlerin geliştirilmesini ve takım liderliği takım 
etkililiğinin geliştirilmesini ön plana çıkarmıştır. Yeni kamu yönetiminde bu liderlik 
yaklaşımlarının bütüncül bir yaklaşımla uygulanması önem taşımaktadır (Çelik, 2012; 
Fitzgerald, 2009 akt. Çelik ve Özkan, 2012). 

Kamuda liderlik stilleri üzerine yapılan araştırmaların büyük bir kısmı eğitim 
örgütleri örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Bu örgütlerde yapılan araştırmalarda, okul 
yöneticilerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin güdülenme, moral, iş doyumu 
düzeyleri ve örgütsel adalet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Oğuz, 2010; Currie 
vd 2009; Bosu vd 2011; Spillane; Reppa vd, 2010). Konu ile ilgili bazı yapılan 
araştırma sonuçları da, işgörenin çalıştığı örgütsel ortam ve yöneticinin liderlik stili, 
işgörenleri destekleyici ya da engelleyici özellikler gösterdiğini ortaya koymaktadır 
(Duxbury ve diğer., 1984; Bakker ve diğer., 2000; Keegan ve Den Hartog, 2004; 
Neubert ve Taggar, 2004; Cremer, 2006; Nielsen vd,2009 Fernandez vd. 2010). Carmeli 
ve diğer. (2006) yaptığı araştırmalarda, örgüt yöneticisinin liderlik davranışlarının, 
işgörenlerin yenileşmeye ilişkin davranışlarını etkilediğini, üst yönetimin liderlik 
davranışlarının, örgütün performansını artırdığını saptamıştır. 
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4. Metodoloji 
4.1. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de kamu yönetiminin vazgeçilmez unsurları olan 

mülki idare amirlerinin mevcut yöneticilik anlayışını kaymakamlık düzeyinde sosyo-
demografik özellikler ile liderlik bağlamında incelemek ve yeni kamu yönetimi 
anlayışının mülki idare açısından uygulanabilirliğini irdelemektir.  

4.2. Araştırmanın Evreni 
Araştırmanın evrenini Türkiye’nin 81 ilindeki bütün ilçelerinde fiilen görev 

yapmakta olan kaymakamlar oluşturmaktadır. Araştırmada tam sayım hedeflenmiş 
olupanketler tüm kaymakamlara Valilikler aracılığı ile gönderilmek suretiyle 
uygulanmıştır. kaymakamlara gönderilen anket formlarından 524 adedi geri dönmüştür. 
Bu oran 2014 yılı itibariyle Türkiye’deki 973 kaymakamın yaklaşık % 54’ünü 
oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde literatürde farklı görüşler 
bulunmaktadır. Borg ve Gall (1989. Akt: Balcı, 2004, s.91) “korelasyon çalışmalarında 
en az 30 kişinin, survey çalışmalarında ise en az 100 kişinin bulunmasının genel kural 
olarak alınması gerektiğini belirtirken; Preacher ve MacCallum (2002. Akt: Fer ve 
Cirik, 2007) ise minimum örneklem büyüklüğünün 100 ile 250 arasında olması 
gerektiğini belirtmiştir. Bazı görüşler ise madde sayısına bağlı olarak oran vermektedir.  

4.3. Araştırmanın hipotezleri  
Liderliğin etkinliğini, belirleyen faktörler arasında yöneticilerin sosyo-demografik 

özellikleri de vardır. Bu konu ile ilgi farklı sektörlerde birçok araştırma bulunmaktadır. 
Seher (2010)’in yaptığı çalışmada; yöneticilerin sosyo-demografik özellikleri (cinsiyet, 
yaş, eğitim düzeyi, kurumda çalışma yılı) ile liderlik tarzları ve etkileme taktikleri 
arasında ilişkilerin olup olmadığı sorgulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgulara 
göre;  yöneticilerin sosyo-demografik özellikler olan yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim 
durumu, çalışma süresi, gelir düzeyine göre liderlerin davranışlarının farklılaştığı 
bulunmuştur. Özmen (2009) lider davranışlarını etkileyen faktörler üzerine yaptığı 
araştırmasında liderin davranışı ile; yaşı, yetiştikleri yerlerin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi, yaşadığı yerleşim merkezi, lideri yetiştiren aile, mesleki deneyim 
süresi, sosyal çevre normlarına uyma düzeyi,ve kurumsal normların varlık düzeyi, 
arasında bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Taşkıran (2006) da yöneticilerin liderlik 
yönelimleri konusunda yaptığı araştırmasında yöneticilerin sosyo-demografik 
özelliklere göre liderlik yöneliminin cinsiyet, yaş, eğitim ve yöneticilik kıdemine göre 
anlamlı farklılıklar tespit etmiştir. Yeşiltaş’ın (2013) yapmış olduğu liderlik 
çalışmasında, etik liderliğin sosyo-demografik özellikler çerçevesinde iş görenler 
tarafından farklı algılanıp algılanmadığını araştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 
işletmenin sahiplik yapısı, yaş değişkeni ve işyerinde hizmet süresi ile etik liderlik 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Gümüş vd. (2015) üst düzey yöneticilerin 
sosyo-demografik özellikleri ile liderlik tarzı arasında farklılıkları belirlemek üzere 
yaptıkları araştırmalarında turizm sektöründe faaliyette bulunan işletme sahipleri veya 
üst düzey yöneticilerin daha çok işlemci liderliği kullandıkları tespit edilse de 
yöneticilerin sosyo-demografik özellikleri ile liderlik tarzları arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu bilgiler doğrultusunda farklı kişisel 
özelliklere sahip idarecilerin liderlik tarzlarında anlamlı bir farklılık bulunup 
bulunmadığını belirlemek için hipotez testleri yapılmıştır. Bu çerçevede oluşturulan 
hipotezler şunlardır: 
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H1: Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile sergiledikleri liderlik tarzları  arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Araştırmaya katılanların mesleki kıdemi ile sergiledikleri liderlik tarzları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H3:  Araştırmaya katılanların eğitim seviyesi ile sergiledikleri liderlik tarzları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H4:Araştırmaya katılanların yaşı ile sergiledikleri liderlik tarzları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H5:  Araştırmaya katılanların görev yaptığı coğrafik bölge ile sergiledikleri 
liderlik tarzları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

4.4. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 
Araştırmaya katılan Kaymakamların liderlik stillerini belirmek için Bass ve 

Avolio tarafından geliştirilen Çoklu Faktör-Liderlik Envanteri (Multifactor Leadership 
Questionnaire– MLQ) kullanılmıştır. Ölçüm aracı bugüne kadar gerek yabancı gerekse 
yerli literatürde sıkça kullanılan (Leithwood, 1992; Kültür,2006; Çuhadaroğlu, 2008;  
Sağlam, 2008) ve geçerliliği defalarca sınanmış bir ölçüm aracı olduğundan geçerlilik 
analizine gerek görülmemiştir. 37 sorudan oluşan ölçekte üç ayrı liderlik stili temel 
alınmıştır. Bunlar; sürdürümcü, dönüşümcü, ve başıboş liderlik stilleridir. Burada 
öncelikle adı geçen bu liderlik türleri alt boyutlarıyla özetlemek yerinde olacaktır. 

Sürdürümcü liderlik; işlevsel liderlik, işlemci liderlik veya sürdürümcü liderlik 
şeklinde literatürde yer almaktadır (Yılmaz, 2006: 25). Sürdürümcü liderler astlara, 
belirlenmiş olan hedeflere ulaşmaları için rollerini ve görev gereklerini açıklayarak 
onlara rehberlik eden ve motive eden liderlerdir (Robbins, 1998:438). Sürdürümcü 
liderliğin alt boyutları şunlardır; 

Koşullu ödüllendirme: Bu ödüllendirme davranışını sergileyen lider amaçları ve 
hedefleri açıklar, bunların karşılığında ne gibi ödüller olduğunu belirtir. (Deluga, 1990; 
Kirkbride, 2006).  

Aktif olarak istisnalarla yönetme: Lider doğabilecek sorunlardan dolayı görevlerin 
yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve geçerli performans düzeylerini sağlamak için 
bu sorunları çözme konusunda dikkatini yoğunlaştırır.  

Pasif olarak istisnalarla yönetme: Lider düzeltici faaliyete geçmemek için sorunlar 
önemli duruma geldikten sonra tepki gösterme eğilimindedir. (Tandoğan,2002:11; 
Ceylan ve diğ.2005:36). 

Transformasyonel (dönüşümcü) liderlik; gelecek odaklı bir yönetim tarzını 
benimseyen, izleyicilerine olaylara yeni bakış açısıyla bakma imkânını kazandıran, 
dönüşüm sürecinin çeşitli aşamalarında gerekli davranışları göstererek değişimin 
başarıyla gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır (Eisenbach, Watson ve 
Pillai, 1999: 84). Dönüşümcü liderlik ölçeği 4 boyuttan oluşmaktadır. Bunlar;  

İdealize etki: Dönüşümcü liderin özelliklerinden ilham boyutu olarak ifade 
edilmektedir. Bu boyut liderin izleyicilerini harekete geçiren açık bir vizyon 
belirlemesini, kendisinin ve belirlediği vizyonun izleyicilerle özdeşleşmesini 
sağlamasını ve etik açıdan örnek olma özelliği taşımasını ifade eder.  

Teşvik edici güdüleme: Dönüşümcü liderin özelliklerinden zihinsel teşvik boyutu, 
liderin izleyicilerini kullandıkları problem çözme yöntemlerini sorgulamaları için teşvik 
etmesini ifade eder.  
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Bireysel düzeyde ilgi: liderin izleyicilerinin ihtiyaçlarını anlamaya odaklanmasını 
ve potansiyellerini geliştirmeleri için sürekli çalışmasını ifade eder (Bass ve Avolio, 
1990, 22).  

Karizma: Dönüşümcü liderler, çevresindeki insanların çalışmalarına anlam 
kazandırmak suretiyle onları motive ederler ve ilham verirler. (Erturgut,2000: 55). 

Başıboş lider; yönetim yetkisine en az ihtiyaç duyan, izleyicileri kendi hallerine 
bırakan ve her izleyicinin kendisine verilen kaynaklar dâhilinde amaç, plan ve 
programlarını yapmalarına imkân tanıyan davranış gösterirler. Liderler yetkiye sahip 
çıkmamakta ve yetki kullanma hakkını tamamıyla astlara bırakmaktadırlar (Eren, 2001: 
453). 

Ölçekte tüm liderlik türlerinin alt boyutlarının herbiri 4 sorudan oluşmaktadır. 
Tüm liderlik türlerinde alt boyutlar 5’li likert tipi bir derecelendirme sistemine sahiptir. 
Likert tipi bu 5’li ölçüm aracında “1” ilgili boyuta ilişkin en düşük değeri ifade ederken, 
“5” ise en yüksek değere karşılık gelmektedir.  

4.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 
Çoklu faktör-liderlik envanteri (multifactor leadership questionnaire – MLQ) 

anketlerinden elde edilen ham veri SPSS paket programında oluşturulan dosyaya 
aktarılmıştır. Bu dosyada yer alan veriler araştırmada elde edilmek istenen amaçlara 
uygun olarak yeniden kodlanmış ve çeşitli istatistiksel analizler yapmaya elverişli hale 
getirilmiştir. Bu verilere faktör analizi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA 
istatistik testleri uygulanmıştır. 

5. Bulgular ve Yorumlar 
Çoklu faktör-liderlik envanteri içerisinde yer alan “Dönüşümcü Liderlik”, 

“Sürdürümcü Liderlik” ve “Başıboş Liderlik” ifadeleri ayrı ayrı faktör analizine tabi 
tutulmuşlardır. Dönüşümcü liderlik için yapılan faktör analizi sonucunda 
%57,9açıklayıcılığa sahip 3 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler; 1. Teşvik Edici 
Güdüleme,  2. Karizma ve 3. İdealize etki şeklinde isimlendirilmiştir. Elde edilen 
bulgular toplu olarak Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Dönüşümcü Liderlik için Faktör Analizi sonuçları 
Değişkenler Faktörler 

Faktör 1: Teşvik Edici Güdüleme    

Astlarıma işlerini nasıl yaptıklarına farklı yönlerden bakmalarını öneririm. ,806   
Geleceğe Olumlu Bakarım 761   
Yanımda çalışanların her birini farklı ihtiyaçları, yetenekleri, olan bireyler 

olarak değerlendiririm. 

,709   
Astlarımın sorunlara farklı açılardan bakmalarını sağlarım. ,692   
Başkalarını yetiştirmek, onlara yeni bir şeyler öğretmek benim için önemlidir. ,605   
Astlarıma ulaşmaları gereken hedefleri büyük bir şevkle anlatırım. ,562   

Faktör 2: Karizma    
Problemler karsısında karizmatik bir bakış açısı ortaya koyarım.  ,745  
Davranışlarım astlarımın bana saygı duymalarına neden olur.  ,737  
Tavırlarım güç ve güven hissi verir.  ,583  

Faktör 3: İdealize etki    
Önem verdiğim ilkeleri astlarımla paylaşırım.   ,745 
Benimle çalışmak zevklidir.   ,623 

Açıklanan Varyans= 57,9  KMO = ,886  Barlett testip<.05 

Sürdürümcü liderlik için yapılan faktör analizi sonucunda %58,136 açıklayıcılığa 
sahip 3 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler; 1. Pasif İstisnalarla Yönetim,  2. Ödüle 
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Bağlılık ve 3. Aktif İstisnalarla Yönetim şeklinde isimlendirilmiştir. Elde edilen 
bulgular toplu olarak Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Sürdürümcü Liderlik için Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler Faktörler 
Faktör 1: Pasif İstisnalarla Yönetim  

Harekete geçmem için islerin kötüye gitmiş olması gerekir. ,829   
Sorunlar tehlike arz edinceye kadar karışmam. ,726   
Harekete geçmem için problemlerin kronikleşmesi gereklidir. ,700   
Faktör 2: Ödüle Bağlılık    
Yapılan iyi isi daima takdir ederim.  ,786  
Performans hedeflerine ulaştıklarında uygun şekilde 

ödüllendirilmelerini sağlarım. 

 ,760  
Faktör 3: Aktif İstisnalarla Yönetim    

Çalışanlarımın yaptıkları hataları asla unutmam.   ,695 
Hedefe ulaşmadaki başarısızlıklar asla gözümden kaçmaz.   ,642 
Zamanımı problemlere çözüm arayarak geçiririm.   ,618 

Açıklanan Varyans = 58,136  KMO = ,702  Barlett testi p<.05 

Başıboş liderlik için yapılan faktör analizi sonucunda %51,483 açıklayıcılığa 
sahip tek faktör elde edilmiştir. Elde edilen bulgular toplu olarak Tablo 3’de 
sunulmaktadır. 

Tablo 3. Başıboş Liderlik için Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler Faktörler 
Karar vermekten kaçınmam  ,721  
Ne zaman bana ihtiyaç duysalar yanlarında olurum.  ,712  
Astlarımdan işin yapılması için gerekenden fazlasını  
istemem 

 ,633  
Ani gelişen sorunlara hemen müdahale etmekten kaçınırım  ,616  
Bir sorun ortaya çıktığında üstlenmekten kaçınırım  ,578  

Açıklanan Varyans = 51,483KMO = ,668Barlett testi p<.05 

Faktörleri oluşturan maddelerin ait oldukları faktörlerle ne ölçüde ilişkili 
olduklarının belirlenmesi amacıyla güvenirlik analizleri yapılmıştır. Test edilen 
değişkenlerin güvenirlik katsayıları 0,71 ile 0,76 arasında değişmektedir. Bu değerler, 
ölçeğin güvenilir olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. 

Araştırmaya katılanlarla ilgili Tablo 3’teki sosyo-demografik veriler 
değerlendirildiğinde, idarecilerin %97,7’si erkek, %2,3’ü kadındır. Kadınların kamu 
örgütlerinde yöneticilik pozisyonunda yeterince temsil edilememesinin başlıca 
sebebitoplumda yerleşmiş “kadın” algısı ve “özgüven eksikliği” olarak 
nitelendirebileceğimiz toplumsal yapı ve anlayıştır. Toplumun değer yargılarında kadın 
algısı; aldığı eğitimin düzeyi veya yaptığı iş ile bağlantılı olarak değil, “kadın ve anne" 
olarak biçimlenmektedir. Diğer bir sebep ise örgütsel yapı ve kültürdür. Burada 
sektörün kamu ya da özel olması, örgütsel kültürün yönetici için şekillendirdiği imajın 
erkekler için tanımlanması ve astların kadın yöneticiye karşı olumsuz tutumları, 
kadınların yönetim kademelerine doğru ilerlemelerinde engel teşkil etmektedir (Negiz 
ve Yemen, 2011) 

İdarecilerin % 47’si 31–40 yaş, %22,9’u 41-51 yaş ve % 19,2’si de 20-30 yaş 
aralığında yer almaktadır.  
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Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Profili 

Cinsiyet n Oran % 
Erkek 501 97,7 
Kadın 12 2,3 

Toplam 513 100,0 
 Yaş n Oran % 

20-30 98 19,2 
31-40 240 47,0 
41-50 117 22,9 
51 ve üzeri 56 11,0 

Toplam 511 100,0 
 Öğrenim Durumu n Oran % 

Lisans 333 65,0 
Yüksek Lisans 164 32,0 
Doktora 15 2,9 

Toplam 512 100,0 
 Medeni Durum n Oran % 

Bekar 67 13,1 
Evli 443 86,9 

Toplam 510 100,0 
 Hizmet Yılı n Oran % 

1-5 117 22,9 
6-10 135 26,5 
11-15 83 16,3 
16-20 57 11,2 
21-25 64 12,5 
26 ve üzeri 54 10,6 

Toplam 510 100,0 
   Coğrafi Bölge   Marmara 95 18,1 

Karadeniz 96 18,3 
İç Anadolu 130 24,8 
Ege 48 9,2 
Akdeniz 37 7,1 
Doğu Anadolu 62 11,8 
Güneydoğu Anadolu 56 10,7 

Toplam 524 100,0 

Araştırmaya katılan idarecilerin % 65,1’i lisans, % 32’si yüksek lisans ve % 2,9’u 
doktora düzeyinde eğitime sahip olduklarını beyan etmişlerdir. Söz konusu idarecilerin 
Tablo 3’deki medeni durumlarına ilişkin değerlere bakıldığında % 86,9’unun evli 
oldukları görülmektedir. Hizmet yılı incelendiğinde ilk sırayı 26,5 ile 6-10 yıl alırken, 
22,9’luk oranla 1-5 yıl ikinci sırada yer almaktadır. Araştırmaya katılan idarecilerin 
%24,8’i İç Anadolu bölgesinde, %18,3’ü Karadeniz Bölgesinde ve % 18,1’i de 
Marmara bölgesinde görev yapmaktadırlar. 

Tablo 4’deki ortalama değerlerinden “Geleceğe olumlu bakarım” (4,56) ve 
“Astlarıma işlerini nasıl yaptıklarına farklı yönlerden bakmalarını öneririm” (4,46) 
ifadeleri araştırmaya katılanların en yüksek düzeyde katıldıkları iki ifadeyi 
oluşturmaktadır.  “Astlarımın sorunlara farklı açılardan bakmalarını sağlarım” ifadesine 
katılım düzeyi ilk iki değere nispeten düşük olmasına rağmen yine de genel ortalama 
değerinin üst sınırının (2,40) oldukça üzerinde olması nedeniyle ilk değerle örtüştüğü 
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söylenebilir. Birbirini destekleyen bu üç değer araştırmaya katılanların Dönüşümcü 
Liderlik ile ilgili ifadelere yüksek düzeyde katıldıklarını göstermektedir.  

Tablo 4. Araştırmaya Katılan İdarecilerin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının 
Değerlendirilmesi 
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Geleceğe olumlu bakarım 1 0,2 3 0,6 18 3,4 232 44,3 270 51,5 4,56 0,509 
Astlarıma işlerini nasıl yaptıklarına 
farklı yönlerden bakmalarını 
öneririm. 

1 0,2 3 0,6 30 5,7 348 66,5 141 27,0 4,46 0,613 

Davranışlarım astlarımın bana 
saygı duymalarına neden olur. 

0 0,0 2 0,4 63 12,0 304 58,3 152 29,2 4,37 0,554 

Benimle çalışmak zevklidir. 1 0,2 2 0,4 74 14,3 299 57,6 143 27,6 4,28 0,629 

Problemler karşısında karizmatik 
bir bakış açısı ortaya koyarım. 

12 2,3 58 11,3 146 28,4 232 45,1 66 12,8 4,20 0,574 

Tavırlarım güç ve güven hissi 
verir. 

0 0,0 4 0,8 53 10,1 296 56,5 167 31,9 4,20 0,643 

Başkalarını yetiştirmek, onlara 
yeni bir şeyler öğretmek benim 
için önemlidir. 

0 0,0 2 0,4 13 2,5 295 56,3 209 40,3 4,16 0,634 

Önem verdiğim ilkeleri astlarımla 
paylaşırım. 

0 0,0 1 0,2 0 0,0 230 43,9 293 55,9 4,14 0,541 

Yanımda çalışanların her birini 
farklı ihtiyaçları, yetenekleri, olan 
bireyler olarak değerlendiririm. 

2 0,4 7 1,3 17 3,3 311 59,6 185 35,4 4,12 0,661 

Astlarıma ulaşmaları gereken 
hedefleri büyük bir şevkle 
anlatırım. 

1 0,2 16 3,1 60 11,5 318 61,0 126 24,2 4,06 0,703 

Astlarımın sorunlara farklı 
açılardan bakmalarını sağlarım. 

0 0,0 4 0,8 32 6,1 370 71,0 115 22,1 3,55 0,934 

N= 524     Aritmetik Ort= 4,1923   Std. Sapma= 0,38943 

Tablo 5’de araştırmaya katılanların Sürdürümcü Liderlik konusundaki 
davranışlarla ilgili değerlendirilmeleri görülmektedir. Tablo 5’deki değerler 
katılımcıların “Harekete geçmem için problemlerin kronikleşmesi gereklidir” ifadesine 
katılım düzeyi ortalaması 1,59 olarak görülmektedir. Bu değerin tablodaki diğer 
ifadelere göre katılım düzeyi daha düşüktür. Katılım düzeyinin düşük olması 
araştırmaya katılan idarecilerin yöneticiliğin önemli özelliklerinden biri olan sorunlara 
hızlı müdahale edebilme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. “Yapılan iyi işi 
daima takdir ederim” ve “Performans hedeflerine ulaştıklarında uygun şekilde 
ödüllendirilmelerini sağlarım” ifadeleri tablodaki en yüksek katılım düzeyi ortalamasına 
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sahip iki ifadedir. Bu durum idarecilerin çalışanların motive edilmesinde ödüllendirme 
ve takdir etme araçlarını kullandıkları şeklinde yorumlanabilir. 
Tablo 5. Araştırmaya Katılan İdarecilerin Sürdürümcü Liderlik Değerlendirilmesi  

N= 524 Aritmetik Ort= 3,0176  Std. Sapma= 0,35000 

Tablo 6’da araştırmaya katılan idarecilerin Başıboş Liderlik ifadelerinden “Bir 
sorun ortaya çıktığında üstlenmekten kaçınırım” ifadesine 1,68 ortalamayla oldukça 
düşük düzeyde katıldıkları görülmektedir. Bu durum araştırmaya katılan idarecilerin 
sorunları çözmek için sorumluluğu üstlenerek sorunların çözümü için çaba harcadıkları 
şeklinde yorumlanabilir. Diğer yandan “Karar vermekten kaçınmam” ifadesi  4,45 
ortalama ile en yüksek katılım düzeyine sahip ifade olarak idarecilerin gerektiğinde 
sorumluluklarının gereği olarak kararlar alabildiğini göstermektedir. 
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Yapılan iyi işi daima takdirederim.  1 0,2 2 0,4 7 1,3 240 45,8 274 52,3 4,50 0,824 

Performans hedeflerine 
ulaştıklarında uygun şekilde 
ödüllendirilmele-rini sağlarım. 

3 0,6 4 0,8 23 4,4 304 58,1 189 36,1 4,28 0,638 

Hedefe ulaşmadaki başarısızlıklar 
asla gözümden kaçmaz. 

4 0,8 53 10,2 85 16,3 306 58,6 74 14,2 3,75 0,568 

Zamanımı problemlere çözüm 
arayarak geçiririm. 

10 1,9 64 12,3 53 10,2 311 59,8 82 15,8 3,75 0,849 

Çalışanlarımın yaptıkları hataları 
asla unutmam. 

47 9,0 260 49,7 109 20,8 86 16,4 21 4,0 2,57 0,998 

Sorunlar tehlike arz edinceye kadar 
karışmam. 

1 0,2 3 0,6 18 3,4 232 44,3 270 51,5 1,95 0,930 

Harekete geçmem için islerin kötüye 
gitmiş olması gerekir. 

219 42,1 254 48,8 23 4,4 18 3,5 6 1,2 1,73 0,937 

Harekete geçmem için problemlerin 
kronikleşmesi gereklidir. 

288 55,2 192 36,8 15 2,9 21 4,0 6 1,1 1,59 0,796 
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Tablo 6. Araştırmaya Katılan İdarecilerin Başıboş Liderlik Davranışlarının 
Değerlendirilmesi 
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Karar vermekten kaçınmam 0 0,0 0 0,0 8 1,5 273 52,2 242 46,3 4,45 0,528 
Ne zaman bana ihtiyaç duysalar 
yanlarında olurum. 

6 1,2 13 2,5 34 6,6 325 62,6 141 27,2 4,12 0,726 

Astlarımdan işin yapılması için 
gerekenden fazlasını istemem 

31 6,0 139 26,8 59 11,4 239 46,1 51 9,8 3,27 1,136 

Ani gelişen sorunlara hemen 
müdahale etmekten kaçınırım 

99 18,9 213 40,7 54 10,3 130 24,9 27 5,2 2,57 1,197 

Bir sorun ortaya çıktığında 
üstlenmekten kaçınırım 

246 47,1 234 44,8 15 2,9 17 3,3 10 1,9 1,68 0,838 

N= 524           Aritmetik Ort= 3,2149     Std. Sapma= 0,45264 

6.1. Hipotezlerin Test Edilmesi ile Elde Edilen Bulgular 

Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özellikleri ile liderlik tarzları 
arasındaki farklılıkları açıklamaya yönelik oluşturulan hipotezlerle ilgili yapılan 
analizlerden elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir; 
Tablo 7. Liderlik Türleri İle Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki Farklılıklara 

Yönelik Anova ve t Testi Analizi 
 

 Dönüşümcü Liderlik Sürdürümcü Liderlik Başıboş Liderlik 

 Sig. (2-yönlü) Sig. (2-yönlü) Sig. (2-yönlü) 
Cinsiyet  0,001 0,15 0,10 

Yaş ,891 ,003 ,401 
Öğrenim durumu ,101 ,004 ,723 

Medeni durum  0,094 0,124 0,076 
Kıdem ,836 0,001 ,454 

Coğrafi Bölge ,353 ,755 ,623 

Anova ve T testi analizi sonucunda elde edilen veriler Tablo 7’de görülmektedir. t 
testi sonuçlarına göre araştırmaya katılan idarecilerin cinsiyetlerine göre liderlik 
tarzlarında Dönüşümcü Liderlik boyutunda anlamlı düzeyde farklılık olduğu 
belirlenmiştir (p=0,001). Dönüşümcü Liderlik puanına göre erkeklerin ortalaması 3,61 
ve kadınların ortalaması 3,91’dir. Kadınların ortalama değerleri erkeklere göre daha 
yüksektir.  Sürdürümcü Liderlik ve Başıboş Liderlik boyutlarında da (p>0,05 olduğu 
için) anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. ANOVA analizi sonuçlarına göre, 
Sürdürümcü Liderlik davranışının değerlendirilmesinde kıdem itibarı ile anlamlı bir 
farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p=0,001).Diğer boyutlar açısından kıdem faktörünün 
önemli bir değişken olmadığı görülmüştür. Sürdürümcü Liderlik tarzını benimseyen 
idarecilerin ortalamaları incelendiğinde araştırmaya katılan idarecilerin kıdemleri 
arttıkça daha otokratik eğilimleri olduğu söylenebilir. Anova testi sonucunda bulunan 
farkın hangi katılımcı gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi 
uygulanmıştır. Bu testin sonucuna göre fark, Sürdürümcü Liderlik davranışının 
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değerlendirilmesinde mesleki kıdemi 16-20 yıl olan katılımcılar ile mesleki kıdem yılı 
26 ve üzeri olan katılımcılar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
Eğitim değişkeni incelendiğinde, farklı eğitim düzeylerine sahip idarecilerden yalnızca 
Sürdürümcü Liderlik davranışının değerlendirilmesinde eğitim düzeyi itibariyle anlamlı 
bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p=0,004). Diğer boyutlar açısından eğitim 
faktörünün önemli bir değişken olmadığı görülmüştür. Bu farkın hangi katılımcı 
gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Bu testin 
sonucuna göre farkın, Sürdürümcü Liderlik bölümünün değerlendirilmesinde eğitim 
düzeyi doktora olan idareciler ile diğer eğitim düzeyindeki idareciler arasındaki 
farklılıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Anova Testi sonuçlarına göre, yalnızca 
Sürdürümcü Liderlik davranışının değerlendirilmesinde yaş itibariyle anlamlı bir 
farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p=0,02). Diğer boyutlar açısından yaş faktörünün 
önemli bir değişken olmadığı görülmüştür. Bu farkın hangi katılımcı gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Bu testin sonucuna göre 
farkın, “aktif istisnalarla yönetim” bölümünün değerlendirilmesinde yaşı 20–30 arası 
olan idareciler ile yaşı 41-50 arası olan idareciler arasındaki farklılıktan kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre H1, H2, H3, ve H4 hipotezleri kısmen kabul edilirken 
H5 hipotezi red edilmiştir. 

7. Sonuç ve Öneriler 
Dünyada değişen çalışma koşulları ile birlikte çalışanların farklı istek ve 

ihtiyaçlarına cevap verebilme zorunluluğu kamu sektöründe de liderlik davranışlarında 
değişime yol açmıştır. Literatürde başarılı bir liderlik anlayışı; vizyon belirleyen, 
takipçilerini bu vizyona adapte edebilen, enerjisini onların yaratıcılığının ortaya 
çıkarılabileceği ortamı hazırlamaya harcayan, onlara güvenen, onlarla iyi iletişim 
kurabilen liderlik davranışları ile mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle 
idarecilerin çalışanlardan etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için, çalışanlarına 
hoşgörülü ve yapıcı davranmaları, onların fikirlerine önem vererek kararlara katılımını 
sağlamaları ve uygun iletişim kanallarını kurmaları gerekliliği önemli bir konu olarak 
ön plana çıkmıştır. Buradan hareketle bu çalışmada yeni kamu yönetimi ve liderlik 
anlayışı kapsamında 524 kaymakamın görüşleri dikkate alınarak mülki idare amirlerinin 
kaymakamlık düzeyinde liderlik tarzları ile sosyo-demografik özellikleri bağlamında 
mevcut yöneticilik anlayışı incelenerek yeni kamu yönetimi anlayışının mülki idare 
açısından uygulanabilirliğini irdelenmiştir.  

Araştırma bulgularına göre kaymakamlık düzeyindeki mülki idareciler diğer 
liderlik stillerine göre daha yüksek bir ortalamayla Dönüşümcü Liderlik stili ile ilgili 
davranışları sergilediklerini ifade etmişlerdir. Durum alt boyutlar açısından ele 
alındığında ise idareciler kendilerini öncelikle yüksek ortalamayla karizmatik liderlik 
boyutunda değerlendirmişlerdir. Bununla birlikte kaymakamların liderlik stili, alt 
boyutlar bakımından anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, kaymakamların 
yeni kamu yönetimine ilişkin yenilikçi, rekabetçi ve toplumcu anlayışları benimsemesi 
olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. 

Araştırma bulgularından biri de kaymakamların cinsiyetlerine göre dönüşümcü 
liderlik davranışlarına ait ifadelere katılım düzeylerinde farklılıklar olduğudur. Kadın 
kaymakamların dönüşümcü liderlik ifadelerine daha yüksek düzeyde katılmalarının 
sebepleri; kadınların değişime daha açık olmaları ve mülki idare camiasına yeni 
girmeye başlamalarından dolayı genç ve yeni mezun olmaları nedeniyle modern 
yönetim anlayışına daha yatkın oldukları söylenebilir. 
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Araştırmada kaymakamların sergiledikleri liderlik tarzları ile yaş, kıdem, coğrafi 
bölge ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Kaymakamların 
eğitim düzeyi arttıkça modern yönetim anlayışına bakış açılarında olumlu yönde bir 
gelişme olduğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle yeni kamu yönetimi anlayışı 
doğrultusunda mülki idare amirlerinin, kaymakam adaylığı süreci sonrasındaki hizmet 
içi eğitim programlarının yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla bütüncül olarak ele 
alınması gerektiği, ayrıca kaymakamların gerek kurum içi gerekse kurum dışı eğitim 
imkânlarını değerlendirmeleri noktasında teşvik edilmelerinin yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Araştırmanın sonuçları liderlik boyutları açısından bir bütün olarak ele alındığında 
yaş, cinsiyet, hizmet yılı, eğitim düzeyi ve coğrafi bölge açısından oransal olarak bazı 
liderlik boyutları dışında çok büyük oranda farklılık tespit edilememiştir. Bu durumun, 
kaymakamlık seçim sürecinde dikkatli, titiz ve liyakat esasına uygun davranılması 
nedeniyle alanında daha başarılı kişilerin seçilmiş olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Seçim sürecine ek olarak düzenlenen hizmet içi ve yurt dışı eğitim 
programları, misyon, vizyon gibi kavramlar açısından bakıldığında daha homojen bir 
mesleki camia oluşmasına yol açtığı söylenebilir. Devlet terbiyesi, katı bürokratik yapı 
ve protokol gibi olgular da bu homojen yapının oluşmasında önemli etkenler olarak 
değerlendirilebilir. Bu süreçte; bir taraftan örgüt içinde, değişim/dönüşüm, ekip ruhu, 
sinerji, kararlara katılım, örgüt dışında da topluma/vatandaşa daha hızlı ve daha kaliteli 
hizmet götürme gibi sosyal ve modern yönetim bakış açısına sahip olunurken diğer 
taraftan da bahsi geçen devlet terbiyesi, hiyerarşi ve ritüeller gibi mesleki teamüllerin de 
muhafaza edildiği bir mesleki örgütsel yapı oluşmaktadır. 

Mülki idare amirleri her ne kadar bürokratik yapıya göre hareket etmek 
durumunda olsalar da (kamudaki değişim ve dönüşümünün sağlanması ve astların daha 
etkin çalışabilmesi için) aynı zamanda ortak vizyon ve paylaşım sağlamalı, gelişime ve 
yeniliğe önem vermeli, etkili iletişim yolları geliştirmeli, adaletli olmalı, birlikte 
çalıştığı astlarına güvenebilmeli ve onların gözünde saygınlık kazanmalıdır. Kamuda 
verimliliğin arttırılabilmesi ancak geleneksel yönetim anlayışının modern yönetim 
teknikleri ile uygulanabilmesiyle sağlanabilir. 

Sonuç olarak, kamuda verimliliğin artırılabilmesi ancak yukarıda da ifade edildiği 
gibi daha gelenekçi görünen kavramları tamamen göz ardı etmeden hem idarecilere ve 
astlara hem de genel olarak tüm devlet bürokrasisine rekabetçi, katılımcı ve vizyoner bir 
yaklaşım kazandırılarak sağlanabilir. Bu sonuç ve değerlendirmeler Özer’in (2005) ve 
Özsalmanlı’nın (2005) teorik olarak yeni kamu yönetimi ve liderlikle ilgili görüşleriyle 
örtüşmektedir. Özer’in kamu idarecilerinin artık kamu girişimcisi rolünü üstlendiğine 
ilişkin görüşü yapılan bu çalışmada da ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın mülki idare amirlerinden sadece kaymakamlar düzeyinde yapılmış 
olması araştırmanın başlıca kısıtını oluşturmaktadır. Araştırmanın başkaca önemli bir 
kısıtı bulunmamaktadır. Bu araştırma gelecekte mülki idarenin tepe noktasında olan 
Valiler de dahil edilmek suretiyle tekrarlanarak liderlik davranışıyla sosyo-demografik 
özellikler arasındaki ilişki ve modern yönetim anlayışının etkileri üst düzey tüm mülki 
idare amirlerinde ne durumda olduğu tespit edilmeye çalışılabilir. Ayrıca araştırmanın 
çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi yararlı olabilir. Liderlik tarzları, 
motivasyon, performans, iş tatmini, tükenmişlik gibi boyutlarla karşılaştırılarak liderlik 
tarzlarının çalışanlar üzerindeki etkilerinin araştırılması da yararlı olabilir. 
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Extended Summery 

Introduction 

Intensively Changes Seen In The Community Of Both Private And Public Sector 
Entails The Need To Adapt To These Changes. New Public Administration Approach 
Based Upon Market Principles, Individual Satisfaction And Adapt Result-Oriented And 
Flexible Management Understanding. Instead Of Understanding The Bureaucratic 
Service That Leads To Wasted Resources, Public Administration Has To Be Perceived 
As Business Management, Has To Create Success Criterias According To This. These 
Adoptions Emphasizes A Radical Change In The Concept Of Public Administration.   

Ensuring Organizational Effectiveness Which Is One Of Management's Most 
Important Task Is Requires The Employees' Motivation Towards Organizational 
Objectives. By The Fact That, It Is Impossible To Get A Fruitful Solution From An 
Activity In The Organization Unless An Employee Willing To Do That. The Role Of 
Motivation At This Point Is To Encourage And Intensify This Request (Vural, 2005: 
107). There Is A Positive Relationship Between Achievement And Motivation; 
Motivation Greatly Increase The Success Of Employee Motivation. In Terms Of 
Increasing The Productivity, Motivation Tools Are Using In Business Sector Could Be 
Restate The Negativity Arising From Unwieldiness In Public Sector. In This Study, By 
Determining The Motivation Behaviour Of District Governors, Expected To Provide 
Solutions To The Problems Encountered In Practice. 

Methods 
This Study Aims To Investigate To What Extent Local Authorities Motivate Their 

Subordinates And Determine Which Factors Effects This Motivation And To Suggest 
Implications For Increase The Organizational Effectiveness. Population Of The Study 
Consist Of All District Governors In Turkey’s 81 Provinces. The Questionnaire Was 
Developed To Collect Data Was Administred To District Governors By Sending 
Through Governorship. The Overall Response Rate Achieved By The Survey Was 52 % 
(524 Out Of 900).  

For The Purpose Of The Study, To Measure The Motivation Behaviours Of 
District Governors, Scale Developed By Okan Erol Was Used On Making Some 
Changes. After The Changes, Pilot-Test Was Employed. By The Results Of The 
Preliminary Test, Cronbach’s Alpha Value Demonstrating The Reliability Of 
Questionnaire Was 0,627. 8 Items Which Were Reducing The Reliability Of Scale Were 



 
 

C. Seçilmiş – Y. Sarı – A. Kılıçlar 8/1 (2016) 117-139 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

138 

Removed And Cronbach’s Alpha Value Found 0,845. With These Changes 
Questionnare Was Applied.  

Findings And Interpretation 

To Determine How Many Factors Could Be Studied In These 32 Motivation 
Statements And  Relations Between Statements And Factors, Scale Explanatory Factor 
Analysis Has Been Applied. Varimax Rotation Employed And 6 Factors Yielded With 
Eigenvalues Greater Than 1. These 6 Factors Explain 57.228% Of The Total Variance. 

Socio-Demographic Profile About The District Governors Participating In The 
Study Are Shown In Table 3. 97.7% Of Governors Are Men, 2.3% Of Women. 47% Of 
Governors In The 31-40 Age Range Is 22.9% And 19.2% Of 41-51 Is Also Included In 
The Range Of 20-30 Years. 65% Of Governors Have Bachelor Degree, 32% Of Have 
Master Degree And 2,9% Of Have Phd Degree. When Marital Status Of Participants 
Are Examined, It Is Seen That 86,9% Are Married. When The Years Of Workind 
Examined, In The First Place With 26.5%, While 6-10 Years, Ranks Second 22.9'luk% 
Compared To 1-5 Years. 24.8% Of Governors Performed Their Duty In Central 
Anatolia, 18.3% Of In Black Sea Region And 18.3% Of In Marmara Region. 

Reserch Shows That Employees Agree With Two Statements With The Highest 
Mean Scores Which Are “When Their Opinions Are Considered Important By Their 
Superiors, Subordinates’ Eagerness To Work Increases” And “Motivational Rewarding 
Should Be Accordingly With Basic Leadership Principle Which Is Treating Everybody 
Fair And Square”. In Addition To This It Is Possible To Say That Managers Believe 
That It Is Helpful To Create The Atmosphere For Subordinates To Believe In 
Organizational Aims And Values, To Include Subordinates To The Institutional 
Decision Making Process And To Imply Delegation In Order To Fulfill The 
Subordinates Need Of Respect And Recognition.  

Superiors’ Least Agreed Statements Are “Motivating Subordinates Is Not One Of 
Superiors’ Duty” And “Promoting Mostly The Employees Who Has Relation To 
Superiors Does Not Effect Other Subordinates’ Motivation. 

According To The Least Agreed Statements, It Is Possible To Say That Managers 
Think That Promotion Of Subordinates Who Has Relation To Superiors Effect Their 
Motivation, Managers Should Deal With Subordinate’s Personal Problems (Family, 
Money Etc.) And Managers Should Motivate The Subordinates And There Is A 
Relationship Between Subordinate’s Motivation And Efficiency Level Of 
Organization’s Communication Channels.  

These Findings Indicate That Local Authorities Think That It Is Necessary To 
Increase Employees’ Motivation In Order To Increase The Efficiency And Productivity 
In Public Institutions And They Believe That All Of The Motivation Tools Should Be 
Used In Their Possess. Also According To Findings, District Goverments Are Agreed 
To Use Executive And Social Tools In Context Of Motivation Which Include 
Participation To Decision Processes, Creation Of A Fair Reward And Fine System, 
Delegating And Consulting To Subordinates. 

Results And Suggestions 

According To The Results, Most Of The Local Authorities Think That It Is 
Helpful To Use Motivation Tools And To Motivate Employees In Order To Achieve 
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This Goal. One Of The Findings Indicates That Organizational Social And Personal 
Needs Differ According To The Local Authorities’ Work Regions. Geographically, In 
Instituions On East Side, Factors Like Ignoring Worthy And Proficiency, Tribalism, 
Lack Of Trust And Political Choices Are Effecting Employment Processes And 
Creating Differences On Motivating Behaviours. In This Context, In Public Institutions 
Which Are Located In East, Personel Choosing Policies Should Be Adopted 
Accordingly With Professional Management Understanding.  Also Another Subject In 
Context Of Motivation Is Motivating Employees To Give More Efficient Public Service 
Through Fulfilling Their Personel And Social Needs. Beside That, Creating An 
Enviroment Of Trust Through Solving Ethnic Origin Problems Is Another Necessity. 

Another Finding Of Study Is That Local Authorities Have Their Different 
Opinons On Feedback And Fairness. Getting A Positive Feedback From Superior Is 
Very Important For An Employee. In Public Sector Which Material Motivation Tools 
Are Not Used, Managers Should Use The Motivation Tools Like Thanking, 
Commendation Certificate And Choosing Best Employee Of The Month. Besides, If 
Employees Think That Their Efforts Are Beneficial To The Organization Or To Society 
They Would Feel Motivated. For This, Motivation Tools Like Making Them Feel Their 
Efforts Are Worthy And Make Them Work With Pleasure Are Important Motivation 
Tools For Managers.  

One Of The Most Important Negative Motivator Of Public Employees Is 
Subjective Evaluation. Managers’ Evaluation Based On Their Employees Character 
And Way Of Thinking Demotivate Qualified Employees. So, An Objective Evaluation 
System Which Evaluates Only Employees Work Performances Should Be Adopted.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, psikolojik sözleşme ihlali algısının oluşmasında etkili olan 
bireysel farklılıkları belirlemek ve çalışanın doğrudan bağlı olduğu üstünden gördüğü 
desteğin, bu farklılıkların etkisinde aracılık rolü oynayıp oynamadığını incelemektir. 
Psikolojik sözleşme, çalışan ile örgüt arasındaki ilişkide taraflardan her birinin diğerine 
ne sunacağına ve ondan ne alacağına ilişkin değerlendirmesini ifade eder. Psikolojik 
sözleşme ihlali, çalışanın işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin 
düşüncesini yansıtır. Bireysel farklılıklar kapsamında olumlu duygulanım, eşitlik 
duyarlılığı ve karşılık tedbirinin psikolojik sözleşme ihlalini etkileyip etkilemediği ve 
algılanan üst desteğinin bu değişkenlerin etkisinde aracılık rolü oynayıp oynamadığı 
araştırılmaktadır. Hizmet sektöründe faaliyette bulunan 1500 çalışana sahip bir 
işletmenin çalışanları üzerinde tesadüfi örneklemeye dayanan bir alan araştırması 
yapılmış ve anket tekniğiyle 285 çalışandan veri toplanmıştır. Ulaşılan verilere 
doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak değişkenlerin yapısal özellikleri ortaya 
konduktan sonra yapısal eşitlik modeliyle yol analizi yapılmıştır. Eşitlik duyarlılığı, 
karşılık tedbiri ve olumlu duygulanımın bireyin psikolojik sözleşme ihlalini doğrudan 
anlamlı bir düzeyde etkilemediği belirlenmiştir. Ancak algılanan üst desteğinin olumlu 
duygulanım ile psikolojik sözleşme ihlali arasındaki ilişkide aracılık etkisinin olduğu 
bulunmuştur. 
Anahtar kelimeler: Psikolojik sözleşme ihlali, karşılık tedbiri, eşitlik duyarlılığı, 
duygulanım, algılanan üst desteği.  

Abstract 
The aim of this study is to determine the individual differences that are effective in 

the formation of psychological contract breach perception and to examine whether 
perceived supervisor support has a mediating role in the effect of these differences. 
Psychological contract refers to each part’s evaluation regarding what will be 
                                                
* Bu makale 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi’nde sunulan çalışmanın genişletilmiş halidir.  
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presented to and received from the other in the employee- organization relationship. 
Psychological contract breach reflects employee’s assessment that the employer did not 
bear its responsibilities. It was investigated whether individual differences such as 
positive affectivity, equity sensitivity and reciprocation wariness has an impact on 
psychological contract breach and it was addressed whether perceived supervisor 
support has a mediating role in the impact of these variables. A field study based on 
random sampling was conducted on a firm having 1500 employees operating in service 
industry and data were gathered through question forms from 285 employees. After 
demonstrating the dimensional structures of variables through confirmatory factor 
analysis, path analysis was conducted through structural equation modelling. It was 
found that equity sensitivity, reciprocation wariness and positive affectivity didn’t affect 
psychological contract breach. But perceived supervisor support was found to have a 
mediation role in the relationship between positive affectivity and psychological 
contract breach.   
Keywords: Psychological contract breach, reciprocation wariness, equity sensitivity, 
affectivity, perceived supervisory support. 

GİRİŞ 

Psikolojik sözleşme terimi literatürde ilk kez 1960'larda yer almasına rağmen 
varlığı her devirde bilinen, ancak dönem dönem çalışma hayatının koşullarına göre 
içeriği farklılaşan bir olgudur (Özdaşlı ve Çelikkol, 2012). Psikolojik sözleşme, 
“örgütün ve çalışanın karşılıklı olarak yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri içeren, 
ancak bireysel olarak çalışanın algılarına bağlı olarak şekillenen bir kavramdır” (Walker 
ve Hutton, 2006) ve çalışan ile örgüt arasındaki ilişkide taraflardan her birinin diğerine 
ne sunacağına ve ondan ne alacağına ilişkin değerlendirmesini ifade eder (Rousseau, 
1995). Psikolojik sözleşme birtakım genel özelliklere sahiptir: Psikolojik sözleşmedeki 
beklentiler sözlü olarak konuşulmamaktadır ve algılara dayanmaktadır. Ayrıca ortaya 
çıkan beklentiler geçmiş deneyimler sonucu gelişmektedir. Son olarak, “psikolojik 
sözleşme karşılıklıdır ve bireyin, iki tarafında ilişkiye dair karşılıklı yükümlülüklerine 
olan inancını içermektedir” (Rousseau, 1990). Psikolojik sözleşme ihlali çalışanın, 
işverenin bir veya daha fazla yükümlülüğünü yerine getirmediğine dair algısını yansıtır 
(Morrison ve Robinson,1997).Psikolojik sözleşme kapsamındaki beklentiler, sıradan 
beklentilerden farklı ve daha güçlüdür; çünkü bunlar algılanmış sözlerden doğan 
beklentilerdir. Örgütte “taahhüt edilen ücretler ile ödenen ücretler arasında tutarsızlık 
bulunması, işverenlerin yapılacak işler ya da çalışılacak bölümler konusunda çalışanları 
yanlış bilgilendirmesi, örgütte meydana gelen değişimlerden çalışanın haberdar 
edilmemesi ya da çalışanın kullanacağı girdilerde yapılan değişiklikler konusunda 
fikrinin alınmaması, çalışanlara vaat edilenden daha az sorumluluk verilmesi” gibi 
sebeplerle psikolojik sözleşme ihlali doğabilir (Cihangiroğlu ve Şahin, 2010). 
Günümüzün değişken iş çevresinde çalışan ile örgüt arasındaki ilişkilerin farklı şekiller 
kazanması ve giderek karmaşıklaşması sebebiyle psikolojik sözleşme ihlali kavramı son 
yıllarda araştırmacıların yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır.  

Psikolojik Sözleşme İhlalinin Öncülü Olarak Bireysel Farklılıklar 
İlgili literatür incelendiğinde yapılan çalışmalarda psikolojik sözleşme ihlalinin 

düşük iş performansı, örgütsel vatandaşlık davranışlarında azalma, örgütsel sinizm 
algısında artış gibi olumsuz sonuçlarına daha fazla odaklanıldığı ve kavramın 
öncüllerini inceleyen yeterli çalışmanın bulunmadığı gözlenmektedir (Suazo ve 
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Turnley, 2010). Dolayısıyla bu çalışmada bireysel farklılıklar olarak adlandırılan 
değişkenlerden üçü; olumlu duygulanım, eşitlik duyarlılığı ve karşılık tedbiri psikolojik 
sözleşme ihlalinin öncülleri olarak ele alınmaktadır. Adı geçen kavramlar bu kısımda 
açıklanmakta, araştırma hipotezleri kısmında ise konuya ilişkin teorik ve ampirik 
çalışmaların sonuçları değerlendirilerek bu değişkenlerin niçin psikolojik sözleşme 
ihlalinin öncülü olarak ele alındığı açıklanmaktadır.  

Olumlu ve Olumsuz Duygulanım: Olumlu ve olumsuz duygulanım son yıllarda 
genel kişilik özellikleri arasında öne çıkmaktadır. Olumlu duygulanım farklı zamanlarda 
ve ortamlarda olumlu duygular yaşamaya yönelik sabit bir eğilimi ifade eder ve 
coşkulu, aktif, uyanık ve sosyal açıdan duyarlı davranışlar aracılığıyla olumlu duygusal 
durum sergilemeyi gösterir (Larsen ve Ketelaar, 1991, Watson ve Clark, 1984). Yüksek 
olumlu duygulanım yaşayan bireyler neşe, canlılık, coşku gibi olumlu duyguları 
oldukça fazla hissederler (Watson ve Diğ., 1988). “Düşük olumlu duygulanım yaşayan 
bireylerde ise olumlu duygular yoktur; ancak bu durum mutlak surette olumsuz ruh 
halinin varlığı anlamını taşımaz” (Cropanzanov.d, 2003, aktaran İşcan, 2006). Olumsuz 
duygulanım ise “farklı zamanlarda ve ortamlarda olumsuz duygular yaşamaya yönelik 
sabit bir eğilim”i gösterir (Spector ve Diğ., 1999; Adams ve Diğ., 2008). Yüksek 
olumsuz duygulanım kızgınlık, tiksinme ve küçümseme gibi olumsuz duygularla 
nitelendirilir. Düşük olumsuz duygulanım ise sakinlik ve dinginlik ile nitelendirilir 
(Watson ve Diğ., 1988).“Olumsuz duygulanımda olmak, çalışanın çevresindeki olayları 
olumsuz bir bakış açısıyla algılama ve yorumlama eğiliminde olmasına yol açacağından 
stres düzeyini arttırır” (Solmuş, 2005). Olumlu ve olumsuz duygulanım birbirinden 
bağımsız olduğundan (Diener, 1984, Watson ve Clark, 1984), bir birey olumlu ve 
olumsuz duygulanımın her ikisinde de yüksek, her ikisinde de düşük, ya da birinde 
yüksek diğerinde düşük değer alabilir (Jain ve Diğ., 2012).   

Karşılık Tedbiri (ReciprocationWariness): Karşılık tedbiri kavramı bir sosyal 
karşılığın, bir başkası tarafından avantajlı görülmesine temkinli yaklaşmayı ifade eder. 
Yüksek karşılık tedbiri, yardım kabul etme veya sosyal ilişkilerde katkıda bulunmaya 
yönelik isteksizliği gösterir. Yüksek karşılık tedbiri olan kişiler, sömürülme korkusu 
nedeniyle sosyal etkileşimlerinde temkinli davranırlar ve etkileşimde bulundukları 
tarafın olumsuzluklarını görmeye eğimlidirler (Eisenberger ve Diğ., 1987).Karşılık 
tedbiri yüksek kişiler başkalarına yardım etmenin ya da onlardan yardım görmenin kötü 
muamele ile sonuçlanacağına inanırlar; çünkü diğer taraf karşılık normuna aykırı 
davranabilir. Bu tedbir yalnızca bir kişiye ya da bir duruma özgü olmayıp, bireyin genel 
olarak iş ortamında ve iş dışı ortamlardaki ilişkilerinde temkinli bir yaklaşım 
benimsemesini belirtir (Lynch ve Diğ., 1999; Shore ve Diğ., 2009).  

Eşitlik Duyarlılığı (Equity Sensitivity):Huseman ve Diğ. (1987), bireylerin belirli 
sonuç-girdi oranları konusundaki değerlendirmelerinde farklılık olduğunu öne sürmüş 
ve bu bireysel farklılığı "eşitlik duyarlılığı" olarak adlandırmıştır. Eşitlik duyarlılığı, 
sonuç-girdi oranı tercihlerine göre bireylerin sınıflandırılabileceği düşüncesine dayanır 
(Scott ve Colquitt, 2007). Adams’ın (1963) eşitlik teorisinden hareketle geliştirilen bu 
terim, bireylerin eşitlik arama düzeyinin birbirinden farklı olduğuna işaret eder. 
Huseman ve Diğ.’ne (1985, 1987) göre bireyler, eşitlik konusunda farklı düzeylerdeki 
duyarlılığı gösteren bir yelpaze üzerinde üç grupta sınıflandırılabilir: Yelpazenin sol 
ucunda “iyilikseverler” vardır. Bu kişiler örgütün çıktıları için kendi girdilerini 
kullanırlar ve verici olmaktan rahatsız olmazlar. Bunlar işveren ile uzun vadeli bir ilişki 
geliştiren, örgüte gönüllü yatırım yapan kişilerdir. Diğer grup, sürecin tam ortasında 
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bulunan ve eşitliğe duyarlı olarak adlandırılan, aldıkları sonuçların sundukları katkılarla 
eşit olmasını isteyen bireylerden oluşur. Son olarak, yelpazenin sağ ucunda ise kendi 
sonuçlarını elde edebilmek için kendi girdilerini kullananlar vardır. Bu kişiler örgütten 
alabilecekleri ile daha çok ilgilenirler (Restubog ve Diğ., 2009). Eşitlik duyarlılığı 
kavramı,  bireylerin sonuçlara nasıl tepki verebileceğini öngörmeye yardımcı olacak bir 
araç olarak geliştirilmiştir; çünkü çalışanların eşitlik duyarlılığı derecesi birçok önemli 
örgütsel kararı ve sonucu etkileyebilir (Kickul ve Diğ., 2005). 

Agılanan Üst Desteği 
Hem üst düzey hem de orta düzey yöneticiler, astlarının performansını önemli 

ölçüde etkiler. Bu kişiler çalışanlar için rol modelidir ve kurdukları iletişimin niteliği 
çalışanlar üzerinde psikolojik bir etkiye sahiptir (Zagenczyk ve Diğ., 2009).Yöneticiler 
genellikle astların günlük işlerinde onlarla doğrudan etkileşim içerisindedir. 
Yöneticilerin tutum ve davranışları örgütte güvenin oluşması için temel oluşturur ve 
astların davranışlarını yönlendirmede önemli rol oynar. Üstün desteği, çalışan ile 
yönetici arasındaki ilişkinin kalitesinin güçlü bir göstergesidir (Zhang ve Diğ., 2008). 
Yöneticiler, çalışanların yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinde örgütün bir temsilcisi 
olarak hareket ettiği için, astlar doğrudan bağlı oldukları üstleriyle geliştirdikleri 
ilişkiyi, örgütün bütünüyle ilgili sonuçları değerlendirirken de dikkate alır. Literatürdeki 
çalışmaların ulaştığı sonuçlar çalışanın üstünden gördüğü desteği psikolojik sözleşme 
ihlali algılamasında aracılık etkisinin olabileceğine işaret etmektedir. Örneğin, Phuong 
(2012) ast ile üstü arasındaki etkileşimin kalitesini ortaya koyan lider-üye etkileşiminin 
psikolojik sözleşme ihlalinin çeşitli öncülleri ile psikolojik sözleşme ihlali algısı 
arasındaki ilişkide aracılık etkisinin olduğunu öne sürmüştür. Başka bir çalışmada 
(Suazo ve Diğ., 2005) benzer şekilde, lider-üye etkileşiminin bilişsel bir öncül ile 
psikolojik sözleşme ihlali arasındaki ilişkide aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir.   

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı son yıllarda örgütsel davranış literatüründe önemli bir yer 
tutmaya başlayan duygusal ve bilişsel temelli bakış açılarından yararlanarak psikolojik 
sözleşme ihlali algısının öncülü olabilecek bireysel farklılıkları belirlemektir. Bu 
amaçla duygusal temelli (olumlu ve olumsuz duygulanım) ve bilişsel temelli (eşitlik 
duyarlılığı ve karşılık tedbiri) değişkenlerin psikolojik sözleşme ihlalini etkileyip 
etkilemediği incelenmektedir. Böylece oldukça kişisel bir süreç olan psikolojik 
sözleşme ihlali algısının anlaşılmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir (Suazo ve 
Turnley, 2010). Bireysel farklılıkların etkisi incelenirken, algılanan yönetici desteğinin 
aracılık rolü oynayıp oynamadığı da değerlendirilmektedir. Çünkü çalışanın doğrudan 
bağlı olduğu yönetici ile gerçekleştirdiği etkileşim onun bireysel özelliklerinden 
etkilenebilir ve yöneticisinden gördüğü destek de psikolojik sözleşme ihlali algısını 
belirleyebilir. Dolayısıyla bu çalışmada psikolojik sözleşme ihlalini açıklamak için 
algılanan yönetici desteğinin aracılık rolü ele alınarak hem çalışana ilişkin birtakım 
bireysel özellikler, hem de yöneticinin davranışlarının çalışandaki yansımasının etkisi 
değerlendirilmektedir. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Psikolojik sözleşme ihlalinin ortaya çıkması için tarafların her ikisinin de ihlal 
konusunda hemfikir olması gerekmez; yalnızca çalışanın sözleşmeye aykırı uygulamalar 
olduğuna inanması yeterlidir. Bazı bireysel faktörler psikolojik sözleşme ihlali algısının 
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doğmasında etkili olabilir. Bunlardan biri, çalışanların olumlu ve olumsuz duygulanım 
düzeyidir. Bütün psikolojik sözleşmeler ister istemez belirsizlik içerir ve sözleşmenin 
içerdiği belirsizlik düzeyi arttıkça duygulanımın çalışanın ihlal algısı üzerindeki etkisi 
de artar. Olumlu duyguları sıklıkla hisseden çalışanların daha az, olumsuz duyguları 
sıklıkla hissedenlerin ise daha fazla ihlal algılaması beklenir. Nitekim Suazo ve Turnley 
(2010) de, olumlu ve olumsuz duygulanımın psikolojik sözleşme ihlali üzerinde 
beklenen etkileri gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Psikolojik sözleşme ihlalini etkileyebilecek diğer bireysel değişken eşitlik 
duyarlılığıdır. Eşitlik duyarlılığı, bireylerin eşitlik konusundaki tercihlerinin farklı 
olması sebebiyle algıladıkları eşitliğe ve eşitsizliğe birbirlerinden farklı, ancak tutarlı 
tepkiler verdiklerini gösterir (Huseman vd., 1985). Eşitlik duyarlılığı ile psikolojik 
sözleşme arasındaki ilişki oldukça yeni bir araştırma konusudur. Çok benzer örgütsel 
koşullarda yer alsalar bile bireylerin eşitlik duyarlılığının psikolojik sözleşme ihlali 
algılamasında etkili olması beklenir. Çünkü bireylerin kendilerini işyerindeki diğer 
çalışanlarla karşılaştırması durumunda, örneğin kendilerinin referans aldıkları kişilerden 
daha düşük düzeyde ödüllendirilmesi halinde, bu değerlendirme sonucunu hoş görme 
düzeyleri farklı olacaktır. Bu da ihlal algılarının oluşmasında önemlidir.  

Bu çalışmanın diğer bağımsız değişkeni olan karşılık tedbiri ise sosyal değişim 
teorisine dayanmakta olup, bireylerin genel olarak sömürülme korkusuyla başkalarıyla 
karşılıklı yardımlaşma konusunda temkinli davranma eğilimini belirtir (Eisenberger vd., 
1987). Sosyal İlişkilerde karşılık konusunda tedbirli olan bireyler başkalarına yardım 
etmenin veya onlardan yardım almanın kötü davranışlarla sonuçlanacağına inanırlar; 
çünkü diğer tarafın karşılık normuna uygun davranmayabileceğini düşünürler (Lynch 
vd., 1999). Yüksek karşılık tedbiri olan bireylerin psikolojik sözleşmeyi olumsuz bir 
bakış açısıyla değerlendirmesi ve çalıştıkları örgütün çalışanlardan fazlasıyla 
yararlanmaya teşebbüs edeceğini düşünmesi, onların karşılık tedbiri düşük bireylere 
göre daha fazla psikolojik sözleşme ihlali algılamasına yol açabilir (Suazo ve Turnley, 
2010).   

Üstünden destek gören çalışanlar daha az psikolojik sözleşme ihlali algılayabilir. 
Buna ilaveten, duygulanım, eşitlik duyarlılığı ve karşılık tedbiri değişkenlerinin 
psikolojik sözleşme ihlaline etkisinde, çalışanın üstünden gördüğü desteğin aracı rol 
oynaması beklenir; çünkü çalışan üstünden destek gördüğünde iş ortamının olumsuz 
yönlerini daha kolay hoş görebilir (Cole vd., 2006) ve bunlardan hareketle psikolojik 
sözleşme ihlali algılamayabilir. 

Yukarıdaki görüşlerden hareketle aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 
H1: Bireyin eşitlik duyarlılığı, psikolojik sözleşme ihlali algısını olumlu yönde etkiler.  

H2: Bireyin karşılık tedbiri, psikolojik sözleşme ihlali algısını olumlu yönde etkiler.  
H3: Bireyin olumlu duygulanım derecesi, psikolojik sözleşme ihlali algısını olumsuz 
yönde etkiler. 
H4: Bireyin algıladığı üst desteği psikolojik sözleşme ihlali algısını olumsuz yönde 
etkiler. 
H5: Bireyin algıladığı üst desteği, a) eşitlik duyarlılığı b) karşılık tedbiri c) olumlu 
duygulanım ile psikolojik sözleşme ihlali algısı arasındaki ilişkide aracılık rolü üstlenir. 
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Hipotezlerde öne sürülen ilişkileri özetleyen araştırma modeli Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Yöntem 
Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi 

Bu çalışmada Erzurum ilinde faaliyette bulunan ve 1500 kişiyi istihdam eden bir 
çağrı merkezinin çalışanları ana kütle olarak seçilmiştir. Bu ana kütleden % 95 güven 
düzeyinde % 5* hata payı ile seçilecek örneklem büyüklüğü örnekleme büyüklüğü 
hesaplama tablosundan yararlanılarak 306 olarak belirlenmiştir (Bartlett ve Diğ., 2001). 
Tesadüfi örnekleme yapılmış ve muhtemel cevaplama hataları da göz önünde 
bulundurularak 320 çalışana soru formu dağıtılmıştır. Dağıtılan soru formlarından 300’ü 
5 işgünü içerisinde geri toplanmış olup, bunlardan bir kısmı eksik verinin fazlalığı 
sebebiyle, bir kısmı da araştırmada kullanılan analizlerin daha sağlıklı olması amacıyla 
dışa düşen değişkenleri (outliers) içermesi sebebiyle araştırmaya dâhil edilmemiştir. 
Sonuç olarak, 285 anketten elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. 

Ölçüm Aracı 
Soru formunda kullanılan ölçekler önceki çalışmalarda sıklıkla kullanılmış, farklı 

kültürel ortamlarda güvenilirlikleri ve geçerlilikleri ispatlanmış ölçekler arasından 
seçilmiştir. Duygulanım ölçeği Jain ve Diğ. (2012), Kapıkıran (2012) ve Adams ve Diğ. 
(2008) tarafından; karşılık tedbiri ölçeği Shore ve Diğ. (2009) tarafından, psikolojik 
sözleşme ihlali ölçeği Suazo ve Diğ. (2005) ile Arain ve Diğ. (2012) tarafından, eşitlik 
duyarlılığı ölçeği ise Kickul ve Diğ. (2005) ve Kickul ve Lester (2001) tarafından 
kullanılmış ve ölçüm özellikleri ortaya konmuştur. Eşitlik duyarlılığını ölçmek için 
King ve Miles (1994) tarafından geliştirilen 5 maddelik zorunlu dağılım ölçeği 
kullanılmıştır. Zorunlu dağılım ölçeği, cevapları bir yelpaze üzerinde 
değerlendirmektedir. Katılımcının her madde için 10 puanı 2 eşlenik ifade arasında 
dağıtması istenmektedir. Eşlenik ifadelerden biri kişisel sonuçlara odaklanırken, diğeri 
iyi bir istihdam ilişkisini teşvik etmeye odaklanır. İyi bir istihdam ilişkisine işaret eden 
                                                
*Hedeflenen	   örneklem	   büyüklüğüne	   ulaşılamadığından,	   hata	   payı	   %6	   ‘ya	   yükseltilmiştir	   (hesaplama	   için	  
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm	  adresinden	  yararlanılabilir).	  	  
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ifadelerin puanı toplanarak bu değişkenin aldığı değer hesaplanmaktadır. Böylece 
katılımcıların puanı 0 ile 50 arasında değişebilmektedir. Bu ölçek önceki çalışmalarda 
olduğu gibi (örneğin Kickul ve Lester, 2001; Kickul ve Diğ., 2005; Scott ve Colquitt, 
2007 vb.) sürekli bir ölçek olarak değerlendirilmiştir. Bu ölçeğin kullanımında dikkat 
edilmesi gereken nokta, puanlar yükseldikçe eşitlik duyarlılığı düzeyinin azalmasıdır. 
Karşılık tedbirini ölçmek için Lynch ve Diğ. (1999) tarafında geliştirilen 10 maddelik 
ölçek kullanılmıştır. Algılanan üst desteğini ölçmek için Hughes (2001) tarafından 
geliştirilen 4 maddelik ölçek, psikolojik sözleşme ihlalini ölçmek için ise Robinson ve 
Morrison (2000) tarafından geliştirilen 5 maddelik ölçek kullanılmıştır. Karşılık tedbiri, 
algılanan üst desteği ve psikolojik sözleşme ihlali ölçekleri 5’li likert tipindedir (1-
kesinlikle katılmıyorum….5-kesinlikle katılıyorum). Olumlu ve olumsuz duygulanımı 
ölçmek için Watson vd. (1988) tarafından geliştirilen ve olumlu ya da olumsuz 
duyguları gösteren 20 ifadeden oluşan ölçek (PANAS-Positive and Negative Affect 
Schedule) kullanılmıştır. Söz konusu ifadelerden10 tanesi kararlılık, güçlülük vb. 
olumlu duyguları gösterirken, 10 tanesi de korku ve utanma gibi olumsuz duyguları 
içermektedir. 5’li Likert tipindeki bu ölçekle cevaplayıcılardan bu duyguları son bir 
hafta içerisinde hayatlarında ne sıklıkta yaşadıklarını belirtmeleri istenmiştir (1- çok az 
veya hiç…….. 5-çok fazla). Tüm ölçekler araştırmacılar tarafından öncelikle orijinal 
dilleri olan İngilizce’ den Türkçeye tercüme edilmiş ve kültürel farklılıkların yol 
açabileceği problemleri ortadan kaldırmak için dilimize uyarlanmıştır. Türkçe’ ye 
tercüme sonrası ifadeler yeniden İngilizce’ ye tercüme edilmiş ve bu tercüme dil 
uzmanlarınca değerlendirilerek kültürel yorum farkından ötürü anlam kaybı ya da 
değişikliği oluşmadığı belirlenmiştir.  

Soru formunda yer alan ölçekler için güvenilirlik analizi yapılmış olup cronbach 
alfa değerinin eşitlik duyarlılığı ölçeği hariç diğerleri için 0,72 ile 0,93 arasında 
değiştiği bulunmuştur. Ancak eşitlik duyarlılığı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,67 
olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeklerden herhangi bir ifade çıkarıldığında, ölçeklerin 
içsel tutarlılığında önemli bir artış gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla eşitlik duyarlılığı 
değişkenine ilişkin sonuçlar daha temkinli değerlendirilmek kaydıyla, kullanılan 
ölçeklerin oldukça güvenilir bulunduğu söylenebilir. 

Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla doğrulayıcı faktör 
analizi yapılmış olup analiz sonuçları sonraki bölümde Tablo 2a ve Tablo 3’te 
raporlanmıştır. Sonuçta tüm ölçeklerin yüksek düzeyde geçerlilik sergilediği 
belirlenmiştir.   

Yukarıda ölçüm şekilleri açıklanan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilaveten bu 
çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, işyerindeki kıdem ve yönetsel görev demografik 
değişken olarak ele alınmış ve katılımcı profilinin daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. 
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Analiz ve Bulgular 

Tablo 1’de araştırmaya katılan çalışanlarla ilgili demografik bilgiler sunulmuştur. 
Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Veriler* 

ÖZELLİK f (%) ÖZELLİK f (%) 

Yaş 

25 veya altı 91 32,2 Cinsiyet 
 
 
Eğitim 
düzeyi 

Kadın 97 35 
26-30  108 38,2 Erkek 180 65 
31-35 59 20,8 Lise veya altı 99 35 
36-40 
40’ın üzeri 

12 
13 

4,2 
4,6 

Ön lisans ve 
Lisans 
Lisansüstü 

173 
11 

61,1 
3,9 

  Yöneticilik 
Görevi 

Var 27 10,8 Kurum 
Kıdemi 

1 yıldan az 63 22,4 
Yok 222 89,2 1-4 yıl 169 60,1 

 5-8 yıl 18 6,4 
9 yıl ve üzeri 31 11,0 

*Cevaplanmayan	  sorulardan	  ötürü	  frekans	  toplamı	  farklı	  değerler	  almaktadır.	  	  	  

Tablo 1’e göre araştırmaya katılanların % 32,2’si 25 yaşın altında olup, yalnızca 
% 8,8’i 36 yaş ve üzerindedir. Araştırmanın daha çok gençlerin istihdam edildiği bir 
çağrı merkezinde yapıldığı dikkate alındığında, bu bulguların beklentilere uygun olduğu 
anlaşılır. Çünkü “her firmaya göre değişebilen bir kriter olmakla birlikte sektör 
genelinde çalışanların yaş ortalaması 24-26 aralığındadır”(http://www.cagrimerkez 
leridernegi.org/sikca-sorulan-sorular). Bu araştırmaya katılan çalışanların  %35’i kadın, 
% 65’i ise erkektir. Eğitim düzeyine ilişkin veriler incelendiğinde, çalışanların büyük 
kısmının (%61,1) ön lisans ve lisans mezunu olduğu, lisansüstü eğitim derecesi 
bulunanların ise örneklemin yalnızca %3,9’unu oluşturduğu görülür. Yöneticilik görevi 
açısından dağılıma bakıldığında, katılımcıların % 89,2’sinin idari görevinin olmadığı, 
%10,8’inin ise idari görev yürüttüğü görülür. Son olarak kurumdaki kıdem değişkenine 
bakıldığında, çalışanların çoğunun kurumdaki çalışma sürelerinin oldukça kısa olduğu 
görülür. 1 ila 4 yıl kıdemi olanların örneklemin %60,1’ini oluşturduğu görülmektedir. 
Katılımcıların % 22,4’ü de 1 yıldan daha az süredir bu işletmede çalıştıklarını 
belirtmiştir.  

Araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla soru formu aracılığıyla elde edilen 
verilere öncelikle LISREL 8. 7 programı yardımıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılarak 
değişkenlerin altında yatan boyutlar ortaya konmaktadır. Daha sonra yapısal eşitlik 
modeliyle yol analizi yapılmakta ve hipotez testlerinin sonuçları açıklanmaktadır.  

Doğrulayıcı faktör analizinden önce verilerin normal dağılıma uygunluk gösterip 
göstermediğini test etmek için çarpıklık değerleri incelenmiştir. Bu değerlere göre, 
karşılık tedbiri değişkeni dışında bütün değişkenlerin normal dağılıma uyduğu 
belirlenmiştir. Normal dağılıma uyan değişkenler için en yüksek kestirim (maximum 
likelihood), buna uymayan karşılık tedbiri değişkeni için de ağırlıklandırılmış en küçük 
kareler (weighted least squares) yöntemiyle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizlerinin sonuçları ve uyum indeksleri kabul değerleri sırasıyla 
Tablo 2a ve Tablo 2b’de gösterilmiştir:   
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Tablo 2a: Doğrulayıcı Faktör Analizleri Sonucunda Elde Edilen Uyum İyiliği 
İndeksleri 

 

Değişken 

 

Değerler 

 χ2 (sd) χ2/sd CFI            NFI      NNFI AGFI RMSEA 

Karşılık duy. 22,42 5 4,48 0,99        0,98 0,98 0,87 0,079 

Alg. üst d. 3,68 2 1,84 1,00        0,99 0,99 0,95 0,065 

Olm. duyg. 24,16 14 1,73 0,99        0,97 0,98 0,93 0,060 

Eşitlik duy. 6,94 5 1,39 0,99        0,97 0,98 0,96 0,044 

Psi. söz. ihl. 5,74 2 2,87 0,99        0,96 0,96 0,93 0,09 

Tablo 2b: Uyum İndeksleri Kabul Değerleri 
Kısaltma   Anlamı Kabul değeri 

χ2 Ki kare - 

Sd Serbestlik derecesi - 

χ2/sd Ki kare/ serbestlik derecesi ≤2a, ≤5b (a: çok iyi uyum,   b: iyi uyum) 

RMSEA Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü    0,05 < (tolerans 0,08) 

CFI Artmalı Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 

NFI Normlaştırılmış Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 

NNFI Normlaştırılmamış Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 

AGFI Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi 0,90≤ 

Kaynak:	  Meydan	  ve	  Şeşen,	  2011:	  37.	  	  

Tablo 2a’ya göre araştırmada yer alan bütün değişkenlerin doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda iyi uyum sergilediği görülmüştür. Tablo 3’te araştırma modelindeki kavramlara 
ilişkin özet sonuçlar gösterilmiştir:  
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Tablo 3: Modeldeki Kavramlara İlişkin Özet Sonuçlar 

Modeldeki kavram Ölçüm 
maddeleri 

Standart  
değerler 

t değeri 

Psikolojik sözleşme ihlali (PSİ) PSİ1 0,07 17,10 

 PSİ2 0,14 16,10 

 PSİ3 0,74 7,46 

 PSİ4 0,83 5,85 

Eşitlik duyarlılığı (ED) ED1 0,68 7,19 

 ED2 0,73 6,51 

 ED3 0,74 6,41 

 ED4 0,53 8,72 

 ED5 0,71 6,75 

Olumlu duygulanım (OD)* DUY5 0,43 11,62 

 DUY16 0,68 8,04 

 DUY19 0,54 10,06 

 DUY10 0,81 5,88 

 DUY9 0,50 10,54 

 DUY17 0,66 8,29 

 DUY12 0,54 10,07 

Karşılık tedbiri (KT) KT5 0,55 11,81 

 KT6 0,48 12,12 

 KT8 0,34 13,69 

 KT9 0,30 14,90 

 KT10 0,32 15,94 

Algılanan üst desteği (AÜD) AÜD1 0,41 12,65 

 AÜD2 0,21 15,91 

 AÜD3 0,12 17,46 

 AÜD4 0,18 16,34 

*20 maddelik duygulanım ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda, yalnızca olumlu duygulanım alt 
ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizinde iyi uyum sergilediği görülmüştür. Bu yüzden olumsuz duygulanım 
değişkeni araştırmaya dâhil edilmemiştir. 
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Çalışmada yer alan değişkenlere ilişkin başlıca istatistiksel değerler ve korelasyon 
katsayıları, köşegen üzerinde Cronbach alfa değerleri verilerek Tablo 4’de özetlenmiştir:  

Tablo 4: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyon Katsayıları ve 
Cronbach Alfa Değerleri 

Değişken  Ort. St.Sapma 1 2 3 4 5 

1-Psi. söz. ihlali 2,85 0,92 (0,72)     

2-Alg. üst dest. 3,55 1,15 -,279** (0,93)    

3-Kar. ted. 2,00 0,88 ,086 -,010 (0,83)   

4-Eşitlik duy. 28,11 6,21 -,054 ,098 -,119* (0,67)  

5-Olm. duygu. 3,75 0,82 -,126 ,129* -,108 ,237** (0,82) 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.  *Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 4 incelendiğinde, psikolojik sözleşme ihlali algısının algılanan üst desteği ile zayıf 
düzeyde ve olumsuz yönde ilişkili olduğu (r= -,279, p<0.01) görülür. Olumlu duygulanımla 
algılanan üst desteği arasında da çok zayıf olmakla birlikte olumlu bir ilişkinin(r=,129, p<0.05) 
anlamlı olduğu bulunmuştur. Ancak beklenenin aksine, bireysel farklılık değişkenlerinin, yani 
olumlu duygulanım, eşitlik duyarlılığı ve karşılık tedbirinin algılanan üst desteği ve psikolojik 
sözleşme ihlali ile ilişkilerinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Ancak eşitlik 
duyarlılığı değişkeni ile karşılık tedbiri arasında çok zayıf ve olumsuz yönlü bir ilişki (r=-,119, 
p<0.05) bulunmuştur. Burada eşitlik duyarlılığı ölçeğindeki yüksek değerlerin düşük eşitlik 
duyarlılığını yansıttığını göz önünde bulundurarak bu sonuçları değerlendirmek gerekir. 
Dolayısıyla aslında eşitlik duyarlılığı fazla olanların, karşılık tedbirinin de fazla olduğu 
bulunmuştur ki bu da literatürdeki çalışmaların öne sürdüğü görüşlerle örtüşmektedir. Yapılan 
çalışmalarda (örneğin Scott ve Colquit, 2007, Parks ve Smith, 1998) karşılık tedbiri ile eşitlik 
duyarlılığı arasında olumlu yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Düşük eşitlik 
duyarlılığının olumlu duygulanımla da doğru yönlü ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu 
görülmüştür (r=,237, p<0.01). Tablo 4’te köşegen üzerinde gösterilen değerler ise değişkenlere 
ait Cronbach alfa değerleridir.  

Araştırma modelindeki değişkenlerin yapısal özellikleri doğrulandıktan sonra, yol 
analiziyle bir bütün olarak modelin ve hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığı test 
edilmektedir. Başlıca uyum iyiliği değerlerini ve regresyon katsayılarını gösteren yol 
analizi sonuçları Şekil 2’de özetlenmiştir: 
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Şekil 2:Araştırma Modeline İlişkin Yol Analizi Sonuçları 
 

RMSEA= 0,058       
χ2= 526    p= 0,000♦χ2/ sd= 1,963  
NFIa= 0,848         GFIb= 0,877           AGFI= 0,851          PGFIc= 0,723 

         a: Normlaştırılmış uyum indeksi (kabul değeri  >0.90) 
b: İyilik Uyum İndeksi (marjinal kabul değeri 0,80’den büyük olmalıdır) 
c: Basitlik Uyum İndeksi  (ne kadar yüksekse o kadar iyi uyum) 
Şekil 2’de, modelde yer alan değişkenlere ait beta katsayıları ile modelin uyum 

değerleri verilmiştir. Ayrıca anlamlı beta katsayısı bulunan değişkenlerde bu katsayının 
önem derecesi (p değeri) de parantez içerisinde gösterilmiştir. Uyum değerleri 
öngörülen araştırma modelinin kabul edilebilir uyum sergilediğini göstermektedir. Yol 
katsayılarına bakıldığında ise, bireysel farklılıklara ilişkin değişkenlerin psikolojik 
sözleşme ihlalini doğrudan etkilemediği görülmektedir. Olumlu duygulanımın algılanan 
üst desteğini artırdığı, (β=0,207, p<0,10), algılanan üst desteğinin ise psikolojik 
sözleşme ihlali algısını anlamlı düzeyde azalttığı (β=-0,466, p<0,001)  görülmüştür.  

Ulaşılan bulgulara göre doğrudan etkilerle ilgili hipotez sonuçları Tablo 5’te 
özetlenmiştir: 

Tablo 5: Hipotez Testi Sonuçları 
Yol  Hipotez Yol katsayısı p değeri Sonuç 
ED PSİ H1 -0,073 0,340 Reddedildi 
KT    PSİ H2 -0,016 0,898 Reddedildi 
OD           PSİ H3 -0,196 0,138 Reddedildi 
AÜD        PSİ H4  -0,466 0,000 Kabul edildi 

Tablo 5’e göre H1, H2, H3 hipotezleri reddedilmiş, H4 hipotezi ise kabul edilmiştir. 

Çalışanların algıladıkları üst desteğinin bireysel farklılıkların psikolojik sözleşme 
ihlali algısına etkisinde aracılık rolünün bulunup bulunmadığını test etmek için Baron 
ve Kenny’ nin (1986) üç aşamalı regresyon analizine başvurulmuştur. “Bu yönteme 
göre aracılık etkisinden söz edebilmek için üç şartın var olması gerekmektedir: 

                                                
♦χ2değeri anlamlı çıkmıştır, ancak diğer göstergeler ile birlikte ele alındığında, modelin kabul edilebilir olduğu 
söylenebilir.  
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1- Bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinde bir etkisi olmalıdır. 

2- Bağımsız değişken bağımlı değişken üzerinde etkili olmalıdır. 
3- Aracı değişken ikinci adımdaki regresyon analizine dâhil edildiğinde, bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki regresyon katsayısı düşerken, aracı değişkenin 
de bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olmalıdır” (Baron ve Kenny, (1986; 
Turunç ve Çelik, 2010). 

Algılanan üst desteğinin aracılık etkisini incelemek için bireysel farklılıklar ile 
algılanan üst desteği ve psikolojik sözleşme ihlali algısı arasındaki ilişkiler aşamalı 
regresyonla incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 6’da gösterilmektedir: 

Tablo 6: Aracılık Testi Sonuçları 
1.Regresyon Denklemi 
Bağımlı değişken: Algılanan üst desteği 

β (standardize 
katsayı) 

p 

 
Bağımsız Değişkenler 

Eşitlik duyarlılığı  0,073 0,233 
Karşılık tedbiri 0,011 0,857 
Olumlu duygulanım 0,113 0,065 

 F= 2,073 0,104 
R2 = 0,022 
Düzeltilmiş R2= 0,011 

2.Regresyon Denklemi 
Bağımlı değişken: Psikolojik sözleşme ihlali 

β (standardize 
katsayı) 

p 

 
Bağımsız Değişkenler 

Eşitlik duyarlılığı  -0,018 0,763 
Karşılık tedbiri 0,072 0,230 
Olumlu duygulanım -0,114 0,062 

 F= 2,073 0,104 
R2= 0,022  
Düzeltilmiş R2 = 0,011  

3.Regresyon Denklemi 
Bağımlı değişken: Psikolojik sözleşme ihlali 

β (standardize   
katsayı) 

p 

 
 
Bağımsız Değişkenler 

Eşitlik duyarlılığı  0,001 0,985 
Karşılık tedbiri 0,075 0,196 
Olumlu duygulanım -0,084 0,156 
Algılanan üst desteği -0,268 0,000 

 F= 7,077 0,000 
R2= 0,092 
Düzeltilmiş R2= 0,079 

Tablo 6’dan da izlenebileceği gibi, bireysel farklılıkları yansıtan değişkenlerden 
yalnızca olumlu duygulanımın algılanan üst desteğine p<0,10 önem düzeyinde anlamlı 
bir etkide bulunduğu anlaşılmaktadır. Eşitlik duyarlılığı ve karşılık tedbiri ise algılanan 
üst desteğine etkisi istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Tablo 6’daki regresyon 
denklemleri incelendiğinde, birinci (β=0,113, p<0,10) ve ikinci denklemlerde (β=-
0,114, p<0,10) olumlu duygulanımın beta katsayısının anlamlı çıkmış olması, üçüncü 
denklemde de katsayının ikincidekinden daha düşük çıkması (β=-0,084) ve üstün 
desteğinin psikolojik sözleşme ihlalini anlamlı düzeyde etkilemesi (β=-0,268, p<0,001) 
tam aracılık etkisini doğrulamaktadır. Sonuç olarak, algılanan üst desteğinin olumlu 
duygulanımın psikolojik sözleşme ihlali üzerindeki etkisinde tam aracılık rolü oynadığı 
belirlenmiştir. Aracılık etkisinin istatistiki açıdan anlamlı olup olmadığını belirlemek 
için Sobel testi yapılmıştır. Sobel test değeri 1,707 ve p=0,088 bulunmuştur. Dolayısıyla 
ancak % 10 önem düzeyinde bu aracılık etkisinin anlamlı olduğu teyit edilmiştir. Buna 
göre H5a ve H5b hipotezleri reddedilmiş, H5c hipotezi ise p<0,10 önem düzeyinde kabul 
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edilmiştir. Ancak modelin açıklama gücünün oldukça düşük olduğu ve konuyla ilgili 
başka değişkenlerin de modelde yer almasının gerekli olduğu ortadadır.   

Sonuç ve Tartışma 

Bir çağrı merkezindeki 285 çalışan üzerinde yürütülen ve yapısal eşitlik 
modelinden yararlanılan bu araştırmanın sonuçlarına göre eşitlik duyarlılığı, karşılık 
tedbiri ve olumlu duygulanım gibi bireysel farklılıkları yansıtan değişkenler bireyin 
psikolojik sözleşme ihlali algısını doğrudan anlamlı bir düzeyde etkilememektedir. 
Bireysel farklılıklar ile psikolojik sözleşme ihlali arasındaki ilişkiler henüz çok yeni bir 
araştırma konusu olmakla beraber, sınırlı sayıdaki ampirik çalışmada birbirinden farklı 
sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin, Rajave Diğ. (2004) eşitlik duyarlılığı ile psikolojik 
sözleşme ihlali algısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirlemişken, Suazo ve 
Turnley (2010) çalışanın eşitlik duyarlılığı arttıkça daha fazla psikolojik sözleşme ihlali 
algıladığını ortaya koymuştur. Karşılık tedbirinin de psikolojik sözleşme ihlalini 
doğrudan ya da algılanan üst desteği üzerinden dolaylı olarak etkilemediği gözlenmiştir. 
Olumlu duygulanımın ise ihlal algısını yalnızca algılanan üst desteğinin aracılığı ile 
etkilediği görülmüştür. 

Bu çalışmada psikolojik sözleşme ihlalini etkileyen en önemli değişkenin 
algılanan üst desteği olduğu görülmüş ve çalışanın üstünden destek gördüğünü 
düşünmesi durumunda ihlal algısının anlamlı düzeyde azaldığı bulunmuştur. Bu bulgu, 
çalışan ile doğrudan bağlı olduğu yöneticisi (üstü) arasındaki ilişkinin çalışanın örgüte 
ilişkin değerlendirmelerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmanın 
yapıldığı işletmenin hizmet sektöründe yer alan ve 1500 kişiyi istihdam eden büyük bir 
kuruluş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu sonucun beklentilerle örtüştüğü 
görülür. Bilindiği gibi hizmet işletmelerinde çalışanlar arası etkileşim, özellikle de 
çalışan ile üstü arasındaki etkileşim örgüte ilişkin inanç, beklenti ve değerlendirmelerin 
oluşmasında önemli ölçüde etkilidir. Örneğin (Brown, 2014)çalışan ile üstü arasındaki 
etkileşimin çalışanın işe bağlanması ile olumlu yönde ilişkili olduğunu belirlemiştir. 
Bateman (2009) çalışanın iş arkadaşlarının sağladığı desteğin onun iş tatmini ile olumlu, 
işten ayrılma niyeti ve iş stresi ile olumsuz yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. 
Dolayısıyla örneklemdeki çalışanlar da çalıştıkları örgütün kendilerine vaat ettiğine 
inandıkları hak ve imkânların kendilerine gerçekten sunulup sunulmadığını 
değerlendirirken, üstleriyle olan ilişkilerini göz önünde bulundurmaktadır. Üstlerinden 
destek gördüğünü düşünen çalışanlar örgütteki olumsuzluklara daha fazla tahammül 
edebilmekte ve bu sayede yaşadıkları olumsuzlukları örgütleriyle gerçekleştirdikleri 
psikolojik sözleşmelerinin ihmal edildiğini düşündürecek kadar fazla dikkate 
almamaktadır.     

Algılanan üst desteğinin olumlu duygulanım ile psikolojik sözleşme ihlali 
arasındaki ilişkide de tam aracılık etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu bulgu olumlu 
duygular yaşayan çalışanların, üstlerinin kendilerini daha fazla desteklediğine 
inandığını, böylece bu çalışanların daha az psikolojik sözleşme ihlali algıladığını 
göstermektedir. Bu çalışmada ele alınan kararlılık, güçlülük, aktiflik, uyanıklık vb. 
duyguları daha sık yaşayan çalışanlar üstleriyle olan etkileşimlerine ilişkin daha olumlu 
bir değerlendirme yapmaktadır. Üstlerinin kendilerini desteklediğine inanmaları da 
onların örgüte ilişkin beklentilerinin karşılanmama derecesini düşük bulmasına yol 
açmaktadır.  
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Bu çalışmanın sonuçları yöneticilere iş ortamındaki ast-üst ilişkilerini düzenleme 
konusunda yol göstermektedir. Çalışanların psikolojik sözleşmelerinin ihlal edildiğine 
inanması iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi olumlu 
tutum ve davranışların azalması; buna karşılık işten ayrılma niyeti ve üretkenlik karşıtı 
davranışlar gibi olumsuz eğilimlerin artması ile sonuçlanabilir. Bu sebeple yöneticilerin 
astlarını destekleyici davranışlar sergilemesi, çalışanların örgütten beklentilerinin 
karşılanmasını engelleyen ve değiştirilmesi oldukça zor olan birtakım örgütsel 
faktörlerin olumsuz etkisini azaltıcı bir rol oynamaktadır.  

Çalışmanın Sınırlılıkları 

Her çalışma gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları vardır. Birincisi, çalışmada 
yalnızca nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Psikolojik sözleşme ihlali algısı 
çalışan ile örgütü arasındaki etkileşime dayanan bir olgu olduğundan, derinlemesine 
ortaya konabilmesi için nicel yaklaşımın yanında, nitel yaklaşıma da yer vermek yararlı 
olabilir. Dolayısıyla gelecekteki çalışmalarda nicel ve nitel yaklaşımların birlikte 
kullanılması önerilmektedir.  

İkincisi, bu çalışmada alan araştırması yalnızca bir işletmenin çalışanları üzerinde 
gerçekleştirilmiş olup, bir ilde faaliyet gösteren bir çağrı merkezinin çalışanlarından 
elde edilen verilerle sınırlıdır. Dolayısıyla ulaşılan bulguları yalnızca bu örgüt için 
genellemek mümkündür. Gelecekteki araştırmaların farklı sektörlerde yer alan 
işletmelerdeki çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmesi, işyerinde dışlanmanın ortaya 
çıkması ve sonuçları açısından sektörler arasında gözlenebilecek farkları anlamak 
bakımından yararlı olacaktır. 

Son olarak, bu çalışma kesitsel bir nitelik arz etmektedir. Kesitsel çalışmalarda, 
belli bir örneklemden yalnızca bir kere veri toplanmakta ve analiz edilmektedir. Bu 
çalışmada elde edilen bulgular, nedensel çıkarımlar yapmaya uygun değildir. 
Araştırmada yer alan değişkenler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmek için 
boylamsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Extensive Summary 
Introduction 

Psychological Contract Breach: The term‘psychological contract’ refers to a 
concept which includes the mutual responsibilities of the organization and the employee 
that must be borne. It is dependent on employee’s perceptions (Walker and Hutton, 
2006).  Psychological contract describes the assessment of the inputs and outputs of 
each part in the relationship between employee and the organization (Rousseau, 1995). 
Psychological contract breach results from the perception of the individual that the 
employer has not acted in accordance with his responsibilities (Morrison and Robinson, 
1997). The expectations in psychological contract are different from and stronger than 
the usual expectations because they stem from perceived promises. During the literature 
review stage of this study, it was observed that the negative results of psychological 
contract breach such as lower job performance, decrease in organizational citizenship 
behavior and increase in organizational cynicism were studied more than the 
antecedents of that (Suazo and Turnley, 2010). There are limited studies regarding the 
antecedents of psychological contract breach; so the aim of this study is to determine 
the individual differences that are effective in the formation of psychological contract 
breach perception. In this context, positive affectivity, equity sensitivity and 
reciprocation wariness were addressed as individual difference variables in order to 
explain the antecedents of this perception.  

Positive and Negative Affectivity: Positive affectivity describes a stable 
tendency to feel positive feelings at different times and places (Larsen and Ketelaar, 
1991; Watson and Clark, 1984). People who experience positive affectivity feel positive 
emotions, e.g. joy and enthusiasm (Watson et al., 1988). On the other hand, negative 
affectivity refers to the tendency towards experiencing negative feelings (Spector et al., 
1999; Adams et al., 2008). High negative affectivity is characterized with negative 
feelings such as anger and disgust whereas low negative affectivity is characterized with 
calmness (Watson et al., 1988).  

Reciprocation Wariness: High reciprocation wariness is the unwillingness to 
accept help from others or provide contribution to social relationships because of the 
fear for exploitation (Eisenberger et al., 1987). This cautiousness is not specific to a 
person or a situation. On the contrary, it describes a general wariness in both work-
related and other circumstances (Lynch et al., 1999; Shore et al., 2009). 
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Equity Sensitivity: Huseman et al. (1987) asserted that individuals are different in their 
assessment of input-output ratios and they named this difference ‘equity sensitivity’. This 
concept is based on the idea that people can be categorized according to their search for equity 
in social interactions (Scott and Colquitt, 2007).  

Perceived Supervisor Support: Both top level and direct supervisors affect the 
performance level of an individual and act like a role model. The communication between 
supervisor and employee has many psychological impacts on employee (Zagenczyk et al., 
2009).  

Method 

The aim of this study is to determine the individual differences that are effective in the 
formation of psychological contract breach perception and to examine whether perceived 
supervisor support has a mediating role in the effect of these differences.A field study based on 
random sampling was conducted on a firm having 1500 employees operating in service industry 
and data were gathered through question forms from 285 employees. The research model is 
below: 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

The hypotheses are below: 
H1: Equity sensitivity has a positive impact on psychological contract breach 
perception.  
H2: Reciprocation wariness has a positive impact on psychological contract breach 
perception.  
H3: Positive affectivity has a negative impact on psychological contract breach 
perception.  
H4: Perceived supervisor support has a negative impact on psychological contract 
breach perception. 
H5: Perceived supervisor support has a mediating role in the relationship between a) 
equity sensitivity    b) reciprocation wariness     c) positive affectivity and psychological 
contract breach.    

Findings 
After demonstrating the dimensional structures of variables through confirmatory 

factor analysis, path analysis was conducted through structural equation modelling. It 
was found that equity sensitivity, reciprocation wariness and positive affectivity didn’t 
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affect psychological contract breach. But perceived supervisor support was found to 
have a mediation role in the relationship between positive affectivity and psychological 
contract breach.   

Discussion 
In this study, it was found that perceived supervisor support is the most important 

variable affecting psychological contract breach among other variables regarding 
individual differences. The higher the employee perceives his supervisor’s support, the 
lesser the psychological contract breach he perceives. This finding shows the crucial 
role of employee-supervisor relationship in employee’s assessment of the organizational 
practices. Moreover, perceived supervisor support was observed to have full mediating 
effect between positive affectivity and psychological contract breach. This finding 
reveals that employees who experience positive emotions frequently believe that their 
supervisors support them and hence they perceive less psychological contract breach.  

The results of this study might guide managers to better organizational practices 
with respect to supervisor-subordinate relationships. If employees believe that their 
employee doesn’t act in accordance with psychological contracts they have made, their 
positive attitudes and behaviors (e.g. job satisfaction, organizational citizenship 
behavior) might disappear.  So, supervisors should aim to be supportive towards their 
subordinates in order to lower the impact of various organizational factors which 
prevent the organization from satisfying its employees.  
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Özet 
Bu çalışmanın temel amacı anonim şirketlerin yönetim kurulu yapılarının temel 

karakteristiklerini Türkiye ölçeğinde ortaya koyarak Türk işletmelerinde yönetim 
kurullarının görünümünü belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bir anket formu 
hazırlanarak Anadolu 500 listesinde yer alan anonim şirketlerden veri elde edilmiştir. 
Çalışmada 200 işletmenin yönetim kurulu yapısına ilişkin veriler incelenerek elde 
edilen sonuçlar tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre işletmelerin ortalama üye sayısı 
4,91’dir. Ankete katılan işletmelerin %58’inde ikilik yapısı öz konusu iken ortalama 
bağımsız üye sayısı 0,54’tür. Şirketlerin %81’inde harici üye bulunmazken sadece 14 
işletmede yabancı uyruklu üye bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Yapısı, Yönetim Kurulu 
Özellikleri  

Abstract 

The main purpose of this study, the basic characteristics of the structure of the 
board of directors of joint-stock companies by evealing with in the frame of the scale of 
Turkey is to determine the appearance of the boards of directors of the Turkish 
business. In this goal direction, a questionnaire has been prepared and conducted  on 
the Anatolian 500 for this purposeand the data were obtained from these companies. 
The result sobtained by examining data on 200 company's board structure have been 
discussed. According to the obtained results, the average number of members of the 
companies is 4,91. In 58 % of businesses which took part in this survey the chief 
executive officer and chairman of the board of directors is composed of the samepeople, 
and the averagein dependent board members is 0,54. 81 percent of the companies have 
external members while 14 percent of the companies have foreign members. 
Keywords:  Board of directors, the structure of board of directors, the features of board 
of directors.  
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Giriş 

Yönetim kurulu kavramı birçok çalışmanın odağında yer almıştır. Özellikle 
uluslararası alanda yapılan çalışmalarda bu konu birçok yönden araştırılmıştır. Bu 
çalışmaların bazılarında yönetim kurulunun büyüklüğü ve işletme performansına 
etkisini incelenirken (Boone ve Diğ., 2007; Guest, 2008; Hillier ve McColgan, 2006; 
Mak ve Kusnadi, 2005; Yermack, 1996 vb.) kimi çalışmalarda dayönetim kurulu 
yapısına ve kurul üyelerinin özelliklerine odaklanılmıştır (Chang 2010; 
Ees,Gabrielssonve Huse, 2008; Kostyuk ve Koverga, 2006; Pfeffer, 1972 vb.).  
Türkiye’de de yönetim kurulları ve yönetim kurullarının yapısıyla ilgili çalışmalar 
yapılmıştır (Akgül 2009; Aygün, İç ve Sayın, 2011; Şener 2012;). Ancak bu 
çalışmaların sınırlı sayıda olduğu ifade edilebilir. Ayrıca Türkiye’de yapılan 
çalışmalarda görülen diğer bir eksiklik de tüm Türkiye’yi dikkate alan ve inceleyen bir 
çalışmanın olmamasıdır. Bu çalışmada, literatürdeki bu boşluğu doldurmak amacıyla 
Ekonomist dergisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle belirlenen ve Anadolu 
500 listesinde yer alan anonim şirketlerin yönetim kurullarının temel özellikleri ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle yönetim kurulu kavramı ve kurul yapısını 
belirleyen temel özelliklere ilişkin literatüre yer verilmiştir. Daha sonra bir anket 
uygulaması ile örneklemde yer alan işletmelerin yapısal özelliklerine ilişkin bulgular 
tartışılmıştır.  

Kavramsal Çerçeve 
Bu bölümde literatür taramasından yola çıkılarak yönetim kurulu kavramına ve 

kurulların yapısal özelliklerine değinilmiştir. 
Yönetim Kurulu 
Yönetim literatürü içerisinde yönetim kurulları konusu, gerek akademik gerekse iş 

dünyasında önemli bir ilgi konusudur. Bu ilginin son dönemde şirket yönetimlerinin 
iyileştirilmesine duyulan ihtiyaç ve öneriler bağlamında daha da arttığı görülmektedir. 

Literatürde yönetim kurulu kavramına ilişkin birçok tanıma rastlanmaktadır. 
Mintzberg’e (1983) göre, yönetim kurulları genellikle şirket hissedarları ile 
organizasyonun günlük işleyişinin zimmetli olduğu şirket yöneticileri arasında yer 
edinmiş resmi bir bağlantı noktasıdır. Fama ve Jensen’e (1983),  göre yönetim kurulları; 
şirketlerin karar-denetim sistemlerinin tepe noktası olarak stratejinin izlenmesi ve 
yönlendirilmesinden sorumlu olup; stratejik kararların uygulanmasından veya günlük 
yönetimden sorumlu değillerdir. Tüngler’e (2000, s. 232) göre, yönetim kurulları şirket 
kararlarının sorumlusu olarak iş ilişkilerinde ve davalarda işletmeyi temsil eden 
organlardır.  Brennan’a (2006, s. 579) göre, yönetim kurulları, hissedarların çıkarlarına 
karşı hareket eden yöneticilere karşı ilk resmi savunma hattıdır. 

Yıldız ve Doğan (2011, s. 354), şirket üst yönetiminin (CEO ya da Genel Müdür), 
şirketin plan ve politikalarını başlatmak ve uygulamakla sorumlu olduğunu buna karşın 
yönetim kurullarının bu faaliyetlerde, pay sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı kazanç 
sağlamasını temin etmekle sorumlu olduğunu belirtmektedirler. Buna göre yönetim 
kurulunun en önemli işlevlerinden biride genel müdür ya da CEO’nun faaliyetlerini 
denetlemektir. Elitaş, Ağca ve Aydemir (2009, s. 104-105), işletmelerin yönetim 
kurulları sayesinde üst yönetimin faaliyetlerini sürekli olarak kontrol edebildiklerini 
ifade etmektedirler. Guercio ve Diğ.’ne (2003, s. 112) göre, yönetim kurulları kişisel 
yatırımcıların çıkarlarını gözetleyen düzenleyiciler ve seçilmiş yetkililer için önemli bir 
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ilgi noktasıdır. Bu açıdan kurul, kararlarını alırken ve bunları uygularken, şirketin 
piyasa değerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasını sağlamaya çalışır (Şengür 
ve Püskül, 2011, s. 37). Yönetim kurulu bunun bilinci içerisinde, şirket işlerini, pay 
sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlamasını temin edecek şekilde yerine 
getirir. Bunu yaparken, pay sahipleri ile şirketin büyüme gereği arasındaki hassas 
dengenin de bozulmamasına özen göstermektedir (Aygün, İç ve Sayın, 2011, s.  78; 
Vafeas 2000, s. 114).Çoğu araştırmacıya göre yönetim kurulları, işletmeler için rekabet 
avantajı oluşturacak kararların alındığı kurumsal bir varlık olarak kurumsal yönetimin 
merkezinde ve en önemli tüzel yönetim mekanizması olarak kabul edilmektedir (Daily 
ve Diğ., 2003, s. 373; Kostyuk ve Koverga, 2006, s. 48; Zilberg, 2013, s. 174; Ziv ve 
Weisbach, 2013, s. 363).  

Nadler’e (2006) göre, yönetim kurulları yüksek performanslı bir takım olarak 
şirket yönetimi için büyük bir değer sağlayabilir. Ancak bunun için kurulun kolektif 
deneyimi, becerisi ve bakış açısına sahip bir takıma dönüşmesi gerekir. Yazar kurul 
üyelerinin mesleki deneyimi, bağımsızlığı, kurulun demografik çeşitliliği gibi kimi 
özelliklerin kurulların etkin katılımı destekleyecek önemli unsurlar olduğunu söyleyerek 
yönetim kurullarının yapısal özelliklerine dikkat çekmektedir. Bu nedenle yönetim 
kurulu yapısını etkileyen dinamikleri anlamaya çalışmak önemli bir araştırma 
sorusudur. (Guest, 2008, s. 51).Yapılan bu açıklamalardan sonra çalışmanın bu 
safhasından sonra kurul yapısını belirleyen özelliklere yer verilmiştir.   

Yönetim Kurulunun Yapısını Belirleyen Dinamikler 

Sorumluluklarını yerine getirebilmek için bir yönetim kurulunun yapısal 
özelliklerinin ne olacağı konusu, kurumun daha verimli çalışabileceğini 
sağlayacağından önemlidir. Green’e (2005, s. 28) göre kötü tasarlanmış yönetim 
kurulları yöneticilerin gerçek anlamda sorumluklarını yerine getirmesine engel olur.  Bu 
nedenle de iyi bir yönetim kurulu oluşumunda kurul bağımsızlığı, kuruldaki üye sayısı, 
kurula bağlı komiteler ve kurulun liderlik yapısı gibi özelliklere dikkat edilmelidir. 
Yıldırım (2012, s. 31-53), Green’e benzer bir şekilde ideal yönetim kurullarının, 
kalitatif ve kantitatif bir kısım özellikleri taşıması gerektiğini belirtmektedir. Buna göre 
bir kurulun oluşumunda kurulun üye sayısı (büyüklüğü), kurulu oluşturan üyelerin 
özellikleri, kurul çeşitliliği, bağımsız üyeler, kurul demografisi ve alt komiteler gibi 
konular dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.   

Yönetim Kurulu Büyüklüğü 
Yönetim kurullarının büyüklüğünü ifade eden unsur kuruldaki üye sayısıdır. 

Yönetim kurulu boyutu ya da büyüklüğü kurul kompozisyonunun en önemli niceliksel 
özelliklerinden biridir (Balta, 2008, s. 47; Yıldırım, 2012, s. 31). Bu nedenle de kurul 
oluşumu içinde önemli bir yere sahiptir. Fahlenbrach, Low ve Stulz (2010, s. 15), 
yönetim kurullarının etkinliğinin bir ölçüsünün de kurulların boyutu olduğunu ileri 
sürmektedir.  

Araştırmacılar yönetim kurulu büyüklüğü (boyutu) konusunu iki açıdan ele 
almıştır: Bunlardan ilki bir kurulda ideal üye sayısının belirlenmesi iken ikincisi küçük 
ya da büyük yönetim kurullarından hangisinin daha verimli olduğunun tespitidir. 
(Aygün, İç ve Sayın, 2011; Boone vd., 2007; Coles, Daniel ve Naveen., 2008; 2010; 
Dalton ve Diğ., 1999; Pfeffer,1973; Yermack, 1996). 
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Bazı araştırmacılar, iletişim ve koordinasyonda yaşanan sorunlar ve büyük 
takımları yönetmenin zorluğu gibi nedenlerle kurul büyüklüğü ile işletme performansı 
ve firma karlılığı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu ileri sürmektedirler 
(Esinberg, Sundgren ve Wells, 1998, s. 37; Yermack, 1996, s. 185-211). Bununla 
birlikte; çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen 
organizasyonlar ile danışmanlık hizmetine ve/veya birbirinden farklı birçok alanda iş 
yapması nedeniyle farklı uzmanlık konularında tavsiyeye ihtiyaç duyan işletmeler için 
büyük kurulların avantajlı olduğuna ilişkin görüşler de (Cheng, 2008, s. 158; Linck, 
Netter  ve Yang, 2008, s. 311) mevcuttur.  Bu alanda ele alınan bir diğer husus ise 
kuruldaki ideal üye sayısının belirlenmesidir. Yönetim kurulu boyutunun yönetim 
kurulunun uyumunu gösterdiğini söyleyen Esinberg, Sundgren ve Wells (1998) gibi 
isimler, eğer ideal bir yönetim kurulu boyutu varsa bunun firma büyüklüğüne göre 
değişkenlik göstereceğini belirtmektedirler. Boone ve Diğ. (2007, s 69), ideal kurul 
büyüklüğü ve kurul yapısının, firmadan firmaya özel gelişim, izleme ve firmanın 
yönetimsel özelliklerini karşılayabilecek şekilde değişebileceğini belirtmektedir. Bu 
nedenle de akademik hipotezler ideal kurul büyüklüğü ve yapısının açıklanmasına 
yardım etse de kurul yapısının hala kendine özgü veya açıklanmamış birçok unsuru 
vardır. SPK’nın yayınladığı kurumsal yönetim ilkelerine göre ideal kurul büyüklüğü ve 
kuruldaki üye sayısının, yönetim kurulunun verimli ve yapıcı şekilde çalışması, hızlı ve 
rasyonel kararlar alması ve komitelerin oluşturulması ile çalışmalarını etkin bir şekilde 
gerçekleştirmesine izin verecek şekilde olması gerekmektedir (Arslantaş ve Fındıklı, 
2010, s. 268).   

Liderlik Yapısı (İkilik Durumu) 
Kurulların liderlik yapılarına ilişkin birleşik liderlik yapısı ve ayrılmış liderlik 

yapısı olmak üzere, iki çeşit liderlik yapısından söz edilebilir. Bir şirkette aynı kişi hem 
CEO (İcra Kurulu Başkanı) hem de yönetim kurulu başkanı pozisyonlarını elinde 
tuttuğunda ikilik durumu oluşmaktadır (Balta, 2008, s. 54).  

Literatürde her iki yapının da çeşitli olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan 
görüşlere ve açıklamalara rastlamak mümkündür. Ancak tartışmalar içinde vekâlet 
teorisi ile temsil teorisi bu konuyu daha fazla ve karşıt iki nokta da ele almaktadır. 
Birleşik liderlik yapısı ile firma performansı arasında negatif bir ilişki olduğunu iddia 
eden vekalet kuramının savunucularına göre yönetim kurulu hissedarların haklarını 
savunduğu için CEO’yu daha iyi izleyebilirler. Bu nedenle CEO ve kurul başkanının 
rollerinin ayrılması örgütsel performansı artırır (Ayadi ve Bouljene, 2013; Jensen, 
1993). Buna karşılık vekalet teorisinden farklı olarak temsil teorisi ikilik uygulamasını, 
şirketin amaçlarına odaklanmasını ve kararların hızla alınmasını sağlayacak olması 
nedeniyle savunmaktadır (Ponnu, 2008). Yazara göre birleşik liderlik sayesinde şirket 
içinde daha az çatışma çıkacağı için işletmenin faaliyet başarısı artabilecektir. Yıldız ve 
Doğan (2012, s.  353) İMKB Kurumsal Ürünler Pazarında yer alan 27 firma üzerinde 
yaptıkları çalışmada bu durumu test ederek temsil teorisi ile tutarlı bir şekilde ikilik 
yapısının finansal performansı olumlu etkilediğine ilişkin sonuçlar elde etmişlerdir. 

Akademik tartışmaların yanında sektörel çevrelerde de özellikle iyi yönetim 
uygulamalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar incelendiğinde bu konunun daha 
çok kurul bağımsızlığını sağlamak yönünde ele alındığını görülmektedir. Örneğin 
Cadbury Raporu (1992), Hamper Raporu (1998), Sarbanes – Oxley (2002), OECD 
(2004) İlkeleri gibi düzenlemeler kurul yapısının oluşturulmasında bağımsızlığın 
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sağlanmasına özel bir vurgu yapmaktadır. Bu açıdan yönetim kurulu başkanı ile icra 
kurulu başkanı ayrımının, bu düzenlemeler açısından kurulun bağımsızlığının ve 
kurumsal yönetimin bir göstergesi olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.   

Yönetim Kurulu Bağımsızlığı ve Harici Üyeler 
Yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanı ayrımında olduğu gibi işletmelerin 

yönetim kurullarında şirket sahip ya da ortaklarıyla herhangi bir bağı olmayan harici 
üyelerin bulunması da, kurulların bağımsızlığının önemli göstergelerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Harici yöneticiler stratejik eylemlerde ve firmanın yeniden 
yapılandırılması gibi konularda kurul katılımında önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle 
harici yöneticiler kurumsal yönetimin merkez unsurları olarak görülmektedir (Black ve 
Kim, 2012, s. 203). İçerden seçilen üyelerin, bilgi alma konusunda harici üyelere göre 
daha fazla imkana sahip olmalarına karşın CEO’nun planı ile uyuşmazlığa 
düştüklerinde değişik öneriler geliştirmede isteksiz olabilirler. Harici yöneticilerin 
özellikle benzer fikirli kişileri yönetimde görmek isteyen ve kontrolü sevmeyen 
CEO’lar için önemli olduğunu belirten Green (2005, s. 28-35) en iyi kurulların şirket 
yararına farklı geçmişleri ve deneyimleri bulunan üyelere sahip kurullar olduğunu ifade 
etmektedir. 

Kurulun Demografik Özellikleri 
Kurulların demografik çeşitliliği ve şirket kurul yönetimi arasındaki ilişkilere 

odaklanan çalışmalar henüz emekleme aşamasında olmasına karşın (Nekhili ve 
Gatfaoui, 2013, s. 229) giderek ilgi çeken ve farklı açılardan ele alınan bir konudur 
(Westphal ve Zajac, 1995, s. 61). Örneğin Zhu, Shen ve Hillman (2014), yeni 
yöneticilerin, mevcut görevli yöneticilerden farklı demografik özelliklere sahip 
olmalarına rağmen, kurulun, ana atamalarında nasıl başarı sağladıklarını ve kurullarda 
ne kadar önemli rol oynadıklarını araştırmıştır. Bahsi geçen araştırmacıların 
saptamalarına göre kuruldaki mevcut yöneticiler demografik özellikleri bakımından 
farklı yeni bir yönetici seçme eğilimi gösterirken, bu süreçte cinsiyet ve etnik yapı gibi 
demografik özellikler  yeniden sınıflandırma sürecinde diğer özelliklere göre daha 
dikkat çekici kabul edilmektedir. Westphal ve Zajac (1995), CEO’lar ve yönetim 
kurulları arasındaki çok sayıda belirli demografik özelliklerin yakınlığı açısından 
tutumsal ve davranışsal benzerliklerini araştırmıştır. Buna göre yazarlar yöneticilerin 
geçmiş deneyimleri ve belirli nitelikler veya davranışsal eğilimler arasında bir bağ 
olduğunu ifade etmektedirler. 

  Kurul demografisine ilişkin diğer bir konu kurul çeşitliliğini sağlayan 
demografik özelliklerin neler olduğudur. Kurul demografisi kurulun hacmi, kurulun 
yaşı, kadın temsiliyet oranı, işlevsel altyapı, sektörel deneyim, eğitim ve cinsiyet gibi 
unsurlarla ifade edilmektedir (Arıcı, 2002, s. 2; Borean ve Sonea, 2012, s. 54; Westhal 
ve Milton, 2000, s. 366).   

Akademik araştırmalar, riskli durumları içeren işe ilişkin davranışlar ile yaş, 
cinsiyet,  kurul üyelerinin eğitim düzeyi ve mesleki deneyimi arasında bir ilişkinin 
bulunup bulunmadığını sorgulamıştır. Örneğin yöneticilerin davranışları üzerinde yaşın 
bir etkisinin olup olmadığını araştıran Arıcı’ya (2002) göre, ampirik çalışmalar farklı 
sonuçlar vermektedir. Yaşın önemli bir etkisinin olmadığını açıklayan görüşlere göre 
organizasyondaki sosyalleşme ile yöneticilere eşit sorumlulukların verilmesi, yaş 
farklılığına rağmen tutum ve davranışlarda herhangi bir farklılığa neden olmaz. Bunun 



 
 

M. Çalışkan – M. Kurt 8/1 (2016) 161-185 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

166 

yanında organizasyon kültürü de bu farklılığın oluşmasına engel olan faktörlerden 
biridir.  Buna karşılık farklı yaşların farklı davranışları yansıttığını ileri süren çalışmalar 
da söz konusudur. Buna göre yaşları 40 üzerinde olan yöneticilerin örgütsel bağlılıkları 
daha yüksek, geçmiş değerlere daha bağlı iken değişim ve yeniliklere karşı ise daha 
tutucu davranışlar sergileyebilmektedirler (Arıcı, 2002, s. 3-4). 

Birçok akademik araştırma yöneticilerin yaşı gibi mesleki deneyim ve tecrübeleri 
ile davranışsal eğilimler veya belirli nitelikler arasında bir bağ kurmaktadır. Örneğin 
belirli işlevsel alandaki başlıca tecrübelerle üst düzey yöneticilerin yetersiz performans 
nedenleri arasında benzer eğilimler ortaya çıktığı yine üst düzey yöneticilerin kendi 
fonksiyonel altyapılarıyla ilgili konulardaki şirket performansındaki değişikliklere karşı 
daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır   (Westphla ve Zajac, 1995, s. 63). 

Şirketlerin yönetim kurullarında son dönemlerde biraz artma eğilimi gösterse de 
kadınların temsil edilmesinin zayıflığı evrensel bir fenomen olarak kabul edilmektedir 
(Karcıoğlu ve Leblebici, 2014, s. 3; Nekhili ve Gatfaoui, 2013, s. 229; Negiz ve Yemen, 
2011, s. 195). Ancak iş ve toplum hayatında kadının gittikçe artan katılımı nedeniyle 
şirket yönetim kurullarında cinsiyet dengesinin geliştirilmesinin önemi de giderek artan 
bir biçimde anlaşılmaktadır (Nekhili ve Gatfaoui, 2013, s. 229). Yapılan bu akademik 
ve ampirik çalışmalar cinsiyetin farklı tutum ve davranışlara yol açıp açmadığı 
dolayısıyla kadınların farklı ve belirgin yöneticilik özellikleri üzerine de odaklanmıştır. 
Örneğin Özdevecioğlu ve Kaya (2005,  s. 41), kadın yöneticilerin erkek yöneticilere 
göre daha yüksek oranlarda düzeltici ve cezalandırıcı olarak disiplin yaklaşımlarına 
başvurmaktadır. Buna karşılık Karcıoğlu ve Leblebici (2014, s. 4), erkek yöneticilerin 
işlemsel liderlik tarzını gösterirken kadın yöneticilerin erkeklerden farklı olarak 
dönüşümsel liderlik tarzını benimsediklerini ileri sürmektedirler. 

Kenetlenmiş Yönetim Kurulu Üyeliği 
Kenetlenmiş ifadesi ile bir şirkette çalışan yöneticinin ya da CEO’nun başka bir 

yönetim kurulunda yer alması kast edilirken karşılıklı kenetlenmiş yönetim kurulları ile 
de A şirketinin CEO’sunun B şirketinde yöneticilik yapması ve B şirketi CEO’sunun da 
A şirketinde yöneticilik yapması gibi bir durum anlatılmaktadır (Hallock, 1997, s.  331). 
Kenetlenmiş kurul üyelikleri hakkında yapılan çalışmalar, birbirine bağlı kurulların 
şirketler arasında kredisi yüksek ve düşük maliyetli bilgi ve iletişim kanallarına sahip 
olmaları nedeniyle tercih edildiklerini göstermektedir. Yine bu konunun çevresel 
belirsizliği yönetmek, kaynak ve yetenek çeşitliliğine erişmek, şirketler arasındaki 
iletişimi temin etmenin yanında merkez şirketin diğerleri ile kontrol ve koordinasyonun 
sağlanması açısında da ele alındığı anlaşılmaktadır. 

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler 

Komiteler yönetim kurullarına bağlı olarak çalışan ve kurumsal yönetim 
uygulamalarının hayata geçmesinde yönetim kurullarına yardımcı olan yönetim 
birimleri olarak ifade edilebilir. Yönetim kurullarına bağlı yeterli miktarda komitenin 
kurulması kurumsal yönetimin kalitesinin bir göstergesi olarak görülmektedir 
(Arslantaş, Cüneyt ve Fındıklı, 2010, s. 264-265). 
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Yöntem 
Çalışmanın Amacı, Önemi ve Kapsamı 
Yönetim kurulları ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar yerel bazlı ve sınırlı 

sayıdadır. Bu çalışmanın amacı Anadolu 500 nezdinde işletmelerin yönetim kurullarının 
yapısını ortaya koyabilmek ve varsa bölgesel eğilimlerini tespit etme imkânını 
sağlayabilmektir. Çalışmada tüm bölgelerde faaliyet gösteren ankete katılan 
işletmelerden bulgular elde edilmiştir. 

Çalışmada yönetim kurulu yapısına ilişkin çok sayıda değişken incelendiğinden, 
çalışma araştırmacılara büyük ölçekli işletmelerin yönetim kurullarıyla ilgili oldukça 
geniş ölçüde bilgiler sağlaması açısından önem arz etmektedir. Anadolu 500 listesine 
uygulanan anket çalışması ışığında elde edilen veriler bir yandan bu kapsamda yer alan 
yönetim kurullarının yapısı hakkında fikir sahibi olma imkanı verirken bir yandan da 
buradan yola çıkarak Türkiye’deki diğer işletmelerin yönetim kurullarının yapısına 
ilişkin karar alma süreçlerinde yol gösterici olma özelliğine sahip olacağı 
düşünülmektedir.   

Çalışmanın Türü ve Evreni 
Yönetim kurullarının karakteristiklerini ortaya koymaya amaçlayan bu çalışma, 

tanımlayıcı ve açıklayıcı bir çalışmadır. Ampirik bir çalışma ile yönetim kurullarının 
yapısı incelenirken bu çalışmanın ana kütlesini,  Anadolu 500 listesi oluşturmaktadır. 
Bu işletmeler; İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında Türkiye’de faaliyet gösteren 
işletmelerden oluşmaktadır. Anadolu 500 listesinin yaklaşık % 70’i anonim şirketlerden 
oluşmaktadır. Bu nedenle araştırmanın ana kütlesini Anadolu 500 listesinde yer alan 
anonim şirketler oluşturmaktadır. Listede yer alan bütün anonim şirketler ile iletişim 
kurulduğundan örneklem yoluna gidilmemiş olup tam sayım gerçekleşmiştir. Araştırma 
sürecinde temasa geçilen bu şirketlerin 240’ından geri dönüş alınmıştır. Verilerin 
düzenlenmesi aşamasından sonra analizler 200 işletmeden elde edilen veriler 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.    

 Veri Toplama Araç ve Yöntemi   
 Çalışmada yönetim kurullarının yapısının ne olduğunun anlaşılması için bir 

anket uygulaması yapılmıştır. Anadolu 500 listesi, Türkiye’nin 7 bölgesinde de yer alan 
işletmeleri içermesi nedeniyle veri çeşitliliği bakımından literatüre katkı sağlamaktadır.  

Araştırmada öncelikle literatür taramasına dayalı olarak yönetim kurullarının 
yapısını belirleyen temel özellikler üzerinde durulmuştur. Örneklem belirlenirken 
tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemi ve verilerin elde edilmesinde telefonla 
anket yöntemi tercih edilerek veri toplama yoluna gidilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 
istatistik paket programında aritmetik ortalama yöntemiyle analiz edilmiştir.  

Bulgular 
Çalışmanın bu safhasında araştırmanın bulguları iki başlık altında ele alınmıştır. 

Öncelikle çalışmaya dahil edilen şirketlerin genel özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. 
Daha sonra ise bu şirketlerin yönetim kurulu yapılarına ilişkin frekans dağılımlarına yer 
verilmiştir.  

Çalışmaya Katılan Şirketlerin Genel Özellikleri 

Çalışmaya, Türkiye genelinde 58 ilden, toplamda 200 işletme dahil edilmiş olup 
bu işletmelerin bölgesel dağılımı tablo 1’deki gibidir. 
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Tablo 1: Bölgesel Dağılım 

Bölge İşletme Sayısı 

Marmara Bölgesi 53 
İç Anadolu Bölgesi 32 
Akdeniz Bölgesi 33 
Ege Bölgesi 31 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 28 
Karadeniz Bölgesi 23 
Toplam 200 

Tablo 2 ankete katılan işletmelerin faaliyet süresini göstermektedir. Buna göre 
işletmelerin % 2,5’si 1950 yılından önce kurulmuş işletmelerden oluşmaktadır. Ankete 
katılan işletmelerin % 37,5’i 1990 – 2000’li yıllardan itibaren, %31’i ise 1971- 1990 
yıllarından itibaren faaliyet gösteren işletmelerden oluşmaktadır. Yine örneklemde yer 
alan işletmelerden % 10,5’inin kuruluş yılı 1951-1960 yılları arasıdır. 

Tablo 2: İşletmelerin Kuruluş Yılı 

Kuruluş Yılı Frekans N (%) 
1926-1950 5 2,5 
1951-1970 21 10,5 
1971-1990 62 31 
1991-2000 75 37,5 
2001-2010 30 15 
2011-2014 3 1,5 
Cevap yok 4 2 
Toplam 200 100 

Çalışan sayısına göre işletmelerin büyüklüğüne ilişkin veriler tablo 3’de yer 
almaktadır. Buna göre işletmelerin % 49,5’i 500 ve üzeri çalışan sayısına sahiptir. 
Bunun dışında, çalışan sayısına göre işletmelerin en fazla kümelendiği aralık % 14 ile 
200-300 kişi arasında çalışan sayısına sahip işletmelerdir. Buna karşılık anket 
kapsamında sadece işletmelerin % 1,5’inde 25 ve daha az çalışan söz konusudur. 

Tablo 3: Çalışan Sayısı 

Çalışan Sayısı Frekans N (%) 

5-25 kişi 3 1,5 
26-50 kişi 4 2 
51-100 kişi 6 3 
101-150 kişi 15 7,5 
151-200 kişi 11 5,5 
201-300 kişi 28 14 
301-400 kişi 18 9 
401-500 kişi 10 5 
501 ve üzeri 99 49 
Cevap yok 6 3 
Toplam 200 100 
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Anket kapsamında yer alan işletmelerin sektörel dağılımı incelendiğinde 
işletmelerin ağırlıklı kısmı Gıda Sanayi (% 23,5) ve Dokuma – Tekstil – İplik 
sektöründe (22,5) yer almaktadır. Bunların dışında Metal Sanayi, Otomotiv, Demir 
Çelik Sanayi, Çimento gibi alanlarda işletmelerin faaliyette bulunduğu sektörler 
arasında gelmektedir.     

Çalışmaya Katılan Şirketlerin Yönetim Kurullarının Yapısal Özellikleri 
Bu bölümde ankete yanıt veren işletmelerin yapısal özelliklerinin neler olduğuna 

yer verilecektir.  
Yönetim Kurulu Büyüklüğü 

Yönetim Kurullarının büyüklüğünü ifade eden unsur kuruldaki üye sayısıdır. 
Çalışma kapsamındaki işletmelerin üye sayılarına ilişkin veriler tablo 4’te yer 
almaktadır. 

Tablo 4: Yönetim Kurulu Büyüklüğü (Üye Sayısı) 

Yönetim Kurulu Üye Sayısına İlişkin Özet Bilgiler 

Bölgeler Min. Max. Ort. Std. Sapma Toplam 
Akdeniz Bölgesi 1,00 8,00 4,27 1,75 141 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 1,00 19,00 4,89 3,15 137 
Ege Bölgesi 2,00 16,00 4,81 2,79 149 
İç Anadolu Bölgesi 2,00 15,00 6,38 2,92 204 
Karadeniz Bölgesi 2,00 11,00 4,70 2,60 108 
Marmara Bölgesi 1,00 10,00 4,58 1,82 243 
Toplam 1,00 19,00 4,91 2,53 982 

Çalışma kapsamında ankete katılan işletmelerin ortalama üye sayısı 4,91’dir. 
Yönetim kurulu üye sayıları bölgesel dağılıma göre değerlendirildiğinde; en fazla 
ortalama üye sayısı İç Anadolu Bölgesinde 6,38 iken en az ortalama üye sayısı ise 4,27 
ile Akdeniz Bölgesi olarak ortaya çıkmıştır. İşletmelerin yönetim kurullarının en az üye 
sayısı 1 en fazla üye sayısı ise 19 olarak görülmektedir.  

Akademik çalışmalarda kuruldaki üye sayısının ne olması gerektiği geniş bir 
şekilde tartışılmakla birlikte bu konuda kesin olarak üzerinde uzlaşılmış bir sonuç 
olduğu söylenemez. Yinede kurul büyüklüğü ile ilgili olarak, kuruldaki üye sayısının ne 
kadar olması gerektiğine dair farklı rakamlar ifade edilmektedir.  Yermack’ın (1996), 
kuruldaki üye sayısının 12’yi geçmesi durumunda kurul etkinliğinin düştüğünü ileri 
iddia etmektedir. Lipton ve Lorsch (1992), ideal üye sayısının en fazla 10 olması 
gerektiğini tercihen 8 ya da 9’da tutulması gerektiğini savunmuştur. Türkiye’deki 
bulgulara gelince, Elitaş, Ağca ve Aydemir’in (2009), Ege bölgesinde 185 işletme 
üzerine yaptığı çalışmada ortalama yönetim kurulu üye sayısı 5’tir. Erdoğan (2015), 
Capital dergisinde yayınlanan çalışmasında ankete katılan şirketlerin % 50’sinde üye 
sayısının 3-5 arasında olduğunu belirtmektedir. Aygün, İç ve Sayın’ın (2011), 
çalışmasında, örneklemde yer alan işletmelerin ortalama üye sayısı 6,7 olarak ifade 
edilirken, Ekşi (2009), bu değeri 5,7 olarak açıklamaktadır. Şengür ve Püskül (2011), 
İMKB’ye dahil işletmelerin ortalama yönetim kurulu üye sayısının 9 olduğunu ifade 
etmişlerdir. Şener’in (2011), çalışmasına konu olan ve İMKB’ye dahil işletmelerin 
ortalama yönetim kurulu üye sayısı 7’dir. Akıncı’nın (2011), örneklemde yer alan 
işletmelerin yönetim kurullarındaki ortalama üye sayısı 6,9 iken Arslantaş ve 
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Fındıklı’nın (2010), yapmış olduğu çalışmada bu değer 8,5 olarak görülmektedir. 
Kılıç’ın (2014), çalışmasında ortalama kurul üye sayısı 8 olarak ifade edilmiştir. Ararat 
ve Çetin (2009), Türk bankaları için ortalama üye sayısını 9 olarak açıklamıştır. Bir 
kuruldaki üye sayısını artıran en önemli unsurun işletmenin büyüklüğü olduğu 
anlaşılmaktadır (Aygün, İç ve Sayın, 2011; Coles, Daniel ve Naveen, 2008). Bu 
açıklamalar ışığında çalışmaya katılan işletmelerin ortalama üye sayısının 4,91 olması 
göz önüne alındığında gerekli çeşitliliği sağlayabilecek büyüklükte olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bunun nedenleri arasında bu işletmelerin küçük ve orta ölçekli 
işletmeler olması, kurumsal yönetim konusunda henüz istenen seviyede bulunmaması 
gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir.        

Liderlik Yapısı (İkilik Durumu)  

İkilik yapısı ile icra kurulu başkanı(CEO ya da genel müdür) ile yönetim kurulu 
başkanının aynı kişiler olup olmadığı incelenmektedir. Çalışmaya katılan işletmelerin 
ikilik yapısı tablo 5’te belirtilmektedir.  

Tablo 5: Liderlik Yapısı (İkilik Durumu) 

Bölgelere Göre İkilik Yapısı 

Bölgeler 

Aynı Zamanda 
Yönetim Kurulu 

Başkanıdır 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Değil 
Ama Üyesidir 

Yönetim kurulu 
Üyesi Değildir Toplam 

Frekans N (%) Frekans N (%) Frekans N (%) Frekans 
Akdeniz Bölgesi 17 52% 9 27% 7 21% 33 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 20 71% 5 18% 3 11% 28 
Ege Bölgesi 18 58% 7 23% 6 19% 31 
İç Anadolu Bölgesi 18 56% 11 34% 3 9% 32 
Karadeniz Bölgesi 9 39% 6 26% 8 35% 23 
Marmara Bölgesi 34 64% 14 26% 5 9% 53 
Toplam 116 58% 52 26% 32 16% 200 

Ankete katılan işletmelerin % 58’inde yönetim kurulu ve icra kurulu başkanı aynı 
kişiler iken % 16’sında ise ayrı kişilerdir. İcra kurulu başkanının yönetim kurulu 
başkanı olmamasına karşılık yönetim kurulunda üye olduğunu ifade eden şirketlerin 
oranı % 26’dir. Bölgesel eğilime baktığımızda yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu 
başkanı ayrımına en fazla sahip olan bölge Karadeniz Bölgesidir (% 35).  

Gerek Cadbury, Sarbanes Oxley, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gibi düzenleyici 
çalışmalar gerekse de bu konuda yapılan akademik tartışmalar (Ayadi ve Bouljene, 
2013; Jensen,1993; vb.), yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanlığının ayrılması 
gerektiğini belirtmektedirler. Bu konu daha çok yönetim kurulunda bağımsızlığın 
sağlanmasında temel bir gereklilik olarak dile getirilmektedir. Ancak konu şirket 
performansı açısından düşünüldüğünde özellikle vekalet ve temsil teorisi bağlamında 
yapılan tartışmalar, mülkiyet ve kontrol mekanizmasının ayrılması ile şirket sahipleri ile 
profesyonel yöneticiler arasında çeşitli sorunların çıkacağını ifade etmektedir. Özellikle 
vekalet teorisi şirket üst yönetiminde bağımsız yönetim kurulu liderliğini savunurken, 
temsil teorisi yönetim kurulu başkanı ile CEO için ikilik yapısının daha uygun olduğunu 
savunmaktadır. Çalışmaya katılan şirketlerin yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu 
başkanı ayrımına yeterince önem vermedikleri anlaşılmaktadır. Nitekim ankete katılan 
işletmelerin % 58’inde yönetim kurulu ve icra kurulu başkanı aynı kişiler iken % 
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26’sında ise yönetim kurulunda başkan olmasa da yönetim kurulu üyesi oldukları 
anlaşılmaktadır. Bu durum yönetim kurullarının daha çok CEO ya da genel müdürün 
hakimiyetinde olduğunun bir göstergesi olabilir. Diğer yandan araştırma sonucunun 
yönetim teorileri içinde temsil teorisinin bakış açısıyla tutarlılık gösterdiği de ifade 
edilebilir. Temsil teorisi bakış açısına göre yöneticilerin iyi niyetli olmaları nedeniyle 
işletme varlıklarını rasyonel yönetecekleri düşünülebilir.  Bu sayede yönetimde komuta 
birliği sağlandığı için kurulların daha etkin ve hızlı çalışmaları sağlanabilir. 

Kadın Temsiliyeti 
Çalışmada kadın temsiliyetini ifade eden kuruldaki kadın üye sayılarının bölgesel 

dağılımları ile yönetim kuruluna kadınların başkanlık yaptığı işletmelerle ilgili verilere 
tablo 6’da yer verilmiştir.  

Tablo 6: Kadın Temsiliyeti 
Yönetim Kurulunda Yer Alan Kadın Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Başkanının Cinsiyete Göre 

Dağılımına İlişkin Bilgiler 

Bölgeler Min. Max. Ort. Std. 
Sapma Top. 

Kadın 
Y.K. 
Bşk. 

Erkek 
Y.K. 
Bşk. 

Akdeniz Bölgesi 0,00 4,00 0,61 1,00 20 0 33 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu  0,00 7,00 0,75 1,55 21 0 28 
Ege Bölgesi 0,00 2,00 0,35 0,66 11 2 29 
İç Anadolu Bölgesi 0,00 2,00 0,22 0,55 7 0 32 
Karadeniz Bölgesi 0,00 4,00 0,35 0,93 8 0 23 
Marmara Bölgesi 0,00 5,00 0,91 1,16 48 1 52 
Toplam 0,00 7,00 0,58 1,06 115 3 197 

Çalışmada, ortalama kadın üye sayısı % 0,58 olarak görülmektedir. Bölgelere 
göre değerlendirildiğinde en yüksek oran % 0,91 ile Marmara Bölgesinde görülürken en 
düşük oran ise % 0,22 ile İç Anadolu Bölgesi olarak görülmektedir. İç Anadolu ve Ege 
Bölgeleri hariç olmak üzere diğer tüm bölgeler için her iki işletmeden birinde en az bir 
kadın üye bulunduğu görülmektedir. Ankete katılan şirketlerin sadece üçünde yönetim 
kurulu başkanı kadın olarak görülmektedir. 

Kadın temsiliyeti açısından elde edilen bulgular Nekhili ve Gatfaoui’nın (2013) ve 
Torchia, Calabro ve Huse’nin (2011), yönetim kurullarında kadınların temsil edilmesi 
zayıflığının, evrensel bir fenomen ve aynı zamanda sembolik bir durum olduğuna dair 
görüşünü destekler niteliktedir. Özellikle Türkiye’deki çalışmalar değerlendirildiğinde 
elde edilen sonuçlar diğer çalışmalardaki sonuçlarla da örtüşmektedir.  Örneğin Ararat 
ve Çetin’nin (2009),yaptığı çalışmada örneklemde yer alan 13 bankanın yalnızca 3’ünde 
birer kadın üye bulunmaktadır. Akıncı’nın (2011), çalışmasında kadın üyelerin 
ortalaması %1,07dir. Şener (2011), çalışmasına konu oluşturan işletmelerin yönetim 
kurulu üyelerinin çoğunluğunda erkek üyeler bulunduğunu belirterek bu şirketlerden 
sadece % 42’sinde kadın üye bulunduğunu belirtmektedir. Capital dergisinde 
yayınlanan “Yönetim Kurulları Profili 2015” başlıklı araştırmada şirketlerin % 51’inde 
kadın üyenin bulunmadığı, % 31’inde ise sadece bir üyenin bulunduğu görülmektedir. 
Kadınların üst yönetimlerde yer almasının istenen seviyede olmaması sadece ülkemize 
özgü bir durum değildir. Aslanargün (2013), farklı kültürlerde, az veya çok, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak kadınların erkeklere göre dezavantajlı olduğunu 
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belirtmektedir. Kadınların iş hayatında yeterince yer almadığını belirten Negiz ve 
Yemen (2011), kadınların hem dünyada hem Türkiye’de nüfusun yarısını teşkil 
etmesine rağmen iş hayatında aynı oranda temsil edilmemeleri nedeniyle üst düzey 
yöneticilik pozisyonlarında daha az sayıda yer aldıklarını ileri sürmektedirler. 
Türkiye’de kadın temsiliyetinin düşüklüğüne ilişkin olarak geleneksel sorunların 
yattığını söyleyen yazarlar da vardır. Örneğin Soysal (2014), kadın girişimciliğin 
yeterince gelişmemesi ve kadınların iş yaşamında daha az yer almasında genellikle aile 
içindeki ataerkil ilişkilerin yattığını ileri sürmüştür. Karcıoğlu ve Leblebici’de (2014), 
benzer bir şekilde göre üst yönetimde kadınların daha az yer almalarının nedenleri 
arasında, kadınların çoklu rol üstlenmelerinin ve Türkiye’deki örgüt kültürünün etkili 
olduğunu belirtmektedirler. Sonuç olarak örneklemde yer alan işlemelerde kadın üye 
oranlarının düşük çıkmasında dünyadaki genel eğilimlerin yanında Türkiye’deki kadın 
ayrımcılığına ilişkin geleneksel sorunların da yattığı ifade edilebilir. 

Yabancı Uyruklu Üye Sayısı 
Ankete katılan işletmelerin yönetim kurullarında bulunan yabancı üye sayısını ve 

bölgesel dağılımını gösteren veriler tablo 7’de yer almaktadır.  
Tablo 7: Yabancı Uyruklu Üye Sayısı ve Bölgesel Dağılımı 

Yabancı Uyruklu Üye Dağılımı ve Yabancı Uyruklu Üye Sayısına İlişkin Bilgiler 

Bölgeler Min. Max. Ort. Std. 
Sapma Top. Evet Hayır Top. 

Akdeniz Bölgesi - - - - - 0 33 33 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 1,00 1,00 1,00 0,00 2 2 26 28 

Ege Bölgesi 1,00 2,00 1,50 0,71 3 2 29 31 

İç Anadolu Bölgesi - - - - - 0 32 32 

Karadeniz Bölgesi 2,00 2,00 2,00 0,00 2 1 22 23 

Marmara Bölgesi 1,00 8,00 2,56 2,24 23 9 44 53 

Toplam 1,00 8,00 2,14 1,88 30 14 186 200 

Ankete cevap veren işletmelerin sadece 14’ünde yabancı uyruklu üye bulunuyor. 
Yabancı uyruklu üyelerin en fazla bulunduğu bölge Marmara Bölgesidir. Ankete katılan 
işletmelerden Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde faaliyette bulunan işletmelerde hiç 
yabancı uyruklu üye bulunmamaktadır. Yabancı uyruklu üyelerin bulunduğu 
işletmelerde, yabancı uyruklu üyelerin yönetim kurulunda temsil edilme oranı ise 2,14 
dür.  

Yönetim kurulu çeşitliliğinin en önemli göstergelerinden biri kuruldaki yabancı 
üye sayısıdır. Türkiye’de bu konu ile ilgili az sayıda çalışma yapıldığı söylenebilir. 
Literatür incelemesi sonucunda ulaşılan çalışmalar değerlendirildiğinde, Capital 
dergisinde “Türkiye Yönetim Kurulu Profili 2015” çalışmasında şirketlerin %36’sında 
yabancı üye bulunduğu anlaşılmaktadır.  Ararat ve Çetin’nin (2009), çalışmasında 
Türkiye’deki bankalar içinde sadece yabancı sermayeli bankaların yönetim kurullarında 
yabancı üye bulunmaktadır. Şener’in (2011), çalışmasında örnekleme dahil olan 
işletmelerin yalnızca % 37’sinde yabancı üye bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, 
örneklemde yer alan 200 şirket içinde sadece 14’ünde yabancı uyruklu üye bulunması 
Anadolu 500 listesindeki işletmeler açısından oldukça ilgi çekicidir. Bu sonucun temel 
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nedenleri arasında gerek Anadolu şehirlerinin coğrafi konumu nedeniyle yabancı 
yönetim kurulu üyesine erişiminin zor olabileceği gerekse de bu şirketlerdeki 
profesyonellik derecesinin yetersiz olması gösterilebilir. Yönetim kurulları şirket ya da 
kurumların çevresiyle ilişki kurabileceği en önemli yönetim mekanizmalarıdır. Özellikle 
de uluslararası pazarlara yönelmek isteyen işletmeler açısından yabancı uyruklu 
yöneticilerin kurabileceği ilişkiler bu konuda işletmelerin ihtiyaç duyabileceği 
bağlantıları sağlayabilecek öneme sahiptir. Dolayısıyla da daha çok finans sektöründe 
ve ortaklı yapılarda var olan yabancı yönetim kurulu üyesinin örneklemimizdeki 
sektörler açısından "stratejik önemde" olarak algılanmaması da bu nedenler arasında 
gösterilebilir. 

Bağımsız Üye Sayısı 

Yönetim kurullarında bağımsız üye oranını gösteren veriler tablo 8’de ve 9’da yer 
almaktadır. Ankete katılan işletmelerin % 81’inde harici (dışarıdan) üye 
bulunmamaktadır. Toplamda 38 işletmede şirket dışından bağımsız üye yer almaktadır. 
Bu işletmeler içinde ortalama bağımsız üye oranı % 0,54 olarak çıkmaktadır. Bölgesel 
dağılım incelendiğinde İç Anadolu’da bağımsız üyelerin yönetim kurulunda temsil 
edilme oranı % 1,25, Marmara Bölgesinde % 0,53 diğer bölgelerde ise bu değerlerin 
oldukça altında gözükmesidir. Örneklemde yer alan toplam 982 yönetim kurulu 
üyesinden 108’i şirket dışından bağımsız üye olarak yer almaktadır.  

Tablo 8: Bağımsız (Dışarıdan) Üyeye Sahip İşletmeler 

Bağımsız (Dışarıdan) Üye Sayısına İlişkin Bilgiler 

Dışarıdan Üye Sayısı Frekans N (%) 
0 162 81,0 
1 9 4,5 
2 11 5,5 
3 8 4,0 
4 4 2,0 
5 3 1,5 
6 1 0,5 
7 1 0,5 
9 1 0,5 

Toplam 200 100 

Tablo 9: Yönetim Kurulunda Yer Alan Bağımsız Üyelerin Bölgesel Dağılımı 

Yönetim Kurulunda Yer Alan Bağımsız Üye Sayısına İlişkin Özet Bilgiler 

Bölgeler Min. Max. Ort. Std. 
Sapma Toplam. 

Akdeniz Bölgesi 0,00 3,00 0,36 0,82 12 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 0,00 4,00 0,32 0,94 9 
Ege Bölgesi 0,00 4,00 0,39 0,92 12 
İç Anadolu Bölgesi 0,00 9,00 1,25 2,41 40 
Karadeniz Bölgesi 0,00 3,00 0,30 0,82 7 
Marmara Bölgesi 0,00 5,00 0,53 1,28 28 
Toplam 0,00 9,00 0,54 1,37 108 
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Kurul yapısının bir diğer önemli boyutu da, kuruldaki işletme dışından 
görevlendirilen harici yani bağımsız üyelerdir. Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlara 
göre işletmelerin % 81’inde bağımsız üye bulunmamaktadır. Yani bir anlamda 
şirketlerin çoğunda yönetim kurulu üyesi aynı zamanda icracı kişilerden oluşmaktadır. 
Yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı, kurul bağımsızlığının en önemli 
göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar ampirik çalışmalar içinde 
kurul bağımsızlığının işletme performansına olumsuz etki ettiğine dair görüşler mevcut 
ise de (Alkdai ve Hanefah, 2012; Shukeri, Shin ve Shaari, 2012; Akıncı, 2011) 
işletmelerin kurumsal kalitelerini artırdığı gerekçesiyle literatürde, kurul 
bağımsızlığının önemi ve gereği konusunda adeta bir görüş birliği söz konusudur 
(Guercio, Dann ve Partch , 2003; Boone vd. 2007; Sarkar ve Diğ., 2008).  

Kuruldaki bağımsız üyeye ilişkin elde edilen bu sonuç Türkiye’deki diğer 
çalışmalarla genel olarak bir uyumluluk göstermektedir (Akıncı, 2011; Arslantaş ve 
Fındıklı, 2010; Şener 2011). Ayrıca Akyön’ün (2013), Türkiye’de yönetim kurullarında 
bağımsız üyelerin yer almasına yeterince sıcak bakılmadığı iddiasını doğrulamaktadır. 
Bammens, Voordeckers ve Gils(2008), yönetim kurulu yapısıyla ilgili olarak, nesiller 
ilerledikçe yönetim kurulunda dışarıdan bağımsız üye bulunması olasılığının da artma 
eğiliminde olduğu iddia etmektedir. Anket kapsamındaki işletmelerin sadece % 2,  yılı 
aşkın süredir faaliyette bulunurken şirketlerin % 56’sının en fazla 25 yıllık bir ömre 
sahip olduğu düşünüldüğünde işletmelerin henüz kurul yapısında istenen çeşitliliği 
sağlayacak çalışma süresine ulaşmadıkları da düşünülebilir. Bir diğer etken de 
Türkiye’deki işletmelerin yoğun mülkiyet yapılarının bağımsız üyelere karşı bir güven 
sorununa yol açmış olabileceğidir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yaş Ortalaması 

Ankete katılan işletmelerin yönetim kurullarında görev alan üyelerin yaş 
durumunun ilişkin bilgiler tablo 10’da yer almaktadır. Bu verilere göre ankete yanıt 
veren işletmelerin ortalama yaşı, 47,48 olarak belirlenmiştir. En yaşlı üyeler 60,50 en 
genç üyeler ise 25 yaşındadır. Bölgeler arasında en genç yaş ortalaması 46,28 ile Ege 
Bölgesinde en yaşlı ortalama ise 49,14 ile Karadeniz bölgesinde ortaya çıkmıştır. 

Tablo 10: Yönetim Kurulunun Yaş Ortalaması 

Kurulu Üyelerinin Ortalama Yaş Dağılımına İlişkin Özet Bilgiler 

Bölgeler Min. Max. Ort. Std. 
Sapma N (%) 

Akdeniz Bölgesi 36,50 59,50 48,80 5,50 141 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 32,60 55,50 46,41 6,28 137 
Ege Bölgesi 28,80 60,50 46,28 6,28 149 
İç Anadolu Bölgesi 25,00 55,50 47,07 6,34 204 
Karadeniz Bölgesi 37,80 60,50 49,14 7,10 108 
Marmara Bölgesi 31,80 60,50 47,44 6,49 243 
Toplam 25,00 60,50 47,48 6,33 982 
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi ve Deneyimi 
Yönetim Kurulunda görev yapan üyelerin çalışma sürelerini gösteren bilgiler 

tablo 11’de yer almaktadır. 
Tablo 11: Kurul Üyelerinin Çalışma Süresi 

Bölgeler Çalışma 
Süreleri 

Sektörel 
Deneyim 

İşletmede 
Geçen Süre 

Akdeniz Bölgesi 14,82 12,79 8,76 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 13,36 10,61 7,34 
Ege Bölgesi 15,27 10,79 8,05 
İç Anadolu Bölgesi 14,31 11,31 10,78 
Karadeniz Bölgesi 14,63 12,07 9,27 
Marmara Bölgesi 16,45 12,29 9,11 
Toplam 15,02 11,72 8,92 

Kurul üyelerinin farklı bilgi ve perspektiflere sahip olmalarına imkan veren ve bu 
nedenle de stratejik konularda daha zengin seçenekler geliştirmelerini sağlayan 
unsurlarından biride kurul üyelerinin bilgi ve deneyimleridir. Çalışmaya dahil edilen 
işletmelerin kurul üyelerinin toplam çalışma süresi ortalama olarak 15,02 yıl iken, ilgili 
sektörde toplam çalışma sürelerinin ortalaması ise 11,72 yıldır. Yine kurul üyelerinin 
ilgili işletmede geçen çalışma sürelerinin ortalaması ise 8,92 yıldır. Bu sonuçlar 
örneklemdeki şirketlerin yönetim kurullarında yeterli deneyime sahip kişilere yer 
verdiklerini göstermektedir. 

Kenetlenmiş Yönetim Kurulu Üyeliği 

Örneklemde yer alan işletmelerin yönetim kurullarında yer alan kenetlenmiş 
yönetim kurulu üyelerine ilişkin bulgular tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 12: Kenetlenmiş Yönetim Kurulu Üyeliği 

Yönetim Kurulunda Başka İşletme ve Kurumların Yönetim Kurullarında Görev Alan Üye 

Bölgeler 
Evet Hayır Fikrim yok Toplam 

Frekans N(%) Frekans N(%) Frekans N(%) Frekans 
Akdeniz 10 30,3 21 63,6 2 6,1 33 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 3 10,7 23 82,1 2 7,1 28 
Ege 6 19,4 23 74,2 2 6,5 31 
İç Anadolu 12 37,5 16 50,0 4 12,5 32 
Karadeniz 4 17,4 17 73,9 2 8,7 23 
Marmara 17 32,1 28 52,8 8 15,1 53 
Toplam 52 26,0 128 64,0 20 10 200 

Tablodan da anlaşılacağı üzere örneklemde yer alan işletmelerden 52’sinde farklı 
işletmelerin yönetim kurullarında da görev alan üyeler bulunmakta iken 128’inde ise 
kenetlenmiş üye bulunmamaktadır. Diğer yandan katılımcıların % 10’u bu konunda 
fikir beyan etmemiştir. Kenetlenmiş kurul üyeliği şirketlere farklı kaynaklara ulaşma 
imkanını sağlamın yanında çevresel belirsizliği de azaltan bir uygulama olarak 



 
 

M. Çalışkan – M. Kurt 8/1 (2016) 161-185 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

176 

görülmektedir. Çalışmada ulaşılan bulgulara göre kenetlenmiş kurul üyeliğinin 
öneminin yeterince benimsenmediği ifade edilebilir. 

Komiteler  

Ankete katılan işletmelerin yönetim kurullarına bağlı komitelerin var olup 
olmadığına ilişkin göstergeler tablo 13’de görülmektedir.  

Tablo 13: Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler 

Yönetim Kuruluna Bağlı Komitelere İlişkin Bilgiler 

 Komite Adı Evet Hayır Toplam 

Frekans N(%) Frekans N(%) Frekans 
Denetim komitesi  81 40,5 119 59,5 200 
Ücretlendirme komitesi  60 30,0 140 70,0 200 
Kurumsal Yönetim Komitesi 42 21,0 158 79,0 200 
Risk Komitesi 45 22,5 155 77,5 200 
İcra Kurulu Komitesi  64 32,0 136 68,0 200 
Aday Kurulu 4 2,0 196 98,0 200 

Komiteler yönetim kurullarına bağlı olarak çalışan ve kurulların etkinliğini 
sağlayan yönetim mekanizmalarıdır. Komitelerin varlığı kurumsal yönetim derecesinin 
en önemli göstergeleri arasında gösterilmektedir. Çalışmaya dahil edilen işletmelerin % 
59,5’inde denetim komitesinin, % 68’inde icra kurulu komitesinin % 70’inde 
ücretlendirme komitesinin, % 77,5’inde risk komitesinin, % 79’unda kurumsal yönetim 
komitesinin ve % 98’inde aday komitesinin kurulamadığı anlaşılmaktadır. Bunun 
muhtemel nedenleri arasında bu şirketlerin genel itibari ile hisseleri borsada işlem gören 
işletmeler olmayışı nedeniyle kurumsal yönetim mekanizmalarına henüz bütünüyle 
sahip olmamaları, profesyonel yönetim anlayışının yerleşmemiş olması gösterilebilir.   

Tartışma ve Sonuç 

Anonim şirketlerde yönetim kurullarının yapısal özelliklerinin belirlenmesi, 
kurumsal yönetim bağlamında Türkiye’deki yönetim anlayışının anlaşılması açısından 
en önemli göstergeler arasında sayılabilir. Bu nedenle literatür taramasından da yola 
çıkılarak çeşitli açılardan araştırma kapsamındaki işletmelerin yönetim kurullarını 
belirleyen temel özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre kuruldaki üye sayısı 
(kurul büyüklüğü), yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı ayrımı (ikilik 
durumu), yönetim kurulunda kadın temsiliyeti (kurulun cinsiyet dağılımı), kuruldaki 
yabancı uyruklu üye sayısı, yönetim kurulunun bağımsızlığı, kurul üyelerinin mesleki 
deneyimi, kurul üyelerinin yaş ortalaması, kenetlenmiş kurul üyeliği ve komiteler 
değişkenleri üzerinden yönetim kurullarının temel nitelikleri saptanmaya çalışılmıştır.  

Bulgulara göre, ankete katılan işletmelerin ortalama üye sayısı 4,91’dir. Ankete 
katılan işletmelerin %58’inde yönetim kurulu ve icra kurulu başkanı aynı kişiler iken % 
16’sında ise ayrı kişilerdir.  Çalışmada ortalama kadın üye sayısı % 0,58 olarak 
görülmektedir. Ankete katılan 200 şirket içinde sadece üç tanesinde yönetim kurulu 
başkanı kadındır. Yine sadece 14 şirkette yabancı uyruklu üye varken 186 şirkette 
yabancı uyruklu üye bulunmamaktadır. Örneklemdeki işletmelerde bağımsız üye oranı 
0,54 olarak çıkmaktadır.Bu şirketlerin %81’inde dışarıdan harici üye bulunmamaktadır. 
Yönetim kurulu üyelerinin ortalama yaşı 47,48 olarak görülürken üyelerin sektörel 
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deneyimi ortalama 11,72 yıl olarak görülmektedir.Son olarak örneklemde yer alan 
işletmelerden 52’sinde (% 26)  farklı işletmelerin yönetim kurullarında da görev alan 
üyeler bulunmaktadır.   

Yönetim kurulunun yapısal özellikleri pek çok akademik çalışmada ele alınmış ve 
tartışılmıştır (Aygün, İç ve Sayın, 2011; Chang 2010; Hillier ve McColgan, 2006). 
Yönetim kurullarının yapısal özelliklerinin neler olduğu, bu özelikleri etkileyen 
dinamikler ve bunların gerek kamuoyu gerekse işletmeler açısından ne tür sonuçlara yol 
açtığı konusu bu tartışmaların merkezinde yer almaktadır.  Kurul yapısını oluşturan 
özellikler,  işletmelerin performansını etkileyen dinamiklere sahip olduğu için 
araştırmacılar tarafından büyük bir ilgiyle ele alınan bir konudur. Bu nedenle de bu 
çalışmada da Türkiye’de büyük işletmelerin yönetim kurullarının sahip olduğu genel 
görüntü ve taşıdığı dinamikler başlıca araştırma konusudur. Yönetim kurulunun yapısal 
özelliklerine ilişkin daha önceki çalışmaların ortak noktası sınırlı sayıdaki özelliklere 
odaklanmasıdır. Bu açıdan bu çalışma araştırmacılara Türkiye’deki işletmelerin yönetim 
kurullarıyla ilgili oldukça geniş ölçüde bilgiler sağlamaktadır.  

Yönetim kurulu yapısına ilişkin özellikler ideal kurul mekanizmasının 
oluşumunda önemli bir role sahiptir. Bu anlamda kurul üyelerinin taşıması gereken 
özellikler kurula şirket yönetiminde daha fazla katkı sağlayacak nitelikte olmalıdır. Her 
ne kadar literatürde en iyi yönetim kurulu modelinin ne olduğuna ilişkin olarak üzerinde 
uzlaşılmış bir görüş birliği olmasa da genel olarak kurum ve şirketlerin içinde 
bulundukları durumu da göz önünde bulundurarak en ideal kurul yapısının sahip olduğu 
dinamikler araştırılmış ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu anlamda çalışmanın teorik 
çerçevesinde ifade edilen bu unsurlar açısından bakıldığında ulaşılan bulgulara göre 
çalışma kapsamındaki işletmelerin yönetim kurulları bahse konu kriterler açısından 
görece olarak yeterli çeşitliliği sağlamayan bir görünüm vermektedir. Bu konuda son 
dönem çalışmaları kurulların taşıması gereken nitelikler arasında dışarıdan bağımsız 
üyelerin bulunduğu gerek demografik gerekse farklı ticari seçenekler açıdan çeşitliliği 
sağlayacak kurul kombinasyonlarının önemi üzerinde durmaktadır. Kurulların 
bağımsızlığı tam olarak sağlayamadığı, kurul kompozisyonu açısından istenen 
çeşitliliğe ulaşamadıkları ve bu konunun yeterince benimsenemediği anlaşılmaktadır. 
Literatür incelendiğinde işletmelerin bu ölçüde kurullara sahip olabilmesinin en önemli 
unsurları arasında işletmelerin büyüklükleri ve kurumsal yönetim uygulamalarını 
olabildiğince benimseyebilmeleri gelmektedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin 
KOBİ niteliğinde olmasının bu sonuçları anlaşılır kıldığı varsayılsa da bunun 
nedenlerine ilişkin akademik çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 Bu çalışma, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar dikkate alındığında kimi 
çalışmalar ile farklılıklar ortaya koyarken (Akıncı, 2011; Arslantaş ve Fındıklı, 2010; 
Şener 2011; Şengür ve Püskül, 2011), kimi çalışma sonuçları ile de benzerlikler 
göstermektedir (Elitaş, Ağca ve Aydemir, 2009; Erdoğan, 2015). Farklılık gösteren 
çalışmaların örnekleminin Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren işletmeler olduğu 
anlaşılmaktadır. Hisseleri sermaye piyasalarında işlem gören şirketler pek çok açıdan 
SPK mevzuatına uygun bir şekilde hareket ettiklerinden yönetim kurulu yapılanmaları 
da bu anlamda daha sağlıklı bir görüntü vermektedir. Örneğin yönetim kurulu üye sayısı 
açısından değerlendirildiğinde bu işletmelerin ortalama üye sayısı 7-9 arasında 
değişmektedir. Yine kuruldaki ikilik durumu açısından değerlendirildiğinde de benzer 
bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Bu şirketlerde genel olarak yönetim kurulu başkanı ile 
icra kurulu başkanı ayrımına önem verildiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan Türkiye’de 
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yapılan çalışmalar içinde özellikle çalışma alanı olarak Ege Bölgesindeki işletmeleri 
seçen Elitaş, Ağca ve Aydemir’in (2009), ulaşmış olduğu bulgular genel olarak bu 
çalışmanın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Elitaş, Ağca ve Aydemir’in (2009), 
çalışmasında ortalama üye sayısının 5 olduğu, örneklemdeki işletmelerin %48’inde ise 
yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanının aynı olduğu anlaşılmaktadır. 

Günümüzde iyi yönetim uygulamaları ekonomik büyümenin en temel kaynağı 
olarak kabul edilmektedir. Kurumsal yönetime ve iyi yönetim uygulamalarına ilişkin 
pek çok düzenleyici çalışmanın odağında yönetim kurulları yer almaktadır. Örneğin 
SPK 2014 tarihinden itibaren Kurumsal Yönetim İlkeleri Endeksinde kullandığı 
derecelendirme ağırlıklarını güncelleyerek en yüksek ağırlık notunu kurumsal yönetim 
ilkeleri içinde % 35 ile yönetim kurulları için belirlemiştir (Doğrusoy, 2014, s. 30). 
Etkili yönetim kurulları ve iyi yönetim işletme performansını olumlu etkilemektedir. Bu 
nedenle yönetim kurulunun firma performansını ne kadar ve nasıl etkileyebileceği 
sorusu üzerinden daha fazla araştırma yapılmalıdır. Ayrıca yeniden yapılanma, değişim 
gibi stratejik kararları etkileme potansiyelinden dolayı işletme performansı ile kurul 
performansı arasındaki ilişki önemli bir araştırma sorusu olarak yer almaktadır. Bundan 
dolayı gelecekte yapılacak çalışmalarda, yönetim kurulu üyelerinin özellikleri ile 
yönetim kurulunun yapısını belirleyen diğer değişkenlerin kurul performansı üzerindeki 
etkileri gibi konular üzerinde durulabilir. 
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Extensive Summary 
Introduction 

The concept of the Board of Directors took part in the focus of many studies. In 
particular, this issue has been investigated in many aspects in the studies conducted 
internationally. While the size of the board of directors and its impact on business 
performance are examined in some of these studies (Boone & others., 2007; Guest, 
2008; Hillier & McColgan, 2006; Mak and Kusnadi, 2005; Yermack, 1996 etc.), and it 
has focused on the structure of the board of directors and the characteristics of board 
members in some other studies (Chang 2010; Ees, Gabrielsson & Huse, 2008; Kostyuk 
& Koverga, 2006; Pfeffer, 1972 etc.). Studies on the Boards of Directors and its 
structure have been conducted in Turkey as well (Akgül 2009; Aygün, İç & Sayın, 
2011; Şener, 2012;). But it can be stated that these studies are limited. Furthermore, 
another lack seen in studies conducted in Turkey is absence of a study that takes into 
account and examines all of Turkey. In order to fill this gap in the literature this study 
has tried to present the main features of the boards of directors of the joint stock 
companies that are determined with the cooperation of the Ekonomist magazine and 
Turkish Economy Bank (TEB) and listed in the Anatolian 500 companies. Primarily the 
literature on the concept of the board of directors and basic characteristics that 
determine the structure of the board is discussed in the study. Later, findings concerning 
the structural properties of businesses taken in the sampling are discussed via a survey. 

(The Concept Of The) Board of Directors 
Many definitions regarding the concept of the Board of Directors are found in 

the literature. According to Mintzberg (1983), board of directors is a formal port located 
usually between the company's shareholders and company executives who are 
registered to (/ responsible for) the daily operation of the organization. According to 
Fama and Jensen (1983), boards of directors are responsible for following and directing 
the strategy as the peak of the company's decision-audit system, but not for the 
implementation of strategic decisions or daily management. According to Tüngler 
(2000, p. 232), boards of directors are the bodies representing the company in the 
business dealings and court as a responsible for decisions of the company. 

By many researchers boards of directors are considered in the center of 
corporate governance as a corporate entity that decisions are made to create a 
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competitive advantage for the businesses and as the most important legal administrative 
mechanisms (Daily & Others., 2003, p. 373; Kostyuk & Koverga, 2006, p. 48; Zilberg, 
2013, p. 174; Ziv & Weisbach, 2013, p. 363).. 

Dynamics Determining the Structure of the Board of Directors 
What would be the subject of structural properties of the board of directors to 

fulfill its responsibilities is important as it allows the organization to work more 
efficiently. According to Green (2005, p. 28), poorly designed boards prevents the 
managers fulfilling their obligations in the real sense. Therefore attention should be paid 
to features such as independence of the board, the number of members on the board, 
committees under the board and leadership structure of the board in the formation of a 
good board. Yıldırım (2012, p. 31-53), in a manner similar to Green states that the ideal 
boards of directors must bear a number of qualitative and quantitative characteristics. 
Accordingly, issues such as the number of members on the board (size of the board), 
characteristics of the members making up the board, the diversity of the board, the 
independent members, demographics of the board and sub-committees should be 
handled carefully in the formation of a board. 

Objectives, Importance and Scope of the Study 

Studies conducted in Turkey related to boards of directors are local based and a 
limited number. This study aims to reveal the structure of the boards of directors of the 
businesses listed in the Anatolian 500 firms and to provide the opportunity to identify 
regional trends, if available. Findings of the businesses operating in all regions surveyed 
in this study were obtained. 

General Characteristics of the Companies Participated in the Study 
2,5 % of businesses surveyed under this study consists of enterprises established 

before 1950. 37.5 % of businesses participated in the survey consists of businesses 
operating since the 1990 – 2000s, and 31% of businesses is since the 1971 – 1990s. And 
again foundation year of 10.5% of the companies in the sampling is between the years 
1951-1960. In terms of number of employees, 49.5% of businesses have a number of 
employees 500 and more. Furthermore, the range that businesses clustered in the most 
according to the number of employees is a 14% that is businesses having a number of 
employees 200 up to 300. When examining the sectoral distribution of enterprises 
within the scope of the survey, it is seen that the substantial part of businesses are 
located in the Food Industry (23.5%) and Weaving - Textile - Yarn Sector (22.5). Apart 
from these, areas such as metal industry, automotive, iron and steel industry, and 
cement industry are sectors in which businesses engage in activities. 

Discussion and Conclusions 

Determining the structural properties of the boards of joint stock companies can 
be deemed among the most important indicators for the understanding of management 
mentality in Turkey in the context of corporate governance. Therefore, the basic 
properties defining the boards of enterprises surveyed in this study were tried to be 
determined from several aspects starting from literature review. Accordingly, the 
fundamental characteristics of the board of directors through variables such as the 
number of members on the board (board size), discrepancy of chairman of the board and 
chief executive officer (dualism dilemma), female representation on the board (the 
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gender distribution of the board), number of foreign national members on the board, the 
board's independence, professional experience of board members, the average age of 
board members, interlocking board memberships and committees were studied to be 
determined. 

According to the findings, the average number of members of the enterprises 
participated in the survey is 4.91. While in 58% of enterprises surveyed in the study, 
chairman of the board and chief executive officer are the same people, in the other hand 
16% of enterprises have separate individuals as chairman of the board and chief 
executive officer. The study shows the average number of female members as 0.58%. 
Chairman of the board in only three of the 200 companies surveyed are women. 
However, only 14 companies have foreign national members while the rest 186 
companies have no the members of foreign nationals. Rate of independent members on 
the boards of enterprises in the sample shows up 0,54. 81% of these companies do not 
have external members from the outside. While the average age of board members is 
seen as 47,48 the sectoral experience of board members is seen as 11,72 in average. 
Finally, the 52 (26 %) of businesses in the sampling has members serving also on the 
boards of other different companies. 

Characteristics constituting the structure of the board are issues discussed by 
researchers with great interest since they have the dynamics affecting the performance 
of the companies. Hence in this study the overall image and the dynamics of the board 
of directors of large enterprises in Turkey are the main research issues. The common 
point of the previous studies regarding the structural properties of the board of directors 
is to focus on a limited number of properties. In this respect, this study provides quite 
widely information about the boards of enterprises in Turkey for researchers. 
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Özet 

Turist rehberliği turizm sistemi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye 
koşulları düşünüldüğü zaman 2012 yılında resmileşen meslek kanunundan dolayı yasal 
ve zorunlu bir unsuru haline gelmiş ve resmi olarak meslek olarak tanınmıştır. Ayrıca  
konumları gereği turistlerle yüz yüze bir etkileşim sağladığı için memnuniyet yaratmada 
ve turizm potansiyelini gerçekleştirmede turist rehberlerinin rolleri dikkate değer 
konumdadır. Turist rehberliğinin akademik anlamda turizm ile ilgili diğer çalışmalara 
oranla özellikle arz taraflı daha az incelenen bir konu olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Bu anlamda bu araştırma turist rehberlerinin mesleki bağlılıklarına odaklanmıştır ve iki 
değişken açısından mesleki bağlılıkları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ikinci 
işte çalışma durumuna ve turist rehberliği eğitim durumuna göre mesleki bağlılık alt 
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Ayrıca, turist rehberliği 
mesleğinin özel durumu göz önüne alınarak ileride yapılacak çalışmalar için çeşitli 
önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler:  Turist rehberliği, mesleki bağlılık, turist rehberi 

Abstract 
Tourist guiding has held its vital position in any tourism system and with specific 

reference to Turkey, owing to the vocational law enacted in 2012, it has become a legal 
and obligatory element and finally recognized as a profession. Further, the nature of 
tour guiding entails a face to face interaction with tourists, which is why the roles of 
tourist guides are noteworthy in creating customer satisfaction and realization of 
tourism potential. It will not be wrong to hold that tour guiding does not have the 
righteous place in academic studies from their point, i.e. supplier side. In this context, 
this paper sets out to examine the vocational commitment of tourist guides in terms of 
two variables. The results of the study suggest that there are statistically significant 
differences between the sub-dimensions of vocational commitment and second 
employment as well as tour guiding education level. Besides, considering the specific 
nature of tourist guiding, suggestions have been put forward for potential future studies. 
Keywords: tourist guiding, vocational commitment, tourist guide 
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GİRİŞ 

Akademik bir olarak değerlendirilmekten ziyade “turist rehberliği mesleği 
turizm endüstrisinin “Cinderella’sı” olmuştur: çekici, faydalı ama çoğu kez göz ardı 
edilen”  (Mak, vd., 2011). Turizmin arz tarafında değerlendirilebilen turist rehberleri 
için akademik çalışmalar yok denecek kadar azdır ve turist rehberliği başlığı altında 
değerlendirilen çalışmalar da temelde turistlerin tecrübeleri ile ilgili çalışmalardır 
(Mackenzie ve Herr, 2013). Bunun yanında yabancı literatürde Cohen (1985), Holloway 
(1981), Pond (1993), Ap & Wong (2001), Black ve Weiler (2005), Salazar (2005), 
Reisinger ve Steiner (2006), Wynn (2010), Mak vd. (2011), Pereira ve Mykletun 
(2012), Hallin ve Dobers (2012), Byron (2012), Overend (2012), Weiler ve Black 
(2015) gibi yazarlar salt “turist rehberi” ve “turist rehberliği” ile ilgili konulara 
odaklanmışlardır.  

Diğer yandan ülkemizde de durumun farklı olduğunu söylemek pek mümkün 
değildir. Turistler ile etkileşimin çeşitli açılardan ele alındığı konular bir tarafa 
bırakılırsa pazarlama ve işletme odaklı turizm çalışmalarıyla karşılaştırıldığında sadece 
“turist rehberliği” ve “turist rehberi” odaklı çalışmaların az sayıda olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. (Örneğin; Batman, 2003; Tosun ve Temizkan, 2004; Demirkol ve 
Ekmekçi, 2005; Ahipaşaoğlu, 2006; Yarcan, 2007; Yazıcıoğlu vd., 2008; Korkmaz vd., 
2010; Çetin ve Kızılırmak, 2012; Köroğlu vd., 2012; Kaya ve Özhan, 2012;  Kozak ve 
Yetgin, 2013; Köroğlu, 2013; Güzel vd. 2013; Tetik, 2015). 

Turizm ile ilgili sivil toplum kuruluşları arasında TÜRSAB (Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu no. 1618) ile beraber kuruluşu yasaya dayandırılan (Turist 
Rehberliği Meslek Kanunu, Kanun no. 6326) ve dolayısıyla yarı resmi kamu kurumu 
niteliği taşıyan TUREB (Turist Rehberleri Birliği) “turist rehberliği mesleğine kabulden 
mesleğin icrasına, … turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna, … görev ve 
yetkilerine, çalışma usullerine, … Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev 
ve yetkilerine, … turist rehberliği meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine 
ilişkin (TUREB, 2015)” konularda yetki sahibi bir kuruluştur. Bu kanunla beraber turist 
rehberliği bir meslek olarak resmi sıfat kazanmış ve bir kariyer olarak düşünülmeye 
başlanmıştır.   

 2015 Kasım verilerine göre TUREB bünyesinde kayıtlı turist rehberi sayısı 9898 
olarak belirtilmiştir (Kişisel iletişim, Kasım 2015). Ülkemizde paket turların yasal bir 
parçası olan ve sayıları neredeyse 10,000’e ulaşan bir meslek grubuyla ilgili mesleki 
bağlılık konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda kültür elçileri 
olarak da değerlendirilebilecek bu meslek mensuplarının bağlılıklarının incelenmesinin 
önemli olduğu ileri sürmek yanlış bir önerme olmaz. Bu anlamda bu çalışmanın turist 
rehberliği literatürüne mesleki bağlılık kapsamında katkısı olacağı düşünülmektedir. 

Turist Rehberliği 

Turist rehberleri turistlerin turizm etkinlikleriyle ilgili tecrübelerinin niteliğinin 
artmasında önde gelen bir rol oynamaktadır (Black ve Weiler, 2005).  Bu anlamda 
tecrübe niteliğinin artmasının memnuniyete etkisi olacaktır. Turizm sistemindeki bu 
önemli yerine rağmen turist rehberliği turizm literatüründe işletme ve pazarlama 
boyutları kadar yeterince ele alınmamıştır (Black ve Weiler, 2005; Ap ve Wong, 2001; 
Jafari, 1985). Dünyada uluslararası turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısı 1950 yılında 
sadece 25 milyon olmasına karşın bu rakam 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 1 milyar 
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133 milyon   ve 1 milyar 184 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir ve bu rakamın 2030 
yılında 1 milyar 800 milyon uluslararası turiste ulaşması beklenmektedir (UNWTO, 
2016). İşlem hacminin bu derecede yüksek olduğu bir alanda turist rehberleri, özellikle 
de uluslararası turizm hareketlerinde, bu sistemin işletme ve müşteri çerçevesinde 
önemli bir ara yüz rolü oynamaktadır.  

Her ne kadar eski çağlarda gerçekleştirilen seyahatleri serbest zaman uğraşısı 
şeklinde değerlendirmek zor olsa da rehberler eski çağlardan beri varlıklarını 
sürdürmektedirler. Şüphesiz eski çağlarda gerçekleştirilen seyahatleri serbest zaman 
uğraşısı şeklinde değerlendirmek zordur. Bu çağlarda gerçekleştirilen seyahatlerin 
arkasında ihtiyaç veya zorunluluk yatmaktaydı ve bu anlamda ilk seyahatler yiyecek 
bulmak, çalışmak veya zorlu iklim koşullarında uzaklaşmak üzere gerçekleştirilmiştir. 
Bundan dolayı “seyahat” kelimesinin İngilizce karşılığı Fransız dilinde çalışmak 
anlamına gelen “travailler”  kelimesinden etkilenmiştir (Pond, 1993). Rehberlerin o 
zaman ki işlevi Cohen (1985) tarafından ilk defa söylendiği üzere “yol gösterici” olarak 
değerlendirilmekteydi. 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan kitlesel turizm hareketleriyle 
turist rehberlerinin rolleri “yol göstericiden” “eğitimci” ve “kültürel temsilci” rollerine 
kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir (Holloway, 1981; Cohen, 1985; Pond, 
1993; Black ve Weiler, 2005).  

Dünya Turist Rehberleri Birliği Federasyonu’na göre (World Federation of 
Tourist Guide Associations – WFTGA -) turist rehberi; “tura katılanlara arzu ettikleri 
dilde rehberlik yapan ve genelde bir yetkili kurum tarafından verilen ve/veya tanınan 
alan-özgü lisansa sahip olan ve bir bölgenin kültürel ve doğal mirasını sözlü olarak 
anlatan kişi” (WFTGA, 2015) olarak değerlendirilmektedir. 

İçerik olarak farklılıklar olmasına rağmen Türkiye’de 2012 yılında çıkarılan 6326 
sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na göre turist rehberi “Kanun hükümleri 
uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip 
olan gerçek kişiyi” ve turist rehberliği hizmeti ise  

Seyahat acenteliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki 
yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak 
ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile 
varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini 
veya seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat 
acentesinin yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde 
yürütülüp acente adına yönetilmesini 

ifade etmektedir (TUREB, 2015). Hem TUREB hem de WFTG tarafından yapılan 
tanımlar  “kültür ve turizm politikaları”, “yazılı belgelerde tanımlandığı şekilde 
tüketiciye satıldığı şekilde yürütülmesi” ve “acentecilik faaliyeti yürütmemesi” vurgusu 
haricinde içerik olarak aynıdır.  

Mesleki Bağlılık  

 Mesleki bağlılık kavramının öncülü “kariyer” kavramı ile yapılan çalışmalara 
dayanmaktadır (Greenhaus, 1971). Hall (1971)  bu kavramı kariyer bağlılığı olarak ilk 
defa ortaya çıkarmıştır (Aktaran: Cohen, 2007). Blau (1985) kariyer bağlılığını 
bireylerin mesleğine / işine karşı olan tutumu şeklinde değerlendirmektedir. Colarelli ve 
Bishop (1990) bu tanımı bir adım daha öteye taşımak suretiyle kariyer bağlılığını 
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“kariyer amaçlarının geliştirilmesi ve bu amaçları gerçekleştirmek için sergilenen 
bağlılık, kendini verme ve özdeşleşme” (s.159) olarak detaylandırmışlardır.  
 Diğer yandan, 2000’li yıllara gelindiğinde araştırmacılar hem kariyer hem de 
mesleki bağlılık kavramlarını yeniden ele almaya başlamışlar ve bunun sonucunda 
“kariyer” ve “mesleki” bağlılık kavramlarının eşdeğer kavramlar olduğu 
değerlendirmesini yapmışlardır (Blau, 2001; Lee vd., 2000; Morrow, 1993).  Örneğin, 
bu bağlamda Lee vd. (2000) aşağıda belirtilen hususlara değinmiştir: 

Meslek,…, kariyer terimleri bağlılık literatüründe kısmen birbirinin yerine 
kullanılmıştır. Bu durum tamamen bir bakış açısı meselesi olmasına rağmen 
bize göre meslek terimi bu değerlendirme için kullanılabilecek en uygun 
kavramdır…. [meslek] daha kapsayıcı bir ifadedir…. Kariyer teriminden ziyade 
meslek terimin seçilmesi potansiyel karışıklıkların önüne geçmek içindir. Bazı 
araştırmacılar bizim meslek terimini kullandığımız anlamda kariyer terimini 
kullanmaktadırlar….Diğer yandan, bazı araştırmacılar ise kariyeri iş, meslekle 
ilgili seçimler ve iş ile ilgili diğer  etkinlikler olarak tanımlamışlardır  (s. 800). 

Üç Bileşen Modeli  

 Meyer ve Allen (1991) bağlılıkla ilgili yapılan tanımların ortak özelliklerini 
karakterize eden “Üç Bileşen Modeli” adını verdikleri bir model önerisi geliştirmiştir. 
Buna göre bağlılık “çalışanların örgütle olan ilişkilerini karakterize eden psikolojik bir 
durumdur ve o örgütte çalışmaya devam edip etmeme kararında etkilidir ” (s.67). 
Çalışmalarında örgütsel bağlılığın tanımı ile ilişkili üç bileşeni öne sürmüşlerdir. Bu 
bileşenler duygusal, devam ve normatif olarak adlandırılmıştır. Buna göre:  

Duygusal bağlılık çalışanların işyerleriyle kendilerini ne kadar 
özdeşleştirdikleriyle ilgili hisleri ve çalıştıkları işyerine karşı olan ilgileri 
anlamına gelir…Devam bağlılığı işyerinden ayrılmaları durumunda ortaya 
çıkabilecek maliyetlerin farkındalığı anlamına gelir … Normatif bağlılık 
çalışmaya devam etme zorunluluğu hissini yansıtır (s. 67).   

 O’Reilly ve Chatman (1986), Becker (1992), ve Meyer ve Allen (1991) gibi 
araştırmacılar bağlılığı etkileyen diğer değişkenlerin incelenmesi amacıyla çok boyutlu 
bir bağlılık yaklaşımının, diğer bir deyişle, sadece örgütsel bağlılık diğer boyutlardaki 
bağlılığın da araştırılması gerekliliği üzerinde durmuşlardır ve bu bağlamda Becker 
(1992) konuyla ilgili: 

Geleneksel iş ile ilişkili bağlılık görüşü tamamen örgütsel bağlılığı 
kapsamaktadır ve bağlılığın temel rolleri anlamında çok açık değildir. … çoklu 
odak yaklaşımının ve bağlılığın temellerinin öneminin daha iyi anlaşılması 
kesinlikle gereklidir ( s. 242). 

ifadelerini kullanmıştır.  

İlerleyen yıllarda salt örgütsel bağlılık odaklı olmayan çalışmalar özellikle 
mesleki bağlılık ile ilgili çalışmalar ortaya çıkmıştır. Meyer vd. (1993) üç bileşen 
modelinin örgütsel bağlılıktan başka amaçlar için kullanılabileceğini ileri sürmüştür ve 
çok boyutlu yaklaşımın sadece mesleki boyutuyla da ilgilenmişlerdir. Meyer vd. (1993) 
üç bileşen modelini mesleki bağlılığın ölçümünde etkili olup olmayacağını belirlemek 
için kullanmışlardır. Araştırmalarını öğrenciler ve hemşireler üzerine 
gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonuçları üçlü bileşen modelin duygusal, devam ve 
normatif bağlılığı ölçmek için kullanılabileceğini göstermiştir.  
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1997 yılında Meyer ve Allen bağlılık tanımlarını daha genel bir hale getirmek 
suretiyle “duygusal, devam ve normatif bağlılık söz konusu kavramlarla [örgüt-meslek] 
olan ilişkisini belirleyen psikolojik unsurlardır ve bunlarla olan ilişkiyi sürdürme 
anlamında önemli sonuçlara yol açabilecek etkileri vardır” (s. 93) şeklinde 
belirtmişlerdir. Irving vd. (1997) Meyer vd. (1993) tarafından geliştirilen üç bileşen 
modelini hem örgütsel hem de mesleki bağlılık boyutlarıyla geçerliliğini incelemiştir ve 
bu modelle [üç bileşen] mesleki bağlılığın ölçülebileceğini belirtmişler, ölçeğin 
geçerliliğini kanıtlayan bulgular sunmuşlardır. 

Mesleki Bağlılığın Ölçümü 

Mesleki bağlılık çok sayıda ölçek ile ölçülmektedir (Cohen, 2003). Bu konuyla 
ilgili en yaygın kullanılan ölçekler Blau vd. (1993), Carson ve Bedeian (1994) ve Meyer 
vd. (1993) tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu üç ölçek 
Likert tipi ölçeklerdir.  

Blau vd. (1993) mesleki bağlılığı ölçmek amacıyla 11 ifadeden oluşan bir ölçek 
geliştirmişlerdir. 31 ifade yapılan açıklayıcı faktör analizi yoluyla 11 ifadeye 
indirgenmiştir. Yazarlar ölçeğin tutuma ait üç farklı bileşenden – duygu, inanç ve 
davranışsal niyet- oluştuğunu belirtmişlerdir. Ölçek geliştirme çabaları Carson ve 
Bedeian (1994) tarafından çoklu ve önceden mevcut ölçeklerin ifadelerinin bir araya 
getirilmesi suretiyle oluşturulduğu için eleştirilmiştir. Carson ve Bedeian (1994) ölçeğin 
yüksek olarak değerlendirilebilecek bir güvenilirlik katsayısına sahip olmasına rağmen 
içerik geçerliliğinin yüksek olmadığı ile ilgili kaygılarını dile getirmişlerdir.  

Bu duruma tepki olarak Carson ve Bedeian (1994) Kariyer Bağlılık Ölçeği 
(KBÖ) adında yeni bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu ölçek kariyerle ilgili duygusal 
tepkileri içeren 12 ifadeden oluşmaktadır. Yapı geçerliliği bir hakem kurulu tarafından 
değerlendirilmiş, içsel geçerlilik iki pilot çalışma ve bir alan çalışması yoluyla elde 
edilmiştir. Yapmış oldukları pilot çalışma çeşitli mesleklerde çalışan katılımcılardan 
oluşmaktaydı ve çalışmaların sonunda KBÖ üç boyuttan oluşturulduğunu 
belirtmişlerdir; kariyer özdeşleşmesi, kariyer esnekliği ve kariyer planlaması. 

Bu çalışmada da kullanılan üçüncü ölçek Meyer vd. (1993) tarafından 
geliştirilen Mesleki Bağlılık Ölçeğidir (MBÖ). MBÖ örgütsel bağlılığı ölçmek için 
kullanılan üç bileşen ölçeğinden geliştirilmiştir  
 Meyer vd. (1993) üç bileşen modelinin genelleştirilip genelleştirilemeyeceğini 
mesleki bağlılık kapsamında test etmişlerdir. MBÖ duygusal, devam ve normatif 
bağlılık olmak üzere eşit dağılımlı 18 ifadeden oluşmuştur.  İçsel güvenilirlik ve 
geçerlilik analizleri faktör analizi ve korelasyon analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. 
Ölçeğin yapı geçerliliği Irving, Coleman, ve Cooper (1997) tarafından desteklenmiştir. 
Her iki grup araştırmacı yöntemlerinin bir parçası olarak doğrulayıcı faktör analizi 
kullanmışlardır. Meyer vd. (1993) ölçeği Kanada’da hemşire ve hemşire öğrencileri 
üzerinde, Irving vd. (1997) Kanada’da hükümette çalışanlarıyla farklı meslek 
dallarındaki katılımcılara ve Snape ve Redman Birleşik Krallık’ta insan kaynakları 
uzmanlarına uygulamak suretiyle ölçeğin güvenilirliğini ve geçerliliğini 
desteklemişlerdir. Tablo 1 mesleki bağlılık ölçeklerinin güvenilirlik katsayıları ile ilgili 
bilgi vermektedir.  
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Tablo 1. Mesleki Bağlılık Ölçeklerinin İçsel Güvenilirlik  Katsayıları ( Cronbach’s 
Alpha) 

Yazarlar Yıl n Duygusal Devam Normatif 
Meyer vd. 1993 530 0.82 0.76 0.80 
Irving vd. 1997 227 0.79 0.83 0.83 
Snape ve 
Redman 

2003 678 0.79 0.79 0.77 

Blau 2003 412 0.94 0.92 0.86 

Araştırmacılar bağlılığın önemine vurgu yaparak tersi durumda yani bağlılığın 
olmaması durumunun akıldan uzak davranış ve koşullara yol açabileceğini belirtmiştir 
(Blau ve Holladay, 2006). Bu bağlamda örgütler yüksek seviyede iş tatminini ve 
örgütsel bağlılığı dikkate alan çalışma ortamlarının oluşumuna büyük önem vermişlerdir 
ve mesleki bağlılık araştırmacılar için önemli bir kavram haline gelmiştir (Blau, 1985, 
1989, 2001, 2003; Blau & Boal, 1987; Blau, vd., 2009; Blau ve Holladay, 2006; Blau, 
vd., 2009).  Araştırmacılara göre çalışan bağlılığı örgütselden mesleki alana doğru 
kaymaktadır (Johnson, 1996; Meyer ve Allen, 1997).  Bu durumun böyle olmasına 
neden olabilecek faktörler arasında iş rotasyonu, örgütsel değişim, çalışan sayısının 
azaltılması, azalan iş güvencesi ve alternatif işgücü arzındaki artış gösterilmiştir 
(Cappelli vd.1997; Hall ve Moss, 1998) 

Çalışmalar bir mesleğe karşı olan bağlılığın kişinin o mesleğe devam edip 
etmemesi konusundaki kararını etkileyebileceğini belirtmiştir (Blau, 1989; Meyer, vd., 
1993; Meyer ve Herscovitch, 2001). 

Literatürde duygusal bağlılığın mesleği bırakma niyeti üzerine olumsuz bir 
etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ayrıca, araştırmalar  
örgütsel bağlılığın normatif, birikmiş  maliyet ve sınırlı alternatif 
boyutlarının da işten ayrılma niyetini olumsuz etkileyebileceğini ortaya 
koymuştur (Blau vd., 2006, s.209). 

Tarihsel açıdan, bireylerin mesleğe veya örgüte karşı bir psikolojik bağlılık 
oluşturacağına inanılırdı ve bu bağlılıklarda oluşan her hangi bir artışın diğerinde 
düşüşe yol açacağı görüşü hâkimdi (Vandenberg ve Scarpello, 1994). Bu görüş daha 
sonra bağlılığın bu iki biçiminin – mesleki ve örgütsel [benim vurgum]- tamamen bir 
birinden bağımsız yapılar olduğu şeklinde değişikliğe uğramıştır (Greene, 1978; Miller 
ve Wager, 1971). İlerleyen yıllarda bu durumun tersine bu iki kavramı birbirinden 
bağımsız düşünmenin yerine örgütsel bağlılığın bir öncülü olarak değerlendirilmiştir 
(Blau, 1989; Lachman ve Aranya, 1986; Vandenberg ve Scarpello, 1994).   

ARAŞTIRMANIN AMACI VE HİPOTEZLER 
Turizm sisteminin özellikle paket turların yasal bir zorunluluğu haline gelen 

turist rehberlerinin mesleki bağlılıkları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir çünkü 
mesleki bağlılık performansın artırılmasında, motivasyon sağlanması konusunda, 
müşteri memnuniyeti sağlamada, iş ile alakalı baskının en aza indirgenmesinde ve 
mesleki tükenmişliğin azaltılmasında ve dolayıyla performansın artmasında önemli bir 
unsur olarak değerlendirilmektedir (Meyer vd., 2002; Blau vd., 2006; Irving vd., 1997 ; 
Cohen, 2007; Blau ve Boal, 1987).  

Turist rehberliğinin diğer mesleklerden bir farkı herhangi bir örgüte, turizm 
söyleminde değerlendirildiğinde, herhangi bir seyahat acentası bünyesinde tam zamanlı 
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çalışma zorunlulukları yoktur. Her ne kadar 2012 yılında yürürlüğe giren 6326 sayılı 
Turist Rehberliği Meslek kanunu ve sonrasında yayınlanan ilgili yönetmelikle tam 
zamanlı çalışmak için yasal zemin hazırlansa da bununla ilgili tam bir veriye 
ulaşılmamıştır. Bundan dolayı örgütsel bağlılıktan ziyade sadece mesleki bağlılık 
kavramı ele alınmıştır.  

Çalışmada mesleki bağlılık iki değişken açısından değerlendirilmiştir. Bunlardan 
ilki ikinci işte çalışma durumu ve diğeri ise rehberlik eğitimi durumudur. İkinci işte 
çalışma durumunun mesleki bağlılığı etkileyebilecek önemli bir değişken olduğu 
düşünülmektedir. Meyer ve Allen (1984) bireyleri mesleklerine bağlayan unsurlar 
arasında en önemlilerinden biri olarak çalıştığı örgütten ayrılmaları durumunda o 
örgütte geçirmiş olduğu zamanla orantılı örgüte yapılan emek olduğunu belirtmişler ve 
bu anlamda devam bağlılığının yüksek olmasını alternatif iş olanaklarının azalması ile 
değerlendirmişlerdir. Diğer bir deyişle, devam bağlılığı ekonomik sebeplerle yakından 
ilişkilidir. Turist rehberliği bağlamında değerlendirildiğinde ikinci bir işte çalışan turist 
rehberlerinin devam bağlılığının ikinci bir işte çalışmayan turist rehberlerine göre farklı 
olması beklenmektedir. Bu anlamda aşağıdaki hipotezler kurulmuştur: 
H1: İkinci bir işte çalışma durumu ile çalışmama durumu açısından mesleki bağlılık alt 
boyutları arasında anlamlı bir fark vardır. 
H1a: İkinci bir işte çalışma durumu ile çalışmama durumu açısından duygusal bağlılık 
boyutunda anlamlı bir fark vardır. 
H1b: İkinci bir işte çalışma durumu ile çalışmama durumu açısından devam bağlılığı 
boyutunda anlamlı bir fark vardır. 
H1c: İkinci bir işte çalışma durumu ile çalışmama durumu açısından devam bağlılığı 
boyutunda anlamlı bir fark vardır. 

Ülkemizde turist rehberliği eğitimi dört şekilde gerçekleştirilmektedir ve bu 
durum 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek kanunu ile net bir biçimde ortaya 
konulmuştur. Buna göre, bu yollardan ilki TUREB tarafından düzenlenen ülkesel turist 
rehberi olmak için en az 700 ders saati ve bölgesel turist rehberi olabilmek için bölge 
başına en az 150 ders saati şeklinde düzenlenen sertifika kursları, ikincisi; turist 
rehberliği eğitimi veren ön lisans programları, üçüncüsü; turist rehberliği eğitim veren 
lisans programları ve son olarak turist rehberliği ile ilgili lisansüstü programlar yasada 
belirtilmektedir.  

Sertifika programları süre açısından değerlendirildiği zaman diğer alternatiflere 
göre daha cazip bir seçenek olarak gözükmektedir. İlgili kanuna göre turist rehberi 
olmak için bir yabancı dil koşulu söz konusudur. Buna göre adayların Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve/veya 
ÖSYM tarafından belirlenen başka bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almaları 
gerekmektedir. Sertifika programı mezunları yabancı dil koşulunu yerine getirmiş 
olduğundan dolayı turist rehberliği mesleğin icra etmeleri daha olasıdır. Bundan dolayı 
sertifika programı mezunlarının turist rehberliği mesleğine karşı olan tutumları diğer 
seçeneklerden mezun olan bireylere göre farklı olabilir. Bu anlamda aşağıdaki 
hipotezler geliştirilmiştir: 

H2: Rehberlik eğitimi durumu ile mesleki bağlılık alt boyutları arasında anlamlı bir fark 
vardır. 
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H2a: Rehberlik eğitimi durumu ile duygusal bağlılık boyutu arasında anlamlı bir fark 
vardır. 
H2b: Rehberlik eğitimi durumu ile devam bağlılığı boyutu arasında anlamlı bir fark 
vardır. 
H2c: Rehberlik eğitimi durumu ile normatif bağlılık boyutu arasında anlamlı bir fark 
vardır. 

Araştırmanın  Modeli 

Şekil 1’de sunulan araştırma modeli çalışma amacı bağlamında kullanılan 
değişkenleri sunmaktadır. Modele göre, araştırmanın değişkenleri ikinci işte çalışma 
durumu ve rehberlik ile ilgili eğitim durumları ve mesleki bağlılık alt boyutları 
duygusal, devam ve normatif bağlılık değişkenleri değerlendirilmiştir. Şekil 1 araştırma 
modelini göstermektedir.  

 

      
 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

YÖNTEM 
Araştırma betimleyici bir araştırmadır. Betimleyici araştırmanın temel amacı 

Kurtuluş’a (1996) göre, mevcut problemi, bununla ilgili durumları, değişkenleri ve 
değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak ve değerlendirmektir. Turist rehberlerinin 
mesleki bağlılıklarını ölçmek için Meyer vd. (1993) tarafından geliştirilen Mesleki 
Bağlılık Ölçeği ile beraber bazı demografik bilgi sorularına yer verilmiştir.  

Ölçeğin asıl dili İngilizcedir ve mesleki bağlılık üç temel boyutta ele alınmaktadır. 
Duygusal Bağlılık meslekte kalmak istemeyi, meslekle özdeşleşmeyi ve mesleği 
severek yapmayı; Devam Bağlılığı, kişinin yeni bir meslek seçmek için elinde uygun 
seçeneklerin olmamasını ve Normatif Bağlılık ise mesleklerinde kalmakla ilgili 
sorumluluk ve zorunluluk hissetmelerini ifade etmektedir. Anlam açıklığını sağlamak 
için İngiliz dili ile ilgili bölümlerden en az Doktora derecesine sahip üç kişinin uzman 
görüşleri yoluyla Türkçeye yeniden çevrilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu 
Ek:1’de sunulmuştur.  

Araştırma verileri - 5’li Likert tipi 1= kesinlikle katılmıyorum 5= kesinlikle 
katılıyorum - bir anket formu yoluyla araştırmacı tarafından TUREB bünyesinde 
faaliyet gösteren meslek odaları yoluyla 2015 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elde 
edilmiştir. 248 adet anket formu değerlendirmeye uygun bulunmuştur.  

 

İkinci İşte 
Çalışma 
Durumu 

Duygusal Bağlılık 

Devam Bağlılığı 

Normatif Bağlılık 

Rehberlik 
Eğitimi 
Durumu 
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Güvenilirlik Analizi 

Güvenirlik analizi ölçme aracını oluşturan ifadelerin kendi aralarında tutarlılık 
gösterip göstermediğini test etmek amacıyla kullanılmaktadır ve aralarındaki ilişkinin 
(korelasyonun) ölçülmesiyle ortaya çıkmaktadır (Gökçe, 1992). Araştırmada, kullanılan 
ölçeğin güvenirliği Cronbach’s Alpha (α) istatistiği suretiyle belirlenmiştir. Cronbach’s 
Alfa Katsayısının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme “0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek 
güvenilir değildir,  0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 0.60 ≤ α < 0.80 ise 
ölçek oldukça güvenilirdir ve 0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir” 
şeklindedir (Özdamar, 2002).  Tablo 2 araştırmada kullanılan Mesleki Bağlılık Ölçeğine 
ilişkin içsel güvenilirlik katsayılarını (α) göstermektedir  

 

Tablo 2.  Mesleki Bağlılık Ölçeği İçsel Güvenilirlik Katsayıları (α) 

Boyutlar Madde Sayısı α  
Duygusal 6 0,77 
Devam 6 0,84 
Normatif 6 0,82 
Genel 18 0,81 
 
 Kullanılan ölçeğe dair güvenilirlik katsayısı (α)   genel olarak 0,81 olarak 
hesaplanmıştır ve yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. Tablo 3 araştırmada 
kullanılan ölçekle ilgili madde sayısı, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerini 
göstermektedir.  
 

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Ölçekle ilgili Bazı Tanımlayıcı İstatistikler 

Boyutlar Madde Sayısı  s.s. 

Duygusal 6 3,81 0,471 
Devam 6 3,21 0,412 
Normatif 6 3,41 0,664 

 

BULGULAR 
Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların %55,24’ünün 20-39 yaş aralığında olduğu, 

meslekte aktif çalışma süresinin %61,29’luk bir oran ile 0-14 yıl olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, katılımcıların %62,1’inin turist rehberliğinden başka bir işe sahip olduğu 
görülmektedir.  Turist rehberliği eğitimi durumu açısından katılımcıların %62,1’inin 
turist rehberliği sertifika programlarından ve %37,91’inin ise ön lisans ve lisans 
programlarından mezun olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.  Demografik Bulgular 

Yaş 
 

  n % 
Rehberlik 

Eğitimi 
Aldığınız 
Kurum 

 n % 

20-29 59 23,79 
Sertifika 
Programı 154 62,1 

30-39 78 31,45 Ön Lisans 39 15,73 
40-49 68 27,42 Lisans 55 22,18 
50 ve üstü 43 17,34 Toplam 248 100 
Toplam 248 100 

Eğitim 
Durumunuz 

 

 n % 
Rehberlik 
dışında iş 
yapıyor 

musunuz? 

 n % Lise 20 8,06 
Evet 94 37,9 Ön Lisans 33 13,31 
Hayır 154 62,1 Lisans 153 61,69 

Toplam 248 100 
Yüksek 
Lisans 34 13,71 

Meslekte 
Aktif 

Çalışma 
Süresi 

 n % Doktora 8 3,23 
0-9 121 48,79 Toplam 248 100 
10-14 31 12,5 

Cinsiyet 

 n % 
15-19 31 12,5 Erkek 175 70,6 
20 ve 
üzeri 65 26,21 Kadın 73 29,4 
Toplam 248 100 Toplam 248 100 

Hipotez Testleri  

Çalışmanın bu aşamasında demografik bilgiler arasından Mesleki Bağlılık 
Ölçeği alt boyutları için boyut ortalama puanları ardında fark olup olmadığını sınamak 
için bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri 
yapılmıştır.  Yapılan t test sonucunda “Anlamlılık Düzeyi” (p) < Tablo Değeri (α) = 
0.05 tablo değerinden küçük ise H0 hipotezi kabul edilmez. Diğer bir deyişle 
değişkenlerin ortalama boyut puanları arasında fark vardır sonucuna ulaşılmıştır. Aksi 
halde H0 hipotezi kabul edilmiştir (Özdamar, 2002). Yani değişkenlerin ortalama boyut 
puanları arasında fark yoktur sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucu elde edilen üç boyut 
için yapılan t testi sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 5’e göre ikinci işte çalışma durumuna göre meslek bağlılık ölçeği alt 
boyut puanları ortalaması için “Duygusal Bağlılık” boyutunda ikinci işte çalışanların 
ortalaması 3,70 iken ikinci işte çalışmayanların puan ortalaması 3,88 olup, arasındaki 
fark istatistiksel açıdan önemlidir (p < 0,05). “Devam Bağlılığı” boyutunda ikinci işte 
çalışanların ortalaması 2,89 iken ikinci işte çalışmayanların puan ortalaması 3,43 olup, 
arasındaki fark istatistiksel açıdan önemlidir (p < 0,001).  “Normatif Bağlılık” 
boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p >0.05).  

Bu bulgular ışığında H1a hipotezi desteklenmiştir. Diğer bir deyişle ikinci bir işte 
çalışma durumu ile çalışmama durumu açısından duygusal bağlılık boyutunda anlamlı 
bir fark vardır sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ikinci bir işte çalışma durumu ile 
çalışmama durumu açısından devam bağlılığı boyutunda anlamlı bir fark olduğunu ileri 
süren H1b hipotezi de desteklenmiştir.  
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Tablo 5. İkinci İşte Çalışma Durumuna Göre Ölçeğin Alt Boyutlarının 
Ortalamaları, Standart Sapma ile  t  Testi Sonuçları 

Alt 
Boyutlar 

İkinci İş 
Çalışma 
Durumu 

 s.s t  
Değeri  p 

Duygusal 
Bağlılık  

Evet 3,70 0,417 
1,155 0,036* 

Hayır  3,88 0,509 

Devam 
Bağlılığı   

Evet 2,89 0,389 
-0,733 0,000** 

Hayır  3,43 0,447 

Normatif 
Bağlılık 

Evet 3,39 0,655 
1,453 0,293 

Hayır  3,44 0,723 
* p < 0,05                      ** p < 0,01 

Tablo 6’da turist rehberliği eğitimine göre mesleki bağlılık ölçeğinin 
boyutlarının ortalamaları için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi testi sonuçları 
verilmiştir.  Buna göre turist rehberliği eğitimi durumuna göre meslek bağlılık ölçeği alt 
boyut puanları ortalaması için “Duygusal Bağlılık” boyutunda “sertifika programı” 
mezunlarının ortalaması 4,01 iken “ön lisans” ve “lisans” programları mezunlarının 
puan ortalaması sırasıyla 3,72 ve 3,79 olup, arasındaki fark istatistiksel açıdan önemlidir 
(p < 0,01). Yapılın analizde varyansların ve örneklemin eşit olmadığı belirlenmiş ve 
bundan dolayı Tamhane’s T2 post-hoc testi kullanılmıştır. Buna göre fark “sertifika 
programı” mezunları ve “ön lisans” mezunları, “sertifika programı” mezunları ve 
“lisans” programı mezunlarından kaynaklanmaktadır.  

Diğer yandan  “Devam Bağlılığı” boyutunda “sertifika programı” mezunlarının 
ortalaması 3,34 iken “ön lisans” ve “lisans” programları mezunlarının puan ortalaması 
sırasıyla 3,01 ve 3,18 olup, arasındaki fark istatistiksel açıdan önemlidir (p < 0,05).  
Farklılığın hangi gruplar arasında bulunduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s 
T2 testi sonucu fark “sertifika programı” mezunları ve “ön lisans” mezunları, “sertifika 
programı” mezunları ve “lisans” programı mezunlarından kaynaklanmaktadır. 

Son boyut olan “Normatif Bağlılık” değerlendirildiğinde, “sertifika programı” 
mezunlarının ortalaması 3,55 iken “ön lisans” ve “lisans” programları mezunlarının 
puan ortalaması sırasıyla 3,20 ve 3,30 olarak belirlenmiş ve aralarındaki farkın 
istatistiksel açıdan önemli olduğu ortaya çıkmıştı (p < 0,05).  Tamhane’s T2 testi sonucu 
fark diğer iki boyutta olduğu gibi “sertifika programı” mezunları ve “ön lisans” 
mezunları, “sertifika programı” mezunları ve “lisans” programı mezunlarından 
kaynaklanmaktadır. Bu bulgular ışığında rehberlik eğitimi durumu ile mesleki bağlılık 
alt boyutları arasında anlamlı bir fark olduğunu ileri süren H2 hipotezi desteklenmiştir. 
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Tablo 6. Turist Rehberliği Eğitimine Göre Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Alt 
Boyutlarının Ortalamaları İçin Tek Yönlü Varyans  (ANOVA) Analizi Testi 

Sonuçları 

Alt 
Boyutlar 

Rehberlik 
Eğitimi n  s.s F  

Değeri  p 
Tamhane 
T2 Testi 
(Fark) 

Duygusal 
Bağlılık  

 

Sertifika 
Programı 154 4,01 0.489 

13.723 0.000** 1 – 2** 
1 – 3** Ön Lisans 39 3,72 0.499 

Lisans 55 3,79 0.417 

 
Devam 

Bağlılığı   

Sertifika 
Programı 154 3,34 0.422 

0.537 0.026* 1 – 2* 
1 – 3* Ön Lisans 39 3,01 0.368 

Lisans 55 3,18 0.401 

Normatif 
Bağlılık 

Sertifika 
Programı 154 3,55 0.578 

0.253 0.045* 1 – 2* 
1 – 3* Ön Lisans 39 3,20 0.712 

Lisans 55 3,30 0.573 
   * p < 0.05 ve  ** p < 0.01 
     1: Sertifika Programı 2: Ön Lisans, 3: Lisans,  
 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
 Bu araştırmanın amacı turizmin ara yüzü olarak nitelendirilebilecek turist 
rehberlerinin mesleki bağlılıklarının ikinci işte çalışma ve eğitim durumuna göre fark 
gösterip göstermediğini incelemektir.  Yapılan analizler sonucu ikinci işte çalışma 
durumuna göre mesleki bağlılık boyutlarından “duygusal” ve “devam” bağlılığı 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p < 0,05). Diğer yandan, 
turist rehberi olmak için önemli kriterlerden biri olan değişkenine göre tüm boyutlarda, 
yani, “duygusal, devam ve normatif” bağlılık boyutlarında, istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmuştur (p < 0,05).  
 Turist rehberliği turistlerin tecrübe kalitesini, kalış sürelerini ve yerel halkın 
ekonomik faydasıyla beraber rehberlik yapılan bölgenin temsil edilmesinde stratejik bir 
faktör olarak değerlendirilmektedir (Dahles, 2002). Bu anlamda turist rehberlerinin 
mesleklerine bağlılıklarının artmasının genel anlamda ülke turizmine her türlü açıdan 
olumlu katkıda bulunacağını ileri sürmek yanlış olmaz. Diğer yandan, tersi durumunda 
olumsuz etkiler oluşturabileceği söylenebilir.  
 Araştırmada kullanılan değişkenler açısından “ikinci işte çalışma durumunun” 
turist rehberlerinin mesleğe genel bakışını ve dolayısıyla genel performanslarını her 
türlü açıdan etkileyebileceği düşünülmektedir.  Çalışma bulgularından da anlaşılacağı 
üzere ikinci işte çalışmayanların çalışanlara göre “duygusal” ve “devam” bağlılıkları 
ortalamaları daha yüksektir. Diğer yandan “normatif bağlılık” açısından bir fark 
bulunamamıştır.  
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 Hem Holloway (1981) hem de Cohen (1985) tarafından turist rehberliği 
mesleğinin kurumsallaşamamasından dolayı mesleki rolleri diğer meslekler gibi keskin 
ve oturmuş çizgilere oturamadığı belirtilmiştir ve bu durum Türkiye için de bugün hale 
geçerliliğini iki sebepten dolayı muhafaza ettiği söylenebilir.  
 Bunlardan birincisi daha yeni sayılabilecek bir mesleki örgütlenme sürecinde 
olmalarıdır. 2012 yılında yürürlüğe giren 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu 
sayesinde daha önce dernek yapısında işlev gören TUREB yasal bir zemine oturtulmuş 
ve turist rehberliği yasal bağlamda bir meslek olarak tanımlanmıştır.  Yasa yürürlüğe 
gireli yaklaşık dört yıl olmuş ve bu süreç boyunca iki defa yönetmelik çıkartılmıştır. 
Türkiye’de örgütlenmelerini bölgesel ve ülkesel on üç meslek odası altında 
sürdürmektedir. Bu bağlamda örgütlenme sürecinin daha yeni olduğunu ileri sürmek 
yanlış olmaz. İlgili kanunla beraber bir olumlu bir de olumsuz bir durum söz konusudur. 
Olumlu durum turlarda turist rehberlerinin yasal bir zorunluluk olması şeklinde 
değerlendirilebilir.  
 Diğer yandan başka meslek sahiplerinin turist rehberliğini devlet memurları 
açısından “yedek” meslek olarak değerlendirmesine imkân veren bir düzenlemenin 
yapılması ve özel sektör açısından ise böyle bir düzenlemenin zaten bulunmamasının 
yaratmış olduğu olumsuzluk nedeniyle turist rehberliğinin diğer mesleklerden farklı bir 
yönü ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı çalışmada mesleki bağlılıkla ilgili yabancı 
literatür çalışmalarında “ikinci işte çalışma durumu” [benim vurgum] değişkenine asla 
rastlanmamıştır. Bunun önüne geçilmedikçe turist rehberliğinin ne ölçüde bir kariyer 
mesleği olup olmayacağı ve mesleki bağlılığın ne ölçüde değerlendirilebileceği 
tartışılmaya açıktır. 
 İkinci sebep ise turist rehberliğine ve turizme özgü olaylar şeklinde 
değerlendirilebilir. Ahipaşaoğlu’na göre (2001) “ …turist rehberleri genel kural olarak 
bağımsız çalışan ancak işlerini tur operatörlüğü veya seyahat acentalarından alan 
kişilerdir” (s. 105). Diğer bir deyişle, her ne kadar mevcut kanun turist rehberlerinin bir 
işletmeye bağımlı çalışmasına imkân verse de bunnula ilgili TUREB tarafından 
yayınlanmış bir bilgi veya veri bulunmamaktadır. Bu özelliğiyle turist rehberleri ve 
örgüt - çoğunlukla seyahat acentaları - ilişkileri diğer alanlarda olduğu gibi sabit bir 
yapıya sahip değildir, çünkü turist rehberliği mevsimsellik ve konjonktür gibi 
unsurlardan tüm turizm ile ilgili işletmelerde olduğu gibi çok kolay etkilenmektedir.  

 Bu çalışmada da ele alınan değişkenlerden biri olan “turist rehberliği eğitimi 
durumu” dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. İlgili kanun mevcut durumu ile 
turist rehberi olmak için sertifika, turist rehberliği ile ilgili ön lisans, lisans ve yüksek 
lisans programlarından birini bitirmeyi şart koşmaktadır. Bu haliyle sertifika 
programlarına kabul edilen adaylar yabancı dil barajını ön koşul olarak yerine getirmek 
zorunda oldukları için ve sertifika programları diğer alternatiflere göre daha kısa 
sürdüğü için bu programı başarı ile bitiren bireylerin mesleğe daha çabuk başlamak ve 
meslekte süreklilik sağlamak isteyecekleri değerlendirilmiştir. Belki de bir mesleğe 
kabulün dört farklı ve hepsinin mesleği kabul bağlamında aynı derecede 
değerlendirilmesi ülkemizde turist rehberliğine özgü bir durumdur. Başka hiçbir meslek 
için bu durum söz konusu değildir. Turist rehberliği eğitimi durumu göz önüne 
alındığında meslekle ilgili beklentilerin ve dolayısıyla mesleki bağlılıkta bir farklılığın  
beklenmesi olağan bir durum olarak karşılanmalıdır. Bu çalışmada da bu durum 
karşımıza bir farklılık olarak yansımıştır.  
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 Turist rehberliğinin yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı kurumsallaşma 
konusunda diğer alanlara göre yeterli yol alamaması beraberinde turist rehberliği için 
mesleki bağlılık ölçümüne ilişkin bazı soruları akla getirebilir. Bu çalışmada da bahsi 
geçen ve mesleki bağlılığı ölçmek için kullanılan ölçekler ile ilgili ön uygulamalar 
istisnasız tam zamanlı çalışmayı gerektiren seyahat acentaları ve turist rehberi ilişkisinin 
tersine her zaman devamı gerektiren hemşirelik, hükümet çalışanları gibi meslek 
gruplarını içermektedir. Bu durumu göz önüne alınırsa turist rehberliğinin mesleki 
koşullarını göz önünde bulunduran mesleki bağlılık ile ilgi ölçek çalışmalarının 
yapılması daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Daha önceden de belirtildiği üzere turizmin 
esnek yapısından dolayı “ikinci işte çalışma” diğer meslek grupları için her zaman 
geçerli olan bir durum olarak karşımıza çıkmamaktadır.  

 Ayrıca bu çalışmada kullanılan ölçek de dâhil ister mesleki ister örgütsel bağlılık 
olsun geliştirilen ölçekler Kuzey Amerika kökenli ölçeklerdir ve bunlar dünya çapında 
kültürel fark gözetilmeden kullanılmaktadırlar. Bu anlamda konuyla ilgili Cohen (2007) 
şu eleştirileri getirmektedir:  

Örgütsel ve mesleki bağlılıkla ilgili modeller Kuzey Amerika’da 
geliştirilmiştir ve orada hâkim olan endüstriyel psikoloji düşünce 
okulundan oldukça etkilenmiştir ve aynı zamanda ölçeklerin nerdeyse her 
kısmı nicel araştırmalar sonucu ortaya çıkan bulgulara dayanmaktadır. Bu 
bulgular ve teoriler diğer kültürel ortamlara ne kadar uygulanabilirdir? 
Bunlar [bulgular ve teoriler] Kuzey Amerika ülkeleri dışında değerleri ve 
kültürleri farklı olan örgütlerde ve ülkelerde çalışanların bağlılık 
derecelerini ne kadar karakterize edebilir? … bu tür soruların kesin bir 
cevabı yoktur. … baskın yaklaşımlar diğer kültür ve ortamlarda test 
edilmeden geçerli kılınamaz (s.9).   
 

 Benzer şekilde bir yaklaşım turist rehberliği için de söz konusudur. Turist 
rehberliğinin yapısından kaynaklanan esneklikler mesleki bağlılıkla ilgili ölçümlerde 
yeni yaklaşımları gündeme getirmelidir. Bu anlamda bu konuyla ilgili ileride yapılacak 
olan çalışmalarda turist rehberliğinin özel yapısı göz önüne alınmak suretiyle turist 
rehberliğine özgü bir mesleki bağlılık ölçeği geliştirme çabasına girebilir.  
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EK:1  

Duygusal 
1. Turist rehberliği kişisel imajım için önemlidir.  

2. Turist rehberliği mesleğine girdiğim için pişmanım. (T) 
3. Turist rehberliği mesleğinde olduğum için gurur duyuyorum. 

4. Turist rehberi olmaktan hoşlanmıyorum. (T) 
5. Kendimi turist rehberliği mesleğiyle özdeşleştirmiyorum. (T) 

6. Turist rehberliğini heyecan verici bir meslek olarak görüyorum. 
Devam 

1. Turist rehberliğine şu anda meslek değiştirmeyi düşünemeyecek kadar çok emek 
verdim. 

2. Şu anda meslek değiştirmek benim için zor olurdu. 
3. Mesleğimi bugün değiştirmek zorunda kalsam, hayatımda pek çok şey sekteye 

uğrar. 
4. Şu anda meslek değiştirmek bana pahalıya patlar. 

5. Mesleğimi değiştirmeme engel olacak herhangi bir baskı yoktur.  (T) 
6. Şu anda meslek değiştirmemin büyük kişisel fedakârlıklar gerektireceğini 

düşünüyorum.  
Normatif 

1. Bir mesleği icra etmek üzere eğitilmiş kişilerin makul bir süre o mesleği icra 
etmeye devam etme sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. 

2. Turist rehberliğine devam etmeye hiç mecbur hissetmiyorum. (T)    
3. Turist rehberliği mesleğine devam etmek yönünde bir sorumluluk duyuyorum.   
4. Yararıma bile olsa, şu anda turist rehberliğini bırakmamın doğru olmayacağını 

düşünüyorum. 
5. Turist rehberliğini bırakacak olsam suçluluk hissederdim. 

6. Mesleğime duyduğum sadakatten dolayı turist rehberliği yapıyorum.  
(T): Ters puanlamıştır. 
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Introduction  

Rather than being regarded as an academic field, tourist guiding has been labeled 
as “ the Cinderella of tourism industry: attractive, useful but usually ignored” (Mak, et 
al., 2011). Academic studies into tourist guiding compared to the other fields of tourism 
are relatively fewer, and the ones published are from the points of tourist, not the tour 
guides (Mackenzie and Herr, 2013). Some examples of the studies from the perspective 
of tourist guides in the foreign literature are by Cohen (1985), Holloway (1981), Pond 
(1993), Ap andWong (2001), Black and Weiler (2005), Salazar (2005), Reisinger and 
Steiner (2006), Wynn (2010), Mak vd. (2011), Pereira and Mykletun (2012), Hallin and 
Dobers (2012), Byron (2012), Overend (2012), Weiler and Black (2015). On the other 
hand, considering Turkey, the situation is more or less the same. 

TUREB (Union of Tourist Guides’ Chambers) operates under the law enacted in 
2012, which makes their position in the tourism industry a must rather than a need. 
According to the law, package tours have to be attended by licensed tourist guides 
recognized by TUREB.  Since the issue of the law in 2012, tour guiding has been 
recognized as a profession recognized by governmental bodies. Thanks to the law, 
tourist guides have their righteous positions in the tourism system of Turkey has been 
strengthened once more. According to the data obtained by TUREB, presently, in 
Turkey there are 9868 licensed tourist guides. Also labeled as cultural representatives, 
tourist guides are an integral part of tourism and for this reason; this study sets out to 
examine the vocational commitment of tourist guides. It is expected that the results 
yielded will contribute to the literature of tourist guiding in terms of vocational 
commitment.  

The antecedents of the concept of vocational commitment date back to the 
studies on “career” (Greenhaus, 1971). In this context, for the first time, a new concept 
called “career commitment” emerged. Career commitment is defined as the attitude 
towards a job / vocation Blau (1985). Then, Colarelli and Bishop (1990) furthered this 
definition and elaborated the definition as accomplishing the career objectives and 
commitment, and identification with the profession.  

In order to measure commitment, Meyer and Allen ( 1991) developed a model 
they called “three component model”.  According to this model, commitment is a 
psychological situation that characterizes the relation of the employees with the work 
place and is influential in continuing working there. In their study, they put forward the 
three components of commitment, which are affective, continuance and normative 
commitment. Affective commitment is to do with the identification of the employees 
with the work they perform. Continuance commitment refers to extra cost employees 
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can face in the event that they leave quit their work and finally normative commitment 
denotes the responsibility felt towards the profession.  

Objective 

In this paper, vocational commitment was evaluated from the perspectives of 
two variables, which are second-employment and tour guiding educational background. 
It is postulated that continuance commitment has a lot to do with second employment in 
that it is evaluated within the context of alternative employment opportunities. In other 
words, economic opportunities are crucial factor in continuance commitment. 

Secondly, tour guiding educational background is projected to be important in 
that presently in order to be licensed tour guide in Turkey a variety of options are 
available, ranging from certificate courses to Graduate degrees, at the end of tour 
guiding is a viable option. This being the case, the motivation of the tour guides is 
thought to differ by the type of education they receive. The shortest way to tour guiding 
is certificate programs, offering 700 hours of lessons. And the candidates in such 
programs have to be equipped with a foreign langue in order to take part in the program, 
unlike the other three options. This being the case educational background is assessed to 
be an important variable. On the whole, there are two main hypotheses in this study. 
One can be postulated that there is statistically difference between vocational 
commitment and second employment status and the other one is that there is statistically 
significant difference between vocational commitment and tour guiding educational 
background.  

Method 
The study is of a descriptive nature. The scale developed by Meyer et al. (1993) 

was employed in the study with some other demographic questions such as duration of 
employment, age and the variables under consideration in this study. The scale covers 
18 items, 6 for each dimension of vocational commitment.  The number of participants 
is 248. Since the main hypotheses seek to measure difference between the variable 
mentioned above and the dimensions of vocational commitment, t test and variance 
analysis (ANOVA) were employed to test the difference. 

Results and Discussion 

The results of the analyses performed are that in terms of the variables under 
consideration there are statistically significant difference in the dimension of vocational 
commitment, except for the dimension of normative commitment for second 
employment variable.  

The implications of the study could be as the followings. The content of the 
questionnaire employed in this study is a one used extensively in the studies into 
commitment. However, considering the delicate nature; i.e. conjectural developments, 
seasonality and second employment chance, of tourist guiding, it could be a good idea 
to develop another scale solely designed and developed for tourist guiding and related 
professions.  What’s more, it is a well-known fact that tourist guides are the foremost 
interface between the tourist and the enterprise as well as the country represented. 
Hence, the performance they will exert will definitely have an influence on the repeat 
behavior and hence the satisfaction of the tourist.  
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Özet 

 Sağlık ve sağlık hizmetleri sunumu, insan yaşamının kaliteli bir şekilde 
sürdürülmesinde ve devamlılığının korunmasında her zaman kilit önem taşıyan bir konu 
olmuştur. Sağlık hizmetleri sunum kalitesinde kuşkusuz en önemli unsur hastane 
yönetimi, kurumsallaşma  ve   stratejik yönetim süreçlerinin uygulama başarısıdır.  
Karmaşık bir yapıda hizmet sunan hastanelerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi, 
hastanenin kurumsallaşma düzeyi ile yakından ilişkilidir. Bu çalışma, Sağlıkta Kalite 
Standartları Hastane Setinde yer alan Kurumsal Hizmetler ve Destek Hizmetleri 
standartlarının Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli ile ağırlıklandırılmış kalite 
analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla standartların ve standart 
puanlarının Model ile yapılan analizlerinde;  yapı, süreç, çıktı, teknik ve fonksiyonel 
kalite açısından dağılımları belirlenerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 
kurumsallaşma adına SKS-Hastane’nin ÇBKM bakımından güçlü ve zayıf yönleri 
olduğu görülmüş, hastane yönetiminin etkinliğini artırmak ve kurumsallaşmak için 
SKS-Hastanenin çıktı odaklı standartlarının güçlendirilmesi önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Hastane Yönetimi, Kalite 

Abstract 
 Providing health and health services always plays important role in maintenance 
of human life in a quality way and protection of its continuity. The most important 
factors to achieve  health services quality are the structure of hospital management, 
institutionalization and the success of the strategic management process. It is closely 
associated with the hospital's level of institutionalization to achieve effectively 
managing hospital services in its complex structure. This study aims to achieve the 
standards of quality analysis of Corporate Services and Support Services Health 
Services dimensions of the Standards of Quality in Health Hospital Kit with the 
weighted Multidimensional Quality Model. For this purpose; by determining the 
distribution in terms of structure, process and outcomes technical and functional quality 
were evaluated by the analysis of standards and standards' points with the model. As a 
result, SKS-Hospital was found to have the strengths in terms of institutionalization and 
weaknesses on behalf ÇBKM and additionally SKS-Hospital has been proposed to 
strengthen the outcome-oriented standards for institutionalization and to improve the 
efficiency of hospital management. 
Keywords: Strategic Management, Hospital Management, Quality Management 
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Giriş 

OECD Sağlık istatistikleri (2015) verilerine göre, sağlık harcamalarının %52’sini 
oluşturan hastaneler Türk Sağlık Sisteminde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu oran 
OECD ülkeleri arasındaki en yüksek değer olarak karşımıza çıkmaktadır  (Kamu 
Hastaneleri Kurumu, 2015). Ülkemizde 866’sı kamu, 556’sı özel ve 69’u üniversite 
hastanesi olmak üzere toplam 1.528 hastane toplam 206.836 yatak ile hizmet 
sunmaktadır. Bu hizmetler 135 bini hekim olmak üzere, toplam 760 bin sağlık personeli 
tarafından sunulmaktadır. 2014 yılı içerisinde sağlık hizmeti almak üzere toplam 644 
milyon olarak başvuru gerçekleşmiştir. Bu başvuruların 219 milyonu birinci basamak, 
geri kalanı 2 ve 3. basamak hizmetlere yönelik olmuştur. Yılda kişi başı ortalama 8,3 
kez hekime başvuru gerçekleşmektedir  (Sağlık İstatistikleri Yıllığı,2014).   

Sağlık sektörünün farklı bileşenleri bir arada değerlendirildiğinde, hizmet sunumu 
açısından özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerin başta insan kaynakları olmak üzere 
teknik ve fiziksel unsurları ile ciddi bir alt yapıyı gerektirdiği, bu yapının ancak doğru 
tanımlanmış hastane yönetim süreçleri ile istenilen çıktıları üretebileceği görülmektedir. 

Hastane Yönetimi 
Hastaneler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, “müşahede, teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun 
veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar” olarak tanımlamaktadır (Seçim, 
1991: 5). 

Hastanelerin, amaç ve misyonlarına göre dört temel fonksiyonu bulunmaktadır. 
Bunlar, tedavi hizmetleri, eğitim ve araştırma hizmetleri, koruyucu ve geliştirici sağlık 
hizmetleridir (Kavuncubaşı ve Kısa, 2002: 68). Hastaneler mülkiyet, eğitim statüsü, 
hizmet türü, büyüklük, hastaların yatış süresi, akreditasyon ve hizmet basamağı gibi 
kriterlere göre sınıflandırılmaktadır.  

Sağlık hizmet sunumunun karmaşık yapısı,  hastanelerin de kendine özgü bir 
yapıda farklı özelliklerde hizmet sunması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Kavuncubaşı 
(2000: 52-56) hastanelerin bu özelliklerini yapı, süreç ve sonuç ana başlıkları ile 
aşağıdaki şekilde özetlemektedir: 

Yapısal Özellikler  

• Uzmanlaşma: Sağlık kurumlarında uzmanlaşa seviyesi oldukça yüksektir.  

• Fonksiyonel bağımlılık: Sağlık kurumlarında fonksiyonel bağımlılık çok 
yüksektir; bu nedenle farklı meslek gruplarının faaliyetleri arasında yüksek derecede 
koordinasyon gerekir.  

• Profesyonelleşme: Sağlık kurumlarında insan kaynakları profesyonel 
çalışanlardan oluşur ve bunlar kurumsal hedeflerden daha çok mesleki hedeflere önem 
vermektedir.  

• Mesleki otonomi ve yönetim zorlukları: Hizmetin nitelik ve niceliğinin 
belirlenmesinde önemli bir rol alan hekimlerin ve diğer sağlık meslek mensuplarının 
mesleki otonomileri beraberinde etkili bir yönetsel ve kurumsal denetim zorlukları 
getirmektedir.  
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• İkili otorite hattı: Hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarında ikili 
otorite hattı bulunmaktadır ve bu durum koordinasyon, denetim ve çatışma sorunlarına 
yol açmaktadır.  

Süreç  

• Görevlerin karmaşıklığı ve değişkenliği: Hastaların çeşitliliği, belirsizliği ve 
verilen hizmetlere tepkilerinin farklılığı nedenleriyle hastanelerde yapılan işler oldukça 
karmaşık ve değişkendir. 

• Acillik ve ertelenemezlik: Hastanelerde gerçekleştirilen etkinliklerin büyük 
kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir.  

• Hata ve belirsizliklere karşı hassasiyet: Hastanelerde sunulan hizmetler hata ve 
belirsizliklere karşı oldukça duyarlıdır ve tolerans sınırı çok düşüktür.  

 Sonuç 

• Çıktının tanımlanması ve ölçümü güçtür. 
Sağlık hizmetlerinin bu özellikleri, bu kurumların etkin yönetimi açısından daha 

çok dikkat edilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Hastane yöneticiliğinin 
temel amacı, hastane tarafından sunulan hizmetlerin hasta bakımına en elverişli ve en 
ekonomik olarak yürütülmesini sağlamaktır. Yöneticinin hedefi, hastanenin toplumun 
büyük güven ve desteğini kazanmış, diğer sağlık kuruluşlarına her yönden örnek bir 
kuruluş haline geldiğini göstermektir (Gündaş, 1968: 8). 

Sağlık hizmetlerinin toplumsal alanda etkili olabilmesi ve toplumun sağlık 
statüsünde beklenen değişiklikleri yaratabilmesi için bir takım özelliklere sahip olması 
gerekmektedir. Etkili sağlık hizmetinde özellikler; kolay kullanılabilirlik, kalite, 
süreklilik ve verimliliktir. Modern kuruluşların hiçbiri hastaneler kadar karmaşık 
değildir. Bu durumun en önemli sebebi, hastanelerde aşırı işbölümü, uzmanlaşma ve 
birbirlerine gereksinim duyulan işlerin varlığıdır. Bu şartlarda hizmet sunumu matriks 
bir organizasyonel yapıda gerçekleşir. (Kavuncubaşı, 2000: 64). Bu yapıda birimler ve 
çalışanlar arasında hem hiyerarşik olarak dikey ve koordinasyon için yatay ilişkiler 
olduğu gibi hem de ameliyat, konsültasyon, beslenme programları, sosyal ve psikolojik 
destek hizmetleri gibi hizmetin özelliği gereği proje tipi yapılanma söz konusudur. 

Böyle karmaşık bir sistemin etkin bir şekilde yönetilebilmesi, hastanenin 
kurumsallaşma düzeyi ile yakından ilişkilidir. Kurumsallaşma, bir işletmenin kişilerden 
ziyade kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, kendisine özgü örgüt kültürüne 
sahip olması, iş yapma usul ve yöntemlerini içermesi ve bu sayede diğer işletmelerden 
farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesini gerektirmektedir (Karpuzoğlu, 2004: 71).  

Kurumsallaşma, işletme yapısının belirli ilke ve standartlara göre yeniden 
yapılandırılması, yönetici ve çalışanların işin ehli kişilerden olması ve işletmenin 
bilgiye dayalı bir anlayış içinde çalışması demektir. Böylece işletmenin işleyişine ilişkin 
bir sistem kurulmuş olmaktadır. İşletme kişilere bağımlı olmak ve onlarla var olmak 
yerine, geliştirilen bilgi temelli sistemler yoluyla yaşamını çok daha uzun yıllar 
sürdürebilmektedir (Uzunçarşılı vd., 2000:12). 

Kurumsallaşmayı gerçekleştirebilen hastanelerin, kredi kullanımında kolaylıklara 
sahip olma, toplum tarafından benimsenen bir hastane olduğu için öncelikli tercih 
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edilme, eğitilmiş çalışan bulmada sektörde avantajlara sahip olma gibi birçok farklı 
üstünlüğü elde edebilecekleri söylenebilecektir (Şahman vd., 2008: 5) 

Sağlık sektöründe, özellikle hastanelerde gelecek trendlerin neler olabileceği, 
sağlığın sosyal boyutu da olduğu düşünülerek politik aktörlerin bu noktada neler 
yapabileceği önemlidir. Sağlık hizmetlerinin maliyeti, hastanelerin akreditasyonu, 
sağlık hizmetleri için alternatif ödeme modelleri, sağlık sigortacılığı, sağlık 
kurumlarında birleşmeler, evde bakım hizmetleri, teknoloji ve hastane bilgi sistemleri 
gibi konular gelecekte sağlık kurumlarında önemli olacak konular arasında yer 
almaktadır. Tüm bu konularda etkin bir yönetimin sağlanması, hastanelerin kurumsal 
yönetim anlayışı içerisinde temel bir standardı sağlamaları ile mümkün görünmektedir  
(Akar ve Özgülbaş, 2003: 278-284). 

Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli 
Araştırmalar hizmet kalitesinin işletmenin performansıyla (Zeithaml vd., 1998 ve 

Boulding vd., 1993), müşteri tatminiyle (Cronin ve Taylor, 1992) ve satın alma 
niyetiyle (Zeithaml vd.., 1998) ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. ABD Tıp Enstitüsü 
tarafından 1990 yılında yapılan tanıma göre sağlık hizmetlerinin kalitesi; “bireylere ve 
topluma sunulan sağlık hizmetlerinin, arzulanan sağlık sorunlarına ulaşma olasılığını 
artırma ve şimdiki profesyonel bilgiyle tutarlı olma derecesidir” (Kaya, 2005;14-15).  

Donabedian, sağlık hizmet kalitesini, hizmet sürecinin bütün aşamalarındaki 
beklenen kazançlar ve kayıplar dengesi hesaba katıldıktan sonra, hastanın iyilik halinin 
kapsamlı bir ölçüsünü en üst düzeye çıkarması şeklinde ifade etmektedir (Donedebian, 
1980).Sağlık hizmet kalitesine ilişkin değerlendirmelerde sadece hizmeti sunanlar değil, 
hizmeti alan hastalar da önem taşımaktadır. Ancak hastaların, kendileri ile ilgili ne tür 
bir tıbbi bakım almaları gerektiğine ilişkin tercih ve değerlendirme yapma olanakları 
diğer hizmetler ile karşılaştırıldığında yok denecek kadar azdır. Hasta, daha çok bakım 
çevresi ve sağlık profesyonellerinin davranış biçimleri hakkında bir değerlendirme 
yapabilmektedir. Sağlık hizmeti kalitesini anlamak ve değerlendirmek için sadece 
hastaların değerlendirmelerine bakmak ise yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir 
(Kavuncubaşı ve Esatoğlu, 1998, 77-87). 

Çok Boyutlu Kalite Modeli, sağlık hizmet sunumunda, kaliteyi etkileyen farklı 
boyutların dengeli ve birbirleri ile ilişkileri birarada değerlendirilmesi amacıyla ortaya 
konulmuştur. Bu amaç kapsamında, hizmetin yapısal unsurları, sürece dayalı unsurları 
ve nihai çıktıları ayrı ayrı değerlendirilmekte,  her bir bileşen hem sağlık hizmetinin 
teknik unsurları, hem de fonksiyonel unsurları açısından ele alınmaktadır. Hizmet 
sunumunun gerçekleşmesi sürecinde hizmetler doğru teşhis ve tedavinin 
gerçekleştirilmesini kapsayan sağlık hizmetleri sunumu, tedavi öncesi ve sonrası 
hazırlıkları kapsayan hemşirelik ve bakım hizmetleri ve bunların dışında kalan hastane 
yönetimine ilişkin mali, idari ve teknik tüm diğer unsurların yer aldığı otelcilik ve 
destek hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir (Kayral, 2014,73-74). 

Modelin, sağlık hizmetlerinde ortaya konulan kalite standartlarının 
değerlendirilmesinde yardımcı olması amacı ile Çok Boyutlu Kalite Matrisi 
geliştirilmiştir. Matris, kalitenin farklı boyutlarının birbirleri ile ilişkilerini ortaya 
koyarak, ele alınacak bir standart setinin aşağıda Tablo 1’de yer alan hücrelerden 
hangisini ne ölçüde karşılayacağına ilişkin değerlendirme yapmayı kolaylaştırmaktadır.  
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Tablo 1: Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Matrisi 

 
  

Yapı 
(Ne İle?) 

Süreç 
(Nasıl?) 

Çıktı 
(Ne?) 

Sağlık Hizmeti 
Sunumu 

Teknik 

Sağlık 
Hizmetlerinin 
Teknik Yapı 
Kalitesi 

Sağlık 
Hizmetlerinin 
Teknik Süreç 
Kalitesi 

Sağlık Hizmetlerinin 
Teknik Çıktı Kalitesi 
(Klinik Kalite) 

Fonksiyonel 

Sağlık 
Hizmetlerinin 
Fonksiyonel Yapı 
Kalitesi 

Sağlık 
Hizmetlerinin 
Fonksiyonel Süreç 
Kalitesi 

Sağlık Hizmetlerinin 
Fonksiyonel Çıktı 
Kalitesi 

Hemşirelik ve 
Bakım Hizmeti 
Sunumu 

Teknik 

Hemşirelik ve 
Bakım 
Hizmetlerinin 
Teknik Yapı 
Kalitesi 

Hemşirelik ve 
Bakım 
Hizmetlerinin 
Teknik Süreç 
Kalitesi 

Hemşirelik ve Bakım 
Hizmetlerinin Teknik 
Çıktı Kalitesi 

Fonksiyonel 

Hemşirelik ve 
Bakım 
Hizmetlerinin 
Fonksiyonel Yapı 
Kalitesi 

Hemşirelik ve 
Bakım 
Hizmetlerinin 
Fonksiyonel Süreç 
Kalitesi 

Hemşirelik ve Bakım 
Hizmetlerinin 
Fonksiyonel Çıktı 
Kalitesi 

Otelcilik ve 
Destek 
Hizmetleri 
Sunumu 

Teknik 
Otelcilik ve Destek 
Hizmetlerin Teknik 
Yapı Kalitesi 

Otelcilik ve 
Destek 
Hizmetlerin 
Teknik Süreç 
Kalitesi 

Otelcilik ve Destek 
Hizmetlerin Teknik 
Çıktı Kalitesi 

Fonksiyonel 

Otelcilik ve Destek 
Hizmetlerin 
Fonksiyonel Yapı 
Kalitesi 

Otelcilik ve 
Destek 
Hizmetlerin 
Fonksiyonel Süreç 
Kalitesi 

Otelcilik ve Destek 
Hizmetlerin 
Fonksiyonel Çıktı 
Kalitesi 

Kaynak: KAYRAL,İ, (2015), “Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu 
Kalite – Detay Yayıncılık, ANKARA 

Çok Boyutlu Kalite Matrisi, kalitenin boyutlarının birbirleri ile ilişkileri ve 
detayları hakkında uygulayıcılara fikir vermektedir.  Sağlık kurumları belirledikleri 
kalite hedefleri doğrultusunda yukarıdaki matriste ifade edilen her bir bölüm için ele 
alacaktır. Aynı şekilde sağlık kurumlarına yönelik olarak hazırlanan standart setleri de 
yukarıda yer alan matristeki her bir unsuru değerlendirerek ele almalıdır.  

Matriste yer alan hizmet boyutları, sağlık kurumundan hizmet alan hastalara 
doğru teşhisin konulmasından, tedavinin doğru bir şekilde uygulanarak hastanın taburcu 
edilmesine kadar geçen tüm hizmet adımlarına yer vermesidir.  Hasta bu hizmet 
adımlarında sadece sağlık hizmeti almamakta, aynı zamanda otelcilik hizmetleri de 
almaktadır. Tüm bu hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesinde gözden 
kaçırılmaması gereken bir diğer unsur da destek hizmetleridir. Hem hizmetlere ilişkin 
yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesi, hem de hizmetlerin işleyişinin aksamadan 
devam edebilmesinde destek hizmetleri kritik öneme sahiptir. Örneğin ameliyat 
esnasında yaşanılan bir elektrik kesintisinde jenaratörlerin devreye girmemesi, sağlık 
hizmetini de aksatacaktır. Yine asansörde kalan bir hastanın yaşayacağı travma ve 
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sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar destek hizmetlerinin önemi açısından 
verilebilecek bir diğer örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hizmet sunumunda kalitenin sağlanması; hastanede sunulan hizmetleri, hem 
hastanın direkt değerlendirebildiği (fonksiyonel) ve hem de hastanın sağlığı ve 
güvenliği açısından kritik olan (teknik) ama hasta tarafından değerlendirilemeyecek 
gereklilikler açısından ele alınması ihtiyacını ortaya koymaktadır.  

Her ne kadar kısa vadede hasta memnuniyetini etkileyecek olan algılanan kalite 
ile ilgili unsurlar daha çok fonksiyonel kalite ile ilgili olsa da orta ve uzun vadede teknik 
unsurlardaki eksikliklerden doğacak hatalar ve sorunlar kurumda sunulan hizmetlere 
ilişkin kalite algısını da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla teknik kalite ve fonksiyonel 
kalite uzun vadede kurumun marka imajına yansıyacaktır. 

Son olarak, modelde ele alınan yapı, süreç ve çıktı kalitesi ise hizmetlerin, 
kalitenin en temel öğeleri açısından değerlendirilmesi açısından bir sistematik 
oluşturmaktadır. Yapısal gerekliliklerin sağlanması, süreçlerin doğru tanımlanması ve 
sürekli olarak iyileştirilmesi,  çıktıların izlenerek hedeflenen ya da uluslararası standart 
değerlere ulaşması gibi öğeler hizmet kalitesini etkileyecek önemli değişkenler arasında 
yer almaktadır. 

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) – Hastane (Şencan ve diğerleri, 2015: 16 – 33): 
SKS-Hastane; yapısal, süreç bazlı ve sonuç odaklı olarak, hastanenin tüm 

bölümlerini kapsayacak tasarımda hazırlanmıştır. Bu çerçevede SKS-Hastane Boyut, 
Bölüm, Standart ve Değerlendirme Ölçütleri ile Rehberliklerden oluşmaktadır. SKS-
Hastane 5 Boyut, 39 Bölüm, 557 Standart, 1100 değerlendirme ölçütünden 
oluşmaktadır. 

Sette yer alan boyutlar; Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, 
Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Gösterge Yönetimi sıralanmaktadır. 

Kurumsal Hizmetler Boyutu; hastanede, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite 
yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin 
sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içeren 
bölümlerden oluşan boyuttur. 

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu; hastaların temel haklarını, güvenliğini 
ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını 
sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla 
hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.  

Sağlık Hizmetleri Boyutu; hastanede verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin SKS-
Hastane hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar 
içeren bölümlerden oluşan boyuttur. Bu boyutta yer alan bölümler Alan ve Süreç Bazlı 
Sağlık Hizmetleri olmak üzere kendi içinde iki kategoriden oluşmaktadır.  

Destek Hizmetleri Boyutu; tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini 
sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren 
bölümlerden oluşan boyuttur.  

Gösterge Yönetimi Boyutu; belirlenen süreçlere yönelik performansı izleyip 
değerlendirmek sureti ile kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla 
hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. 
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Standartların Puanlandırılması Puanlamada 10'luk puanlama sistemi 
kullanılmıştır. Standartlar puanlandırmaya esas 5 kategoriden oluşmaktadır. Bu 
kategoriler 50 puan değerindeki çekirdek standartlar, bölüme özgü süreçleri direkt 
etkileyen 30 puanlık standartlar, bölüm ve klinik temelli 20 puan değerindeki 
göstergelerden oluşan standartlar ve ilgili bölüme özgü süreçleri dolaylı etkileyen 10 
puanlık standartlardan oluşmaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan opsiyonel 
standartların puan değeri bulunmamaktadır.  

Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi 
Amaç 

Bu çalışma, hastanelere yönelik olarak Bakanlık tarafından hazırlanmış Sağlıkta 
Kalite Standartlarında yer alan Kurumsal Hizmetler ve Destek Hizmetleri 
standartlarının Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli ile ağırlıklandırılmış kalite 
analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem 
Araştırma Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli’nin Otelcilik ve Destek 

Hizmetleri Sunumunun Teknik ve Fonksiyonel Kalitesi açısından SKS-Hastane’nin 
kalite analizini yapmak amacını taşımakta olup bu kapsamda ilgili standart setinin  
“Kurumsal Hizmetler” ve “Destek Hizmetleri” boyutları ile bölüm bazlı göstergelerden 
bu iki boyut ile ilgili olan standartlar çalışma kapsamına alınmıştır.  

Kurumsal Hizmetler Boyutu: Kurumsal Yapı, Kalite Yönetimi, Doküman 
Yönetimi, Risk Yönetimi, Güvenlik Raporlama Sistemi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, 
Eğitim Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk Bölümlerinden oluşan toplam 58 adet standarda 
sahiptir. Destek Hizmetleri boyutu ise: Tesis Yönetimi, Otelcilik Hizmetleri, Bilgi 
Yönetim Sistemi, Malzeme ve Cihaz Yönetimi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri, Atık 
Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı Bölümlerinden oluşan toplam 71 adet standarda 
sahiptir. Bölüm bazlı göstergelerden oluşan standartlar da dahil toplam 134 standart 
çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 

Analiz sürecinde, set içerisinde kullanılan tanımlamalara dikkat edilmiş, sette 
kullanılan ifade ve kavramlar, tanımlamalarda ifade edildiği şekil ve kapsamda 
değerlendirilmiştir.  

Çalışma kapsamında ele alınan standart seti, aynı zamanda sağlık kurumlarını bir 
puanlandırma aracı olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan, sette standartlar için belirlenmiş 
bir puan sistematiği kullanılmaktadır. Sette yer alan her bir standardın puan değeri 
bulunmaktadır.   

Standart setinde yer alan puanlar, aynı zamanda her bir standardın göreceli olarak 
önemini belirlemektedir. Bu kapsamda standartların önem derecelerine göre 
ağırlıklandırmalarında puanları dikkate alınmıştır. Sette opsiyonel standartlar 
puanlandırılmamaktadır. Bu sebeple opsiyonel standartlar çalışma kapsamına 
alınmamıştır.  

Bulgular 

Çalışma kapsamında değerlendirilen 134 standardın, sadece 4 tanesi modelin 
Hemşirelik ve Bakım boyutu ile ilgili, 1 tanesi Sağlık Hizmetleri boyutları ile ilgili 
olarak belirlenmiştir. Bundan dolayı çalışmada bu standartlar değerlendirilmemiş, 
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değerlendirmeler Otelcilik ve Destek Hizmetleri Sunumu boyutu kapsamında 
gerçekleştirilmiştir.  

Tablolarda SKS Hastane Kurumsal Hizmetler ve Destek Hizmetleri Boyutlarında 
yer alan toplam 129 adet standart, hem standart sayıları hem de puanlarına göre Sağlık 
Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Matrisine dağılımları yapılmıştır. 

Bu dağılım sonucu bazı standartların birden fazla fonksiyonu olması nedeniyle 
toplam 159'u teknik ve 45'i fonksiyonel kalite olmak üzere toplam 204 standart tespit 
edilmiştir. Yapı, Süreç ve Çıktı açısından ise standartların dağılımları sonucu; 115 
standardın Yapı, 74 standardın Süreç ve 15 standardın Çıktı ile ilgili standartlar olduğu 
görülmüştür.  

Tablo 2: Çok Boyutlu Kalite Modeline göre Standartların Sınıflandırılması 
 

  
Yapı Süreç Çıktı Toplam 

Otelcilik ve 
Destek 
Hizmetleri 
Sunumu 

Teknik 
Kalite 92 60 7 159 

Fonksiyonel 
Kalite 23 14 8 45 

Toplam 115 74 15 204 

Bu dağılım sonucunda sayısal olarak standartların 77,9%’u Teknik, 22,1%’i ise 
Fonksiyonel Kalite kapsamında yer almıştır (Tablo 3). Yapı, Süreç ve Çıktı 
sınıflandırmasında ise standartların sırasıyla; 56,4%, 36,3% ve 7,3% şeklinde 
dağıldıkları görülmektedir.  

Tablo 3: Çok Boyutlu Kalite Modeline göre Standartların Sınıflandırılması (Yüzde 
Dağılımları) 

 

  

Yapı 
(56,4 %) 

Süreç 
(36,3%) 

Çıktı 
(7,3 %) 

Toplam 
(100,0%) 

Otelcilik ve 
Destek 
Hizmetleri 
Sunumu 

Teknik 
Kalite 80,0% 81,1% 46,7% 77,9% 

Fonksiyonel 
Kalite 20,0% 18,9% 53,3% 22,1% 

Toplam 100% 100% 100 % 100,0% 

 
Tablo 4: Çok Boyutlu Kalite Modeline göre Standartların Ağırlıklı 

Sınıflandırılması 
 

  
Yapı Süreç Çıktı Toplam 

Otelcilik ve 
Destek 
Hizmetleri 
Sunumu 

Teknik 
Kalite 3220 2240 270 5730 

Fonksiyonel 
Kalite 790 500 220 1510 

Toplam 4010 2740 490 7240 
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Standartların puan dağılımı yapıldıktan sonra bu duruma bakıldığında ise Teknik 
Kalite açısından 1,5% artışla bu oranın 79,1%’e yükseldiği görülmüş iken Fonksiyonel 
Kalite açısından ise 5,8%’lik bir azalışla bu oranın 20,9%’a düştüğü görülmüştür. Bu 
kapsamda puanlama sonucu daha fazla Teknik Kalite’ye yönelim olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 5). 

Bu kapsamda Modele göre SKS Hastane’nin Kurumsal Hizmetler Boyutu, 
ağırlıklı olarak kaynakların teknik olarak yeterli nitelik ve nicelikte olması üzerine 
yoğunlaşmıştır. Nispeten daha az miktarda da bunların hasta tarafından hissedilebilir 
düzeyde fonksiyonel organizasyonu üzerine odaklandığı söylenebilecektir. Yine 
standartların hem teknik hem de fonksiyonel kalite açısından diğerlerine göre (Süreç ve 
Çıktı) “Yapı” üzerine ağırlık verdiğini görmekteyiz. Bu durum aslında standartların 
kurumda güçlü bir yapılanma üzerine ağırlık vererek destek hizmetlerinin kurumun ana 
hizmetleri olan bakım, teşhis ve tedavi hizmetleri için üst düzey ya da en iyi katkıyı 
sağlamayı amaçladığını söyleyebiliriz. Özellikle “Çıktı” üzerine standartların oldukça 
alt düzeyde yani az olması ve nispeten orta düzeyde de “Süreç” üzerine standartların 
olması, standartların kurumsal yönetim çıktılarından ziyade kurumun ana hizmetleri 
üzerine yeterli kaynak temini ile bunların organizasyonu üzerine odaklandığını 
görmekteyiz. 

Tablo 5: Çok Boyutlu Kalite Modeline göre Standartların Ağırlıklı 
Sınıflandırılması (Yüzde Dağılımları) 

 

  
Yapı 

(55,4%) 
Süreç 

(37,9%) 
Çıktı 

(6,7%) 
Toplam 

(100,0%) 
Otelcilik ve 
Destek 
Hizmetleri 
Sunumu 

Teknik Kalite 80,3% 81,8% 55,1% 79,1% 

Fonksiyonel 
Kalite 19,7% 18,2% 44,9% 20,9% 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Puanlandırma sonucunun Yapı, Süreç ve Çıktı boyutlarına etkisi açısından 
bakıldığında ise öncelikle Teknik Kalite kapsamında Yapı ve Süreç boyutlarında küçük 
artışlar söz konusu iken Çıktı boyutu açısından puanlama sonucu 15,3%’lük bir artış 
dikkate değer bir bulgu olarak görülmüştür. Bu bağlamda yapılan değerlendirmede çıktı 
ya da sonuç odaklı standartların puanlama ile oldukça değer kazandırılması sonucu 
hastaneleri bu kapsamda yönlendirme amacı taşıdığı söylenebilir. Bununla birlikte 
Fonksiyonel Kalite açısından ise durum tam tersi görünmektedir. Burada da yine Yapı 
ve Süreç açısından puanlama sonucu azalışlar ortalama azalış miktarının altında olup, 
Çıktı açısından ise 18,8%’lik oldukça yüksek bir azalış oranı gerçekleşmiştir. Bu 
kapsamda yapılan değerlendirmede özellikle Teknik Kalite’nin çıktılarına yani 
sonuçlarına daha fazla önem verildiği görülmüş olup bunun da kurum ve çalışanlarının 
daha etkili ve kaliteli hizmet sunarak sağlamalarının özendirilmesi amaçlandığını 
düşündürmüştür. Özellikle hasta ve kurum/çalışan arasındaki bilgi asimetrisi de dikkate 
alındığında Teknik Kalite çıktılarına puanlandırma ile eğilimin yükseltilmesi ve tam 
tersi olarak hasta açısından deneyim ve değerlendirmelerin daha kolay olduğu 
Fonksiyonel Kalite açısından Çıktı’nın öneminin azaltılması hastanede Kurumsal ve 
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Destek Hizmetler açısından kurumun ve çalışanların fonksiyonunun çok daha ön planda 
tutulduğunu göstermiştir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Son derece karmaşık bir sürece ve matriks yapıya sahip olan hastanelerin daha 
etkili ve verimli yönetiminde kalite standartlarının neleri içerdiği ve bunların 
hastanelerin kolay ve etkili yönetimi üzerine ne sunduğu son derece önemlidir. Özelikle 
artan rekabet koşullarında stratejik yönetim açısından, mevcut pazara daha iyi hizmet 
sunulması amacıyla penetrasyon stratejisini benimseyen kurumların, kurumsallaşma 
süreçlerinde etkin olmaları önem arz etmektedir. Bu bağlamda hastanelerde uygulanan 
kalite standartlarının hastanelerin kurumsallaşma sürecine ne şekilde ve hangi 
boyutlarda katkı sağladığının değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Kurumsallaşmanın en önemli öğeleri; belirlenmiş politika, prosedür ve 
standartların kurumda tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve bunlara bağlı olarak 
hareket edilmesidir diyebiliriz. Birbiriyle sıkıca ilişki içerisinde olan pek çok birim ve 
çalışanın görev yaptıkları hastanelerde, yönetim sürecinde yer alan yapı, süreç ve çıktı 
öğelerinin çok iyi anlaşılması, planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve 
denetlenmesi gerekmektedir.  Bu kapsamda Çok Boyutlu Kalite Modeli’nin (ÇBKM) 
Otelcilik ve Destek Hizmetleri boyutu açısından, SKS-Hastane’nin hastane yönetimi 
bakımından temel rolü üstlenen Kurumsal Hizmetler ve Destek Hizmetleri 
Boyutları’nda yer alan standartlar değerlendirilmiştir. Bu boyutlarda yer alan standartlar 
yukarıda bahsedilen karmaşık yapıdaki hastanelerin kendine özgü yapı, süreç ve çıktı 
özellikleri açısından teknik ve fonksiyonel kaliteye olan katkı düzeyleri, standart 
sayıları ve puan düzeylerine göre tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; 
standartların ne kadarının yapısal unsurlar, ne kadarının süreçlere yönelik ve ne 
kadarının çıktı ile ilişkili oldukları ve bunların her birinin teknik ve fonksiyonel kaliteye 
olan katkıları açısından incelenerek bulgular bölümünde aktarılmıştır.  

Çalışma sonuçlarına göre SKS-Hastane kalite standartları modele göre ağırlıklı 
olarak organizasyonel yapı üzerine odaklanmakta, aynı zamanda yapı kadar olmasa da 
yönetim süreçleri üzerine de ağırlık vermektedir. Ancak standartların ele alınan 
kapsamda çıktı açısından diğerlerine göre oldukça zayıf kaldığı görülmekte, bu 
durumun yönetsel performansın değerlendirilmesi ve yönetimin denetimi açısından 
önemli eksikliklere neden olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda kurumsallaşma 
adına SKS-Hastane’nin ÇBKM bakımından güçlü ve zayıf yönleri olduğu 
görülmektedir. Her ne kadar yapılanma ve süreç yönetimi kurumsallaşmada çok önemli 
olsa da bu sürecin tamamlayıcısı, belki de en önemli ayağı olan sonuçlar üzerine yani 
çıktı odaklı standartların eksikliği göze çarpmaktadır. 

Sonuç olarak yapılan çalışma ile SKS-Hastane Kurumsal ve Destek Hizmetleri 
Boyutlarında yer alan standartlar ÇBKM açısından değerlendirilmiş ve hastane yönetimi 
ile kurumsallaşma açısından da ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede SKS-
Hastanenin çıktı odaklı standartlarının güçlendirilmesi ile bu standartların hastanede 
tamamlayıcı bir unsur olarak yönetimin etkinliğini artıracağı, hem de kurumsallaşma 
adına önemli bir adım daha atılacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca çalışmanın SKS-Hastanenin diğer boyutları açısından da yapılarak daha 
kapsamlı değerlendirilmesi, hem daha kapsamlı sonuçlara ulaşılması hem de bütüncül 
bir yaklaşımla irdelenmesi açısından ileriki çalışmalarda önerilebilecektir. Bununla 
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birlikte standartların sadece sayısal ve/veya puansal olarak sonuçlarına göre 
değerlendirme yapmanın dışında standart içerikleri hakkında da çalışmaların yapılması 
bu gibi sahada uygulanan kalite standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi açısından 
önem arz ettiği düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
When the health sector's different components are evaluated together, the services 

offered in hospitals in terms of service delivery requires a serious infrastructure with 
technical and physical elements especially in human resources and it is seen that this 
structure can only produce the desired outcomes with the well defined hospital 
management processes.  

Complex structure of health services results that hospitals serve with different 
characteristics. The properties of the hospital can be summarized with the headlines of 
structure, process and results. It is closely related with the hospital's level of 
institutionalization to manage such a complex system effectively. Institutionalization 
requires to work with the rules standards and procedures rather than with people's 
personel decisions. It is also related with to have own organizational culture including 
procedures and methods of doing business and by this way being different and 
distinctive impersonate from other organizations. 

Multi-Dimensional Quality Model, were introduced to assess different dimensions 
affecting the quality and their relations with each other. As part of this objective, 
structural elements of the service, process-driven elements and ultimate outcomes are 
evaluated separately. In the model, each component is discussed in terms of the 
technical and functional elements of the health services. Quality Multi-Dimensional 
Matrix has been developed in the model to assist in the evaluation of the quality 
standards in health care. 

SKS-Hospital; is intended to design covering all parts of the hospital as looking 
structural, process and outcome oriented. In this context, SKS-Hospital, consists of 
dimensions, sections, standards and assessment guidances. It consists of 5 Dimensions 
39 Section 557 standard, and 1100 evaluation criteria. Dimensions in the set are; 
Corporate Services, Patient and Employee-Focused Service, Health Services, Support 
Services aand Indicator Management. 

Aim 

Hospitals have extremely complex matrix structure. Therefore, to manage 
hospitals more effective and efficiently, it is extremely important to understand what 
quality standards including for hospitals. 
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Especially in an increasingly competitive environment, in terms of strategic 
management, for the the institutions which adopted penetration strategy to better serve 
to the existing market, it is important to be active in the process of institutionalization. 

This study aims to analyse Corporate Services and Support Services located in the 
Health Services Quality Standards, which prepared by the Ministry of Health for 
hospitals, with Multi-Dimensional Quality Model.  

Method 

This research aims to make the quality analysis of SKS-Hospital in terms of 
technical and functional quality of Hospitality and Support Services with Health 
Services Multidimensional Quality Model (ÇBKM). In this scope "Corporate Services" 
and "Support Services" dimensions and some section based indicators relevant with 
these two dimensions are included.  

Corporate Services Dimension has a total of 58 standard consisting of: corporate 
structure, quality management, document management, risk management, safety 
reporting system, emergency and disaster management, education management and the 
social responsibility department.Support Services dimension has a total of 71 standard 
include: facilities management, hospitality services, ınformation management system, 
equipment and device management, medical records and archive services, waste 
management and outsourcing. Including section based indicators 134 standard are 
evaluated in the study. In the analysis process, it has been noted to the definitions used 
in the set. 

The standards set under investigation is also used by healthcare institutions as a 
scoring tool. There is a point value of each standard in the set. Each points of standards 
in the set also determines the relative importance of each standard. In this context for 
weighting standards according to the relative importance of each one points of standards 
is taken into account. Optional standard in the set is not rated. For this reason, optional 
standards were excluded from the study. 

Findings 

By the model, Corporate Services dimension of SKS Hospital is mainly focused 
on the sufficiency of technical quality and quantity.of resources. It can be said that these 
dimension less focused on the functional organization that felt by the patient level. 

Additionally, standards are weighted on "structure" both technical and functional 
quality. It can be said that standards focused on to strengthen structure and by this way 
it support main services like care, diagnostic and treatment services with support 
services to provide the best contribution to them. Especially as the "output" related 
standard is quite lower level and "process" related standards are relatively moderate 
level, this shows standards focuses on resource supply and effective allocation of these 
resource in organization.  

In the study, rating results also evaluated in terms of effect on structure, process 
and output. It was seen that there is a small increases in structure and processes related 
standards in terms of technical quality. In terms of output dimensions of the model, it 
was seen that there is 15,3% of increase compare with non weighthed distrubution of 
standards. This results shows that standards focus hospitals to the output or result 
related standards with increase in their ratings. However, this situation seems opposite 
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in terms of functional quality. Here, decreases in terms of structure and process rating is 
less than the average decline. In terms of output 18.8% decrease rate was quite high. In 
this context, it is seen that it's given more emphasis on technical quality outputs. It is 
thought that it is aimed to provide efficient and quality service by promoting employees, 

Conclusion and Discussion 

According to study results, SKS-Hospital focuses especially on organizational 
structure and although not as much as structure, it focuses on the management 
processes. However, the scope of standards in terms of output has remained  weak 
compared with others. In this case, it is thought that the managerial performance 
evaluation and assessment of management may lead to significant shortcomings.  

In this context, on behalf of institutionalization, SKS-Hospital seems to have the 
strengths and weaknesses in terms ÇBKM. Although structuring and process 
management though very important for institutionalization, in focusing this process, 
lack of standards.related with output is noteworthy. 

As a result, standards in Corporate and Support Services dimensions of SKS-
Hospital has to be evaluated in terms ÇBKM and associated with institutionalization in 
terms of hospital management with this study. Strengthening outcome-oriented 
standards in SKS Hospital, standards will improve the effectiveness of management as 
an integral part of hospitalization and thought to be an important step in this context 
with institutionalization. 

Additionally, for futher studies it is recommended that this study can expanded to 
the all SKS-Hospital dimensions, by this way study results will reach more 
comprehensive conclusions and can be analyse with a holistic approach. 
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Abstract 
In this quantitative research, we enhance understanding of psychological safety on 

employee voice behavior by examining mediating role of affective commitment and 
intrinsic motivation. We examined these relationships among 151 research assistants 
working full-time for universities. The results suggest that psychological safety is 
significantly associated with affective commitment whereas it does not significantly 
influence intrinsic motivation. Furthermore, employee voice behavior is affected by 
intrinsic motivation but not by affective commitment. Lastly, while affective 
commitment plays an important role as mediator in the relationship between 
psychological safety and employee voice although intrinsic motivation does not have a 
mediating effect. We discuss the implications of these findings for both theory and 
practice. 

Keywords: Psychological Safety, Prosocial Voice, Affective Commitment, Intrinsic 
Motivation, Academic Staff.  

Introduction 
In recent years, there has been a rapidly growing body of conceptual and 

empirical research focused on better understanding both individual, and situational 
factors that increase employee voice behavior. Employees may generate ideas, opinions 
and solutions in order to improve their work outcomes and therefore exhibit voice 
behavior (Dyne et al., 2013). However, employees might feel unsafe to express their 
ideas. Since, voicing comments which express a personal opinion for change in an 
organization is a risky behavior. It may cause to upset their leaders who establish a 
certain structure, processes, thoughts and routines in an organization (Gao et al., 2011). 
Despite the fact that employees do not work within an environment where they cannot 
speak up well (Milliken, Morrison, and Hewlin, 2003; Ryan and Oestrich, 1998), voice 
is still seen as a significant source of organizational learning and change (Sax and Torp, 
2015). Research evidence suggests that employee voice makes an important 
contribution to organizational effectiveness, and high-quality decision making (Allen et 
al., 2015, p. 1274). Thus, it is important to better understand the mechanism which 
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provides the behavior of voice within organizations. In this study, we seek to contribute 
to such understanding. 

In the literature, studies have generally addressed three different approaches to 
influence employees’ decisions to voluntarily provide comments or suggestions 
intended to promote organizational improvement. First group of researchers have 
focused on individual differences in personality and demographic characteristics as 
correlates of voice (Crant, 2003; LePine and Van Dyne, 2001) whereas second group 
investigates employee attitudes as the primary determinant of upward voice (Rusbult, 
Farrell, Rogers, and Mainous, 1988; Withey and Cooper, 1989). Thirdly, others have 
conducted their research on organizational context that may influence employees’ 
tendency to speak up more (Dutton, Ashford, O’Neill, Hayes, and Wierba, 1997; 
Edmondson, 2003; Milliken et al., 2003). However, this study mainly focused on the 
role of affective commitment and intrinsic motivation in the relationship between 
psychological safety and employee voice.  

 
Figure 1. The conceptual model of the research 

Therefore, the aim of this study was to address specifically employee attitudes as 
an influence on employees’ voice behavior. It has been assumed that psychological 
safety may influence the level of voice behavior by the mediation of affective 
management and intrinsic management. Namely, psychological safety may promote 
affective commitment and intrinsic motivation and that this state will encourage 
individuals to voluntarily share their ideas and become involved in voice behavior.  

Conceptual Framework 
The term voice has been described “as representation of the intentional expression 

of work-related ideas, information, and opinions” (Dyne et al., 2013, p.1370). It is based 
on Hirschman's (1970) model of exit, voice and loyalty where voice means “any attempt 
at all to change, rather than to escape from, an objectionable state of affairs” (Gao et al., 
2011, p. 788). Due to the fact that employee voice is a broad and complex concept, 
many different conceptions seem similar to it such as organizational dissent (Graham, 
1986), voice (Brockner et al., 1998; Detert and Burris, 2007; Van Dyne and LePine, 
1998), whistle blowing (Near and Miceli, 1985), issue selling (Ashford, Rothbard, 
Piderit, and Dutton, 1998), taking charge (Morrison and Phelps, 1999), and speaking up 
(Premeaux and Bedeian, 2003).  

Previous studies have found many different concepts related to voice in both 
management and organizational behavior literature. For instance, research has shown 
that transformational leadership is one of the key elements in order to increase voice 
behavior (Detert and Burris, 2007). Evidence has found that perceived organizational 
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support is significantly and positively associated with voice (Ashford et al.,1998) 
Dutton et al., (1997, 2002) has  discovered that organizational culture might both 
encourage and discourage voice. The main reason behind the fact that voice behavior is 
so related many work attitudes might be that when employees are able to freely express 
their thoughts and given time to share their opinion, they may engage with voice 
behavior more frequently (Allen et al., 2015).  

The dimensions of voice behavior are based on three concepts: prosocial voice, 
defensive voice, and acquiescent voice (Dyne et al., 2013). First of all, prosocial voice 
presents work-related ideas and opinions based on cooperative motives such as altruism. 
Hence, it means that prosocial voice is deliberate and proactive. The main focus here is 
to help others and promote organizational welfare (Dyne et al., 2013). Secondly, Dyne 
et al., (2013) defines defensive voice as self-protective and expressing work-related 
ideas based on fear with the goal of protecting the self. The main difference between 
defensive voice and prosocial voice is about motive which one is based on other self 
and another is based on self, respectively. Thirdly, acquiescent voice is especially 
concerning the verbal expression of work-related opinions – based on feelings of 
resignation (Dyne et al., 2013). In this research, we conceptualize employee voice as 
trustful and empowering environment and making constructive suggestions for doing 
things better. As prosocial voice has been accepted as challenging-promotive voice 
behavior (Van Dyne and LePine, 1998; Gao et al., 2011), we use the prosocial voice 
behavior.  

The value of employee contribution is of great importance. Especially the notion 
of psychological safety has received a noticeable attention in the literature (Edmondson, 
1999; Baer and Frese, 2003; Walumbwa and Schaubroeck, 2009). Psychological safety 
was defined by Brown and Leigh (1996) as an employee's 'sense of being able to show 
and employ one's self without fear of negative consequences to self-image, status or 
career' (p. 708). In addition, Edmondson (1999) explain psychological safety in work 
teams as a shared belief that a team feels safe while taking interpersonal risks. In the 
study of Baer and Frese (2003), a climate for psychological safety illustrated as an 
organization climate where employees feel safe to raise voice without fear and 
hesitation. In this research, we use the concept of psychological safety in individual 
level. In psychologically safe work environments, employees are encouraged to take 
personal risks because they believe that they are not punished for making any mistakes. 
Therefore, according to Milliken et al., (2003), it is so crucial to have a safe work 
environment to speak up and engage in voice behavior. As a result, this study is to 
examine the mechanism and relationship between psychological safety and employee 
voice. 

Psychological Safety – Affective Commitment – Prosocial Voice 

A psychologically safe work place may be seen as an environment where 
employees have interpersonal trust and a relationship based on mutual respect. It 
provides employees with shared beliefs that it is safe to take interpersonal risks 
(Hernandez et al., 2015). The psychological safety is generally emerged within an 
organization where top management takes an action for it (Rao-Nickholson et. al., 
2015). Researchers have assumed that a non-threatening and supportive management 
plays a key role in identifying the presence of psychological safety (Hirak et al., 2012). 
It is because in an environment where 'proposing a new idea will lead to an attack, to 
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him or her being censored, ridiculed or penalized...' (West, 1990, p. 312), it may enable 
employees to come up with new ideas and information and as a result engage in voice 
behavior. 

The relationship between psychological safety and voice behavior may be 
mediated by commitment. Meyer and Allen in 1991 have identified three different types 
of commitment: affective, continuance, and normative commitment. They define 
affective commitment as employee’s emotional attachment to, identification with, and 
involvement in the organization. Employees with a strong affective commitment to their 
organization feel that they are most likely to continue employment. It is just because 
they want to do so. Continuance commitment is concerning the costs when employees 
leave the organization. Thirdly, normative commitment refers to a feeling of obligation 
to continue working because of the fact that they ought to remain with the organization 
(Meyer and Allen, 1991, p. 67). Affective commitment appears most frequently and 
also will be used as mediator in the study. Meyer and his friends in 2002 conducted a 
meta-analysis and demonstrated that affective commitment has been more strongly and 
positively associated with job performance and organizational citizenship behavior.  

In this research, it has been assumed that when employees psychologically feel 
safe, they will engage more in attitude of affective commitment. It is because a 
psychologically safe environment provides employees with high quality interpersonal 
relationships and feeling of attachment to the organization which in return may foster 
affective commitment. One of the more recent studies (Rathert et al., 2009) have found 
that psychological safety is significantly and positively related to affective commitment. 
Therefore we hypothesized: 

Hypothesis 1: Psychological safety is positively associated with affective 
commitment.   

As affective commitment refers to “a party’s desire to continue a relationship 
because of the enjoyment of the relationship for its own sake” (Bloemer and 
Odekerken-Schröder, 2003:34), it could have an impact on employee voice. Since 
speaking up at work may need emotional attachment to the organization. Due to the fact 
that affective commitment provides employees with emotional attachment to, 
identification with, and involvement in the organization (Meyer and Allen, 1991), they 
may speak up without any hesitations.  There are a number of studies on investigating 
the relationship between affective commitment and voice behavior (Fuller et al.,, 2006b; 
Withey and Cooper, 1989). Fuller et al., (2006a, p. 825) has argued that “individuals 
who exhibit voice behavior typically support organizational goals and devote effort to 
developing and expressing ways to overcome impediments to the achievement of those 
goals” (Allen and Meyer, 1990). Drawing from the theory by Hirschman (1970) who 
suggested that individuals with “that special attachment to an organization known as 
loyalty” (p. 77) are presumably to show voice behavior. Therefore we hypothesized:  

Hypothesis 2:  Affective commitment is positively associated with prosocial 
voice. 

Employees feeling safe (psychological safety) in an organization are most likely 
to feel as belonging to the organization (affective commitment). As affective 
commitment has been accepted as a major factor of increased job performance (Meyer 
et al., 2002), which in turn can lead to increased voice behavior. In other words, if 
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employees feel psychologically safe with their work conditions and the way they are 
treated by management, they are more likely to have higher levels of affective 
commitment to the organization. People high in affective commitment enjoy the 
affiliation in the organization and share its values and goals (Allen and Meyer, 1990). A 
few studies have illustrated that those high in affective commitment are more likely to 
engage in organizationally attitudes and behaviors such as extra effort as well as 
proactive and innovative behaviors similar to employee voice (Strauss et al., 2009).  
Specifically, there is only one study by Rathert et al., (2009) which investigate the 
positive relationship between affective commitment and employee voice. In this 
context, employees experiencing psychological safety at work might feel free to be 
themselves and take decisions freely (Rao-Nickholson et al., 2015) through affective 
commitment. Specifically, when employees’ psychological safety is high, they will be 
more confident about speaking up at work without fear or hesitation so that their 
affective commitment to the organization may increase, which in turn allows the 
individual to sustain his behavior, such as voice up and self-expression (Zhang et al., 
2010).  Detert and Burris (2007) found that subordinates’ sense of psychosocial safety 
has a positive impact on their improvement-oriented speaking behavior.  Thus far, it has 
been argued that psychological safety raises employees’ affective commitment, which, 
in turn, contributes to employee voice behavior. The present study tests this theorized 
mediating role of affective commitment. Building from all these arguments, the study 
proposes the following hypothesis: 

Hypothesis 3: Affective commitment mediates the relationship between 
psychological safety and prosocial voice.  

Psychological Safety - Intrinsic Motivation - Prosocial Voice 

Psychological safety is accepted as a key instrument for rising engagement with 
work (Kahn, 1990), which has been supported by several studies (May et al., 2004). 
Similarly, psychological safety encourages employees in experiencing self-expressive 
behavior (Kahn, 1990). Investigation on psychological safety has attracted attention 
greater than before because it facilitates an interpersonal work context (Hirak et al., 
2012). For instance, it may have influence on intrinsic motivation as a personal aspect.  

In the present study, it has been suggested that psychological safety leads to 
intrinsic motivation. Looking at the literature, intrinsic motivation means motivational 
issue of which employees enjoy doing a task for its own sake, instead of the external 
outcomes or rewards such as money (Deci and Ryan, 1985). Basically, intrinsic 
motivation refers to what extent an employee is excited about a work activity (Utman, 
1997). This study expects that employees working with high level of psychological 
safety would be intrinsically motivated. As a consequence, psychological safety is likely 
to promote the willingness of employees to give more attention and do better in their 
tasks.  

In the work context, top management should generate an atmosphere where 
employees feel that their opinion is appreciated and where open-minded discussions are 
valued (Ekaterini, 2010). To create such a culture, organizations need to encourage 
employees to get involved in decision making by coming up with their ideas and taking 
them into consideration. Furthermore, organizations should support employees for 
expressing themselves, challenging the status quo and asking questions without fear of 
unexpected consequences (Sax ve Torp, 2015). For psychologically safe individuals, 
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they feel secure raising problems and producing recommendations for progress 
(Walumbwa ve Schaubroeck, 2009). As a result we hypothesized: 

Hypothesis 4: Psychological safety is positively associated with intrinsic 
motivation.   

This study also assumes that intrinsic motivation is associated with employees’ 
voice behavior. As voice behavior has been defined as “discretionary communication of 
ideas, suggestions, concerns, or opinions about work-related issues with the intent to 
improve organizational or unit functioning” (Ekrot et al., 2015, p.1), it could be 
reasonable to assume that intrinsic motivation could be one of the important 
determinants influencing voice behavior.   Although there are not much research in 
order to investigate the relationship between intrinsic motivation and voice, Amabile 
(1988) notes that intrinsic motivation could be resulted in enthusiasm for the activity. 
When an employee is intrinsically attracted to a task, he/she probably exhibits more 
voice behavior and would be deeply taking part in the activity. This activity might be 
occurred as a behavior of voice. The reason why some people voice more than others 
might be to what extent they feel intrinsically motivated. Thus, leading to H5: 

Hypothesis 5: Intrinsic motivation is positively associated with prosocial voice.   
According to Deci's (1975) Cognitive Evaluation Theory, there are two key 

factors of intrinsic motivation: feelings of personal control and feelings of competence. 
When people are more intrinsically motivated, they may feel personal control and 
competence much stronger (Fischer, 1978:273). For this to occur, intrinsic motivation 
requests a psychologically safe environment to bring out. A key assumption here is that 
voice is usually helpful with the central motive to support the organization. As a result, 
individual factors have an impact on voice behavior (Van Dyne et al., 2003; Morrison, 
2011).  

Additionally, top management need to stimulate an environment which is more 
tolerant of speaking up about mistakes and circumstances (Hirak et al., 2012).  As this 
study also suggests that employees who feel psychologically safe, it is more likely to 
lead to higher levels of voice behavior with mediating role of intrinsic motivation. To 
put it another way, voice behavior could be stimulated when people working in a 
psychologically safe culture have a feeling of intrinsic motivation by working together. 
One of the reasons why intrinsic motivation could be a source of employee voice 
behavior is that because employees might perceive their work environment as 
noncontrolling and free to speak up about the issues in organizations. Thus far, it has 
been argued that psychological safety enable employees to be more intrinsically 
motivated, which, in turn, contributes to prosocial voice behavior. The present study 
tests this theorized mediating role of intrinsic motivation. 

Hypothesis 6: Intrinsic motivation mediates the relationship between 
psychological safety and prosocial voice.  

Methodology 
The present study has been conducted in Turkish universities. Significantly, with 

the exception of the work of Barnes et al., (2013), there is little research on employee 
voice behavior in the universities. We specifically conducted our research in 
universities. It is because TUBITAK (The Scientific and Technological Research 
Council of Turkey) has been publishing Entrepreneur and Innovator University Index 
since 2012 in order to develop political instruments triggering innovativeness and 
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entrepreneurship in universities. The Index has contributed to entrepreneurship and 
competitiveness based on innovation. Universities have been ranged over 20 indicators 
such as research competency, innovative culture, cooperation and interaction and 
economical contribution. Therefore, voice behavior as a key component for the 
changing of creative ideas into successfully implemented innovations (Rank et al., 
2004) become crucial for universities. 

Research assistants in universities have been chosen as sample of this study. The 
reason why specifically research assistants have been selected is because previous 
studies have underlined that lower-level employee behavior is of great importance for 
risk recognition and evaluation in a changing world (Burgelman and Grove, 2006; 
Meeus and Edquist, 2006). Employees from low level of organization may much easily 
broaden the scope of input and raise the speed (Dutton and Ashford, 1993).  

Respondents and Data Collection 
Participants in the present study were research assistants in both state and private 

universities in Gaziantep, Turkey. The participants were employed across 41 different 
departments at the universities. Although 220 questionnaires were distributed face-to-
face, only 151 (%68 overall response rate) surveys were returned as completed. The 
respondents’ average age was between 25-28 years (s.d. 0,84), and their average tenure 
within the organization was 3.65 years (s.d. 2.78).  

This study was designed as a cross-sectional survey using an anonymous self-
report questionnaire. The measurement instrument was created through an extensive 
review of the literature. Most measures were adapted and modified to make them more 
suitable for this research setting. 

Measures 
Employee voice was measured by five items of prosocial employee voice adapted 

from Dyne et al., (2003). All items were rated using a 5-point scale ranging from 1 
“strongly disagree” to 5 “strongly agree”. Sample item was “I express solutions to 
problems with the cooperative motive of benefiting the organization”. Cronbach’s alpha 
for this measure was 0.89. 

 The measure of psychological safety contained seven items developed by 
Edmondson (1999). A sample item is ‘When someone in our company makes a mistake, 
it is often held against them’ (reversed coded). All items were rated using a 5-point 
scale ranging from 1 “strongly disagree” to 5 “strongly agree”. Cronbach’s alpha for 
this measure was 0.76.  

The scale of affective commitment was borrowed from Meyer and Allen (1990) 
and contained six items. All items were rated using a 5-point scale ranging from 1 
“strongly disagree” to 5 “strongly agree”. Sample item was “I would be very happy to 
spend the rest of my career with this organization”. Cronbach’s alpha for this measure 
was 0.92.  

The 5-item intrinsic motivation scale developed by Tierney et al., (1999) was 
used. All items were rated using a 5-point scale ranging from 1 “strongly disagree” to 5 
“strongly agree”. Sample items were “I enjoy finding solutions to complex problems”. 
Cronbach’s alpha for this measure was 0.86. 

In our analysis, we controlled several demographic characteristics of the 
respondents, including gender, age and organizational tenure. It has been used various 
control variables to be reasons for alternative explanations of voice behavior. First of 
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all, evidence (LePine and Van Dyne, 1998; Detert and Burris, 2007) has shown that 
various demographic variables could influence voice. For instance, organizational 
tenure may have impact on speaking up because of the fact that former employees might 
be more comfortable than newcomers (Stamper and Van Dyne, 2001).  Secondly gender 
has been analyzed as a control variable (Detert and Burris, 2007). Finally, we have 
controlled age whether it affects employee voice behavior (Tangirala and Ramanujam, 
2008). 

Analytical Procedure  
To test the model in Figure 1, we performed structural equation modeling (SEM) 

(Bollen, 1989) using AMOS 5 (Arbuckle and Wothke, 2003). In order to assess the fit 
of the research model,  we used several goodness-of-fit indices as suggested in 
structural equation modeling literature (Joreskog and Sorbom, 1993; Kline, 1998) such 
as Chi-Square statistics divided by the degree of freedom (χ2 /df); comparative fit index 
(CFI), Incremental fit index (IFI), Tucker–Lewis coefficient (TLI), and root mean 
square error of approximation (RMSEA). As suggested in the SEM literature (Joreskog 
and Sorbom, 1993; Kline, 1998), we used the following criteria for goodness-of-fit 
indices to assess the model-fit: χ2/df ratio is recommended to be less than 3; the values 
of IFI, TLI and CFI recommended to be greater than 0.90; RMSEA is recommended to 
be up to 0.05, and acceptable up to 0.08. 

This study used Anderson and Gerbing’s (1988) recommendation which is a two-
step approach. First, authors have used confirmatory factor analysis investigating 
whether the four work outcomes in fact represented four different constructs whereas 
the hypotheses were tested using structural equation models as a second step. First of 
all, the measurement model has been built for conducting a confirmatory factor analysis 
of the variables including psychological safety, intrinsic motivation, affective 
commitment, and employee voice.  

Results 
The means, standard deviations, and correlations for the research variables are 

presented in Table 1. The bivariate correlations indicate that psychological safety is 
significantly associated with prosocial voice (r =.16, p <.005). We have also found that 
prosocial voice is related to both affective commitment and intrinsic motivation (r =41, 
p <.001; r =42, p <.001). 

Table 1. Means, standard deviations and correlations 
 Mean s.d. 1 2 3 4 5 6 7 
1.Gender 1,50 0,50 -       
2.Age 3,41 0,84 -.12 -      
3.Tenure 3,65 2,78 -.02 .67** -     
4.Psychological Safety 3,38 0,86 -.04 -.17 -.23 -    
5.Affective commitment 3,42 1,00 .03 -.00 -.03 .49** -   
6.Intrinsic Motivation 4,13 0,62 -.13 .11 .15 .08 .27** -  
7.Prosocial Voice 3,58 0,86 -.17* .09 .16* .24** .41** .42** - 
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Preliminary Analyses 

After six items with factor loading less than .5 were deleted (item 1,3,4,5 for 
psychological safety; item 3 for affective commitment and item 3 for prosocial voice), 
we had a reasonable fit between the model and the data according to the study of Hu 
and Bentler (1999) [χ2 (112) = 203,886, p = .000; RMSEA = .07; CFI =.94; IFI= .94]. 
All items had significant loadings (all above .54, p<.001) on the intended factors.  

The measurement model supports that there is discriminant validity among the 
measures which were distinct from each other (Lance et al., 1988). We also examined 
three alternative measurement models: (1) a one-factor model, (2) a two-factor model 
where items measuring psychological safety and intrinsic motivation were loaded onto 
one factor and the items measuring affective commitment, and employee voice loaded 
onto another factor; and (3) a three-factor model where items measuring psychological 
safety and intrinsic motivation were loaded onto one factor , the items measuring 
affective commitment were loaded onto another factor and the items measuring 
employee voice loaded onto another factor as well.  

Table 2. Model Fits for Measurement Model. 

 df χ2 CFI TLI IFI RMSEA 
One factor model 118 882,681 .54 .47 .55 .20 
Two factor model 117 530,957 .75 .71 .75 .15 
Three factor model 115 302,356 .88 .86 .89 .10 
Baseline (four factor) 
model 

112 203,886 .94 .93 .94 .07 

There were significant differences between the three nested models (one- ,two-, 
three factor models) and the baseline model (four-factor model). Chi-square difference 
between the baseline model and the one factor model (678.795, df differences=6, 
p<.01), as well against the two-factor model (327.071, df differences=5, p<.01), as well 
against the three-factor model (98.47, df differences=3, p<.01) further supported the 
preference of the four-factor model. Thus, these findings indicate that the hypothesized 
four-factor model had better fit with the data and therefore we accepted this 
measurement model. 

Test of the Model 

We used maximum likelihood SEM to test our model’s hypotheses. As mentioned 
earlier, we evaluated model fit using various fit indices and the significance of the 
completely standardized path estimates (Bollen, 1989).The structural model produced a 
good fit of the data [χ2 (113)  =  215,248; p <  .001; RMSEA  =  .07; CFI  =  .93; 
IFI= .94; TLI=.92]. The multiple squared correlation coefficients (R²s) for affective 
commitment, intrinsic motivation and employee voice were 0.34, 0.02 and 0.30, 
respectively. 

The findings support Hypothesis 1 which predicted that there would be a positive 
relationship between psychological safety and affective commitment (0.58, p<.001). 
However, the results have shown no evidence for Hypothesis 2 which posited that 
affective commitment would be positively and significantly associated with employee 
voice (0.16, p: n.s.). Furthermore, the results failed to confirm Hypothesis 4 which 
predicted that there would be a positive relationship between psychological safety and 
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intrinsic motivation (0.12, p=n.s.). However, the results provide support for Hypothesis 
5 which posited that intrinsic motivation would be positively and significantly 
associated with prosocial voice (0.43, p <.001). 

 

 
Figure 2. The Reseacrh Model 

Note: Standardized parameter estimates. N=151. ** p <.001; this is a simplified 
version of the actual model. It does not show indicators, error terms, covariance or 
exogenous factor variances 

Following the procedure outlined by Baron and Kenny (1986) we used SEM to 
test the mediating effect of affective commitment and intrinsic motivation in the 
relationship between psychological safety and prosocial work. First of all, when 
affective commitment (the mediator) was specified, we found that the relationship 
between psychological safety and prosocial voice was insignificant, (0.31, p <.001. vs. 
0.12, p=n.s.). The relationships between psychological safety and affective commitment 
remained significant (0.58, p <.001). These findings indicate full mediation; there is 
both a direct and an indirect (through affective commitment) significant relationship 
between psychological safety and prosocial voice, which thus support Hypothesis 3 that 
posited a full mediating relationship between psychological safety, affective 
commitment and prosocial voice. The results of this fully mediated model are shown in 
Figure 2. 

For testing the mediating effect of intrinsic motivation in the relationship between 
psychological safety and prosocial voice, Baron and Kenny’s first step which is the 
relationship between independent variable (psychological safety) and mediator (intrinsic 
motivation) was not found significant (0.12, p=n.s.). Therefore, hypothesis 6 was not 
supported.  

Discussion and Conclusion 
The main goal of this study was to examine the role of psychological safety in 

prosocial voice, and the role of affective commitment and intrinsic motivation as a 
possible intervening mechanism that mediates the relationship between psychological 
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safety and prosocial voice. One of the findings of this study, as predicted, shows that 
psychological safety affects affective commitment (H1). This evidence is in line with 
the research of Rathert et al., (2009).  Increased psychological safety was associated 
with increased levels of employee commitment and engagement. In psychologically 
safe work environments as defined by Edmondson (1996, 1999), employees feel safe to 
take interpersonal risks; they believe they will not be excessively or unfairly punished 
for making honest mistakes, asking for help, or seeking additional feedback and 
information. So they can easily commit to the organization.  

Although the literature has found conflicting results (Ekrot et al., 2015; Fuller et 
al.,, 2006; Goodwin and Verhage, 1989), the hypothesis in the research regarding the 
relationship between affective commitment and employee voice was not supported 
(H2). In other words, contrary to expectations, commitment did not play a significant 
role in explaining the likelihood of prosocial voice in our study. This finding is also in 
line with the results of Bove and Robertson (2005). This insignificant relationship could 
stem from the nature of voice behavior itself. It means that people who more speak up 
may not be motivated of being committed to the organizations. There could be other 
determinants of voice behavior such as intrinsic motivation.  

Furthermore, it was also found that affective commitment mediates the 
relationship between psychological safety and prosocial voice (H3). This finding is in 
line with the literature (Ekrot et al., 2015). As Hirschman (1970) proposed in his voice 
theory, organization members' loyalty, which is highly similar to affective commitment, 
activates voice and reduces the likelihood of other outcomes such as exit and silence. 
So, affectively committed workers identify themselves with the values and goals of the 
organization (Wiener, 1982) and accordingly seem to use a strong collaboration to 
address and discuss suggestions for improvement or ideas.  

The hypothesis regarding the relationship between psychological safety and 
intrinsic motivation was not supported (H4). The possible explanation of this result 
might be that when employees feel psychologically safe, it does not mean that they have 
to feel intrinsically motivated. There could be other factors in which psychological 
safety may have an impact on such as affective commitment.   

Another key finding in this study is that contrary to affective commitment, 
intrinsic motivation is significantly associated with prosocial voice (H5). Although there 
are not much research in order to investigate the relationship between intrinsic 
motivation and voice, Amabile (1988) notes that intrinsic motivation could be resulted 
in enthusiasm for the activity. Accepting prosocial voice behavior as an activity, when 
an employee is intrinsically attracted to a task, he/she probably exhibits more voice 
behavior and would be deeply taking part in the activity. This activity might be occurred 
as a behavior of voice.  

 Lastly, the present study examining the mediating effect of intrinsic motivation 
on the relationship between psychological safety and employee voice behavior was not 
supported (H6). In the literature, there is not much research on whether intrinsic 
motivation has a mediating effect in this relationship or not. Although intrinsic 
motivation was assumed to be an important indicator in organizational behavior 
literature, this research found that affective commitment has been much more important 
than intrinsic motivation in terms of delivering the effect of psychological safety on 
voice.  
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This study makes both theoretical and practical contributions to the employee 
voice and psychological safety literature in several ways. First of all, this research could 
be accepted primarily attempt to looking at the mediating role of intrinsic motivation in 
the association between psychological safety and employee voice. In addition to that, as 
employee voice literature is growing, this study helps this field expand by determining 
the antecedents of employee voice behavior.  

From practical view, as this study has been conducted on research assistants, it 
guides top management of universities as how to maintain employee voice behavior 
among faculty members. As voice is a key antecedent for innovation and 
entrepreneurship, university staffs are more likely to produce enterprising and 
innovative output when they are more engaged in speaking up at work.  

Limitations and Further Studies 
Even though questionnaires were used as a field study which enables the author to 

generalize the results and obtains greater external validity comparing to laboratory 
studies (Shalley and Zhou, 2009), it causes a limitation due to the fact that all data was 
collected within a short time and at the same time, thus it cannot be assumed that one 
factor brought about another factor. Besides, because the study was cross-sectional in 
design, findings cannot give any information about causality. Also, the small number of 
sampling size can be thought as another limitation of this study.    

The participants in this study were employed research assistants at the university. 
Future research could replicate these findings in manufacturing sectors.  Future research 
might also examine other indicators of the work context, apart from psychological 
safety, affective commitment and intrinsic motivation. In addition, voice behavior may 
be analyzed as group level to test the differences between individuals and groups.  
Lastly, this study might be conducted in different countries whether cultural variations 
may be the case in this concept.  
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Abstract 
The aim of this study is to define the relationship between leadership styles and 

strategic decision-making in hotel businesses. Datas are obtained by using questionnaire 
technique. The questionnaire is applied to general managers or executives who are 
effective in making decisions in hotel businesses. This study comprises four and five 
star hotel businesses that have tourism establishment certificates. Since the number of 
population used is not excrescence in the research, complete enumeration sampling 
method is used and data is obtained from 87 hotel businesses. Results reveal that four 
and five star hotel businesses in Istanbul have executives showing transformational 
leadership, paternalistic leadership, autocratic leadership and charismatic leadership 
styles.  Leaders who have these leadership styles make strategic decisions aimed at 
innovation and change basic business strategies, intervene in conflict and risk taking. 
The existence of meaningful relavence among leadership styles with strategic decision-
making is determined. 

Keywords: Leadership styles/theories, Strategy, Strategic decision making. Hotel 
management, Tourism 
 

Introduction 

Considering the current century, it has been understood that national and 
international businesses, business structures and management mentalities are in a state 
of flux.  To keep pace with these drastic changes are forcing the businesses. 
Concurrently, the most of the time upon these drivers of change presenting the 
analogous services and products to similar customers makes competition inescapable. 
Particularly, in highly competitive markets to analyze changes in consumer-driven 



 
 

S. Çelik – A. Güngör – E. Özkul – P. F. Tuna 8/1 (2016) 240-264 
 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

241 

demands, to adapt environmaental conditions, to follow technological developments and 
in case of need to customize with businesses have become prior tasks. 

Also tourism sector the change is continuous and competition is at an increasing 
trend day by day. It has a fragile and sensitive structure against developments on 
political and economic issues. Hotel businesses within the sector provide services in 
areas such as food and beverage, accommodation and entertainment.  In capital and 
labor intensive accommodation businesses, decision making and implementing for 
managers is getting harder due to the growing competition. Managers in tourism sector 
should have personal traits in analyzing the situation, making right decisions, guiding 
the business in long term. Besides, face-to-face communication with the customers 
needs enhancing of the employee motivation. That is why having managers who can 
motivate the employees and create job involvement is strategically important. 

Decisions that are made by the top management direct the business and shape its 
future (or bad decisions that recede the business) therefore involve strategic decisions 
that have high risk. In this respect, businesses, try to be one step ahead of their 
competitors by the mission they undertake to achieve their vision by strategic decision-
making. Is it possible for every employee and manager to be successful in tourism 
market, which has intensive competition and change? What are the chances for 
managers to be successful who does not like and want change, fail to analyze the 
internal and external environment of the business and in return cannot make strategic 
decisions? In this respect, strategic decisions made in the business are influenced by lot 
of factors; the most important of all is the decision maker (manager/leader). Decision 
makers with reactive attitude who have a work oriented and classical management 
approach will not make the business easy to survive in changing environmental 
conditions. The final question of our study is which leadership style makes which 
strategic decisions? The answer to this question is researched in four and five star hotel 
businesses and relevant data is found. When literature is analyzed studies pertaining to 
this subject area is limited. We believe this study will contribute to literature.  

Conceptual Framework 

Definition of Leadership and Leadership Styles 
Leadership is one of the business management themes that is usually researched 

(Akbaba and Erenler, 2008; Taşkıran, 2006; Doğan and Şahin, 2008; Luthans, 1995). 
Burns (1978) stated that leadership is one of the most researched but less conceived 
subject areas in the world. According to Eren (2003; 2010) leadership is the ability to 
gather a group of people around specific goals and is the total sum of knowledge and 
abilities needed to achieve this end. Koçel (2003) defines leadership as influencing and 
directing others to achieve some personal or group goals. Aioanei (2006: 706) defines 
the leader; “is a person who occupies a position of responsibility in coordinating the 
activities of the group members in their task of attaining a common goal.” Yukl (2002: 
7) defines leadership as “the process of influencing others to understand and agree about 
what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and 
collective efforts to accomplish shared objectives”. Also, Catt and Miller (1985) define 
leadership as “communication, which positively influences the group to move toward 
group goals.” As seen from the definitions above, some studies show leadership as a 
process where as others show its focus on understanding others (Horner, 1997). 
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As there is no common definition of leadership, there is no common opinion 
comprised in of behavior and attitude leaders exhibit. Previous studies show personality 
traits of the leaders, the latter ones focus on the behaviors of the leaders. But these 
studies failed to reveal the true nature of leadership and later it is focused on behaviors 
of leaders on sense of occasion. After the 1990s strategic behavior and ethical behavior 
of the leaders are focused on. As a result, a lot of studies focused on leadership and 
many leadership styles emerged. These leadership styles can be classified as “autocratic, 
democratic-participative, paternalist, transactional, charismatic and strategic leadership. 

In autocratic leadership style; generally the emphasis is on the central authority 
and decision making is not consultative, legitimate power and pressure is used as a 
motivational tool, distrust to the subordinates is common, delegation and empowerment 
is less (Luthans, 1995). 

Democratic–participative leadership style; Leaders shows an attitude towards 
the contribution of subordinates in division of labor, work orders, establishing plan and 
policies regarding the business (Aykan, 2004). In democratic leadership, leader 
strengthens, motivates, explains their responsibilities to the subordinates and creates an 
open discussion atmosphere (Gastil, 1994). 

Paternalist leadership style; Leaders reflect an over protective, paternalist 
attitude. Sometimes, when decision making consult to the middle level managers, and 
generally use reward system. They try not to use punishment if it is not unavoidable 
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 2008). This leadership style in this respect is similar to Z theory 
of Ouchi.  It is seen in countries that show collectivist traits like Turkey, India and 
Pakistan. It is also shown in recent data that it is more effective in Chinese businesses 
(Pellegrini ve Scandura, 2008). 

Transactional leadership style; Transactional leaders show a leadership attitude 
based on work. These types of leaders expect workers to comply with the work 
standards, working goal oriented and believe in reward and punishment system 
(Sabuncuoğlu and Tüz, 2008). Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) by Bass 
and Avolio takes transactional leadership in two dimensions (Saruhan ve Yıldız, 2009, 
Kırel, 2004). Rewarding represents abstract rewards given by the leader to the 
subordinates when defined goals are achieved. Active management by exception is in 
existence of a mistake or a problem leader takes the responsibility (Sabuncuoğlu and 
Tüz, 2008). 

Transformational leadership style; Transformational leader adopts a future 
oriented management concept, establishes conditions for his followers that bring 
innovation and change within the organization and persuades his followers to give 
priority to group goals rather than personal goals and questions existing principles that 
impedes outstanding performance and establishes new principles (Bakan, 2008; 
Topaloğlu and Avcı, 2009; Rafferty and Griffin, 2004). Transformational Leadership 
style traits are listed under four main categories by Bass and Avolio (Bass, 1990). 
Idealized Influence and Charisma; this dimension includes leaders earning respect and 
trust of the followers and by influencing their attitude in turn reaching organizational 
goals (Kırel, 2004). Inspirational Motivation; leader behaves friendly to followers 
gives advice, supports and encourages them to be successful (Saruhan and Yıldız, 
2009). Individualized Consideration; leader knows the inadequacies of his followers 
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and helps their personal development (Tichy ve Devanna, 1986). Intellectual 
Stimulation; transformational leaders support innovative thoughts and change (Mitchell 
ve Boyle, 2009). 

Charismatic leadership style; Charismatic Leadership as a concept depends on 
Max Weber’s research. Weber used charisma as “charismatic authority”. Weber defines 
authority as "the probability that certain specific commands (or all commands) will be 
obeyed by a given group of persons”. Weber mentions three types of authority such as; 
traditional authority, charismatic authority and legal authority (Baransel, 1993). 
Charismatic authority is a personal attribute of the leader. His followers believe that 
charismatic leader has super human powers or at least he has extraordinary powers. 
These powers should generally be displayed by the leader for the benefit of the group or 
followers. There are emotional ties between the leader and his followers (Kılınç, 1996). 
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) by Bass shows charismatic leadership as a 
dimension of transformational leadership. Later, it is defined in Fiedler and House’s 
research as creating a favorable impression in the minds of the followers by creating 
mission and vision. As a result of this theory, charismatic leadership is defined as 
another category (Kozak, 2008). It is defined as a leadership style that interacts with 
leader’s capacity (self-confidence, will power, moral values), leader’s attitudes (creating 
a successful model fitting others beliefs and values, developing visions and goals, 
managing expectations, motivating followers), characteristics of the followers, 
situational factors (crisis and need for social change) (Conger and Kanungo, 1987; 
Klein and House, 1995). 

Strategic leadership style; In an environment of change and increasing 
competition the strategic leaders with strategically thought, vision and who can manage 
change gains importance (Eren, 2010). Traits theory focuses on behavioral and 
situational leadership theories and superior-subordinate behavior where as strategic 
leadership focuses on decision making and defining the firms’ goals (Lee and Chen, 
2007). Vera and Crossan (2004), Lee and Chen (2007) state that strategic leadership 
theory is developed from Hambrick and Mason’s “Upper Echelons” theory. The theory 
brings forward that upper echelon leaders’ personal knowledge, experience, preferences 
and values influence environmental values. Boal and Hooijberg (2000) take strategic 
leadership in terms of operations and decisions and state that it is mostly seen in crisis 
and uncertain situations. Ireland and Hitt (2005) define strategic leadership the ability of 
foreseeing and designing the future; being flexible, thinking strategically, starting 
change with workers and designing a future for the business. 

Strategy, Decision Making and Strategic Decision Making  
A lot of definitions are made about strategy. Jauch and Glueck (1988) stated that 

strategies are extensive plans that bring competitive advantage to the firm in changing 
environmental conditions, in risky and uncertain settings. Strategy is a plan, an attitude, 
a perspective that includes multidimensional dynamics (Mintzberg, 1996). Strategy can 
also be summarized as dynamic decisions made by examining the competitors’ 
activities, focusing on the end result, designed to achieve long term goals (Ülgen and 
Mirze, 2004: 33). 

Decision-making can be defined as choosing between alternatives to achieve 
business aims. It can be acceptance as an outcome of mental processes (Moorhead and 



 
 

S. Çelik – A. Güngör – E. Özkul – P. F. Tuna 8/1 (2016) 240-264 
 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

244 

Griffin, 1992; Luthans, 1995; Otlu and Demir, 2005; Öz and Baykoç, 2004; Erdamar, 
1981: 45). Decisions are made under uncertain, certain and risky situations (Tekin, 
2008). Decisions made can change according to the positions. Top management makes 
decisions on business goals, products and services provided, finance where as middle 
management decide on production programs, staff recruiting etc. (Robbins, 2001). 

Decision-making depends on making choices, so what makes a decision strategic? 
Schwartz, Ben-Haim and Dacso (2011) see strategic decision derived from the game 
theory as two or more competitors/participants watching constantly the moves of each 
other, maneuvering to eliminate them or try to gain benefits in return. Quainn, Render, 
Higgins (1990) and Tarakçı (2010) indicate long-term decisions that involve uncertainty 
and risk are strategic decisions. Strategic decisions, also involves the processes until 
strategies are made by the top management and decisions referring to the long-term 
goals of the business (Alpkan, 2000a). Decisions also focuse issues on intercompany 
and outside (Grant, 1998).  

What are the strategic decisions in a hotel business? In literature review pertaining 
to hotel businesses there is no comprehensive strategic decision scale reflecting our 
goals. Therefore; research on strategic decision-making is analyzed and strategic 
decisions are determined in a business. The following can be included as strategic 
decisions to hotel business according to the literature review; Innovation (Hambrick and 
Mason, 1984), change (Appelbaum et.al. 1998, Kezar, 2001), basic business strategy 
(Ülgen and Mirze, 2004), Competition (Porter, 2007) conflict management (Rahim 
et.al, 2002), risk taking (Jauck and Glueck, 1988). 

 
Figure 1: Strategic Decisions for Business 

Strategic decisions towards change; Kezar (2001) and Appelbaum et al. (1998) 
indicate that proactive and reactive strategies can be used to achieve change in 
businesses. Proactive strategy; the leader sees the need for change in the business and 
eradicates factors blocking change and takes necessary steps to start change. Reactive 
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strategy; the leader resists change and try to stand up and fight against change but when 
the pressure of the outer environment increases, he accepts change and performs it 
(Kezar, 2001; Appelbaum et al, 1998). Reactive strategies are used to solve problems. 
In most cases reactive strategies are used but proactive strategy is more satisfying and 
effective due to recent research data (Keen, 1981). 

Strategic decisions towards competition; businesses are in competition in the 
market/sector since they produce similar goods/services to the same consumers. 
Competition means while satisfying consumer needs one has to compete with the 
strategies that create value and fulfill consumer demands in the market (Ülgen and 
Mirze, 2004). According to Porter (1985) competitive strategy, is getting into a position 
that bring profit to the business above the sector average, and competing with five 
competitive forces (competition existing competitive rivalry between suppliers, threat of 
new market entrants, bargaining power of buyers, power of suppliers, threat of 
substitute products).  

Some of the competitive strategies are according to recent research are; adaptive 
strategies of Miles and Snow, Abell’s business definition, Porter’s generic strategies, 
resource based approach, Bowman’s strategy clock approach and other alternative 
approaches. In this study, when preparing the survey questions Porter’s competitive 
strategic decisions are used because Porter’s strategies are more universally used in 
terms of literature and in practice. Porter (2007) states that businesses can use cost 
leadership, differentiation and focusing strategies to have competitive advantage against 
their competitors. 

Strategic decisions towards conflict; Aksoy (2005) defines conflict as two or 
more persons or groups that can be incompatible with the objectives, targets or motives. 
Üngüren (2008), states that conflict is a natural result of communal living and sees 
conflict as an inevitable result of individual and inter group differentiation. As seen in 
the definitions above, whatever the reasons are; conflict comprises adversity, conflict 
and discord and one party acts to impose his wishes and ideas on the other (Ataman, 
2001). 

Conflicts in businesses are classified under two categories such as; constructive 
and destructive (Pondy, 1967). Conflict has neither a positive nor a negative meaning. 
Conflict is neutral. It depends on the strategy used on conflict management whether it is 
constructive or destructive (Earnerst ve McCaslin, 2000). Since conflict is unavoidable 
in businesses contemporary organizations and managers should learn to take advantages 
of conflicts in order to achieve organizational goals (Mirzeoğlu, 2005).  

In the literature research pertaining to conflict it is seen that most of the studies 
focus on solving and avoiding the conflicts (Kaushal and Kwantes, 2006). These studies 
are made to prevent destructive consequences as well as encouraging conflicts to 
dynamise the organization by the management (Rahim and Psenicka, 2002). Blake and 
Mouton sees conflict as problem solving and inorder to solve conflicts they propose 
strategies such as; compromising, avoiding, smoothing, confronting and forcing 
(Özdemir, Kösecik and Kök, 2009). Rahim, Antonioni and Psenicka (2001) and Rahim 
and Psenicka (2002) in managing the conflicts proposed high and low strategies 
according to the severity of the conflict such as; integrating, avoiding, dominating, 
obligating. Kösecik and Kök (2009) states that a good conflict management improves 
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creativity in the business, developes innovation and brings out innovative products and 
services. Hence, by developing innovation which is the most important aspect of 
competition and strategically becomes the most important aspect of the business. 
Therefore, conflict becomes the most strategic tool for businesses. 

Strategic decisions towards innovation; innovation is defined as activities of 
commercialisation and development of new products and processes (Fischer, 1998). 
Innovation is an important tool in forming a new idea, method, product and process 
(Aragon, Garcia and Cordon, 2007). Innovation which represents renewal and 
renovation as a process and as a result represents novelty is according to EU and OECD 
literature as “the implementation of a new or significantly improved product (good or 
service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in 
business practices, workplace organization or external relations” (Oslo Manual, 2005). 
Innovation is not only renewal; it comprises the product from theoretical level to the 
marketable product itself so it is a process that comprises all the levels (Eraslan, Bulu 
and Bakan, 2008). 

Innovation can be practiced in businesses in processes, production, distribution, 
and marketing activities. These are called product innovation, service innovation, 
process innovation, organizational innovation and marketing innovation (Elçi, 2007; 
Woodman, Sawyer and Griffin, 1993; Gemlik, Şişman and Şişman, 2009). Adair (2008) 
states that organizational innovation is a natural human activity and innovation should 
be voluntary and planned. Innovation in order to be successful, there should be factors 
such as managements commitment, sensitivity to change, strategic perspective, risk 
acceptance and right indoors. But, the most difficult part of it is to bring them together 
in a disciplined and planned way (Adair, 2008). 

For innovation to take place in businesses depends on organizational structure and 
managers who can encourage innovation, innovative ideas and sustainable competitive 
advantage (Gemlik, Şişman and Şişman, 2009). Managers who see innovation as a tool 
for achieving success provide an atmosphere of creativity and new ideas and encourage 
innovation. Besides, managers/leaders who internalize innovation start to develop a 
culture of innovation within the business. Prange and Schlegelmilch (2010) emphasized 
that critical success factors are strategy and leadership in innovation management. It is 
not possible for a business to implement necessary steps of innovation management 
without an active strategy. Tozkoparan (2010) also emphasizes the importance of 
innovation in leadership styles. Oldham ve Cummings (1996) mentions two leadership 
attitudes in creativity such as supporting and controlling leadership. According to the 
research, it is found out that controlling leadership has a negative effect on creative 
performance of the subordinates. Research has shown that transformational leadership 
has positive effect on creativity of the subordinates (Rickard and Moger, 2003; 
Gümüşoğlu and İlsev, 2009). 

Strategic decisions toward basic strategies; the aim of the businesses should be 
long term improvement by the help of their missions and visions and using their 
available capital (Eren, 2010; Alpkan, 2000a). In the literature businesses when taking 
decisions on basic strategies, they make decisions on growth, downsizing, stable and 
mixed strategies (Dinçer, 2007). Basic strategies should be adopted within the business. 
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The adoption of these strategies to employees is the primary duty of the managers (Daft 
and Steers, 1986, Aktaran: Kaya and Aytekin, 2003). 

 Growth strategies; businesses could grow in two different ways. The first is 
internal growth by developing its own possibilities; the second is external growth by 
buying the facilities or distribution chains of other businesses or merging with the other 
businesses (Eren, 2010). Downsizing strategies; some businesses cannot provide 
competition advantage although they continue to exist and obtain income below the 
average. Besides environmental analysis can point business opportunities which will 
bring income above the average. In this respect, managers choose to implement 
withdrawal or liquidation strategies (Ülgen and Mirze, 2004). Stability strategies; 
businesses or managers can temporarily or completely abandon growth targets due to 
managers’ choices or environmental conditions. There are other alternatives besides the 
growth strategies such as stability, downsizing or liquidation (Alpkanb, 2000).  

Strategic decisions towards risk taking; in the new perspective, risk can be 
defines as “Any event or condition, which prevents the achieving the business 
objectives” (PWC, 2006). Perceived risk plays a critical role in human behavior, 
particularly pertaining to decision-making under uncertainty (Cho and Lee, 2006). 
Leaders can be divided into three groups in risk taking attitudes (Anbar and Eker, 
2009); a) Abstention from risk, b) Indifference to risk, c) Seeking risk.	  	  

Risk is an aspect of decision-making and shows uncertainty in implementing 
decision outcomes, this uncertainty means that the results of decisions can create 
disappointment. Potential losses, the ambiguity and the significance of these losses are 
the critical components of risk. When risk increases, the ambiguity of potential losses 
also increases (Erdem, 2001). 

The Scope and the Method of the Research – Obtaining Data and Scales Used 

Strategic decisions are made by top managers and therefore leadership styles are 
effective in strategic decisions. Which leader makes which strategic decisions? It is an 
important question to answer for businesses. For example; in a business aiming growth 
if the leader acts adversely towards growth, growth will only remain as an idea. In this 
respect the aim of the study is to define the relationship between leadership styles and 
strategic decisions in hotel businesses. The sub category contains the types of strategic 
decisions in hotel businesses. Quantitative analysis is made according to the scope of 
the research. Survey technique is used obtaining to data. 

Survey questions are prepared after comprehensive literature review and two 
academics with expertise asked to review the questions. The survey comprises two 
sections. In the first section, 38 statements are about leadership styles, 40 statements are 
about strategic decisions, and second section comprises 4 questions to show the 
demographic characteristics of the participants. As there is no scale showing the six 
leadership styles and strategic decision-making, the survey is prepared as a literature 
review according to its research area. In the survey statements that are about leadership 
styles are derived from Luthans (1995), Yukl (2002), Bass (1990), strategic decision 
making statements are derived from Alpkan (2000), Dinçer (2007), Eren (2010), Ülgen 
and Mirze (2004), Porter (2007), Appelbaum et.al. (1998). A comprehensive scale can 
not be found regarding strategic decisions in hotel businesses. Survey questions are 
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derived using foreign and local literature. Research data is obtained by using face to 
face survey technique. Participants are chosen from managers that participate in 
decision making.  

Space- Sampling 

The space of the research comprises top managers of the hotels that have Tourism 
License 4 and 5 star hotels in Istanbul. There are 115 hotels that have Tourism License 
according to the data obtained from The Ministry of Culture and Tourism in 31 
December 2010. There are six hotels under renovation so they are removed from the 
list. Therefore; there are 109 hotels provided our research area. We are not choice any 
sampling method, because the number of universe is not too much. So, complete 
sampling method is used. But, we are not reached sampling complete. In this respect, 
out of 109 hotels data is obtained from 87 hotels due to accessibility and repsentation of 
the space (feedback ratio: 79%). This sampling is enough to represent the space 
(Sekeran, 2003: 294). Out of 87 hotel businesses 34 of them are five-star hotels and 53 
of them are four-star hotels. The survey is filled in by a general manager or a top 
manager from a hotel business. 

Findings 
Data obtained from top managers of 87 hotel businesses is analyzed using SPSS 

18 program. In the research, descriptive analysis, correlation and regression analyses are 
used to determine the factors in the model. In the questionnaire form general 
information about the participant nominal scale is used, in questions about variables 
Liker scale is used (Altunışık v.d., 2007). 

Findings about Demographics 

When demographics are analyzed gender distribution is mostly male (71.3%). 
When work departments are analyzed most of them work in the front office (33.3%), 
human resources management (23.0%) and general management departments (13.8%). 
Those managers are chosen from general managers and executives who are effective in 
making decisions in hotel businesses. 

When experience levels of the participants are analyzed; they have mostly 10-14 
(29.9%) years of experience compared to other groups. When data is analyzed on 
educational levels; most of the participants have bachelors (57.5%) and associate 
degrees (26.4%). When age groups are considered most of the participants are (52.9%) 
25-34 of age. 

Factor Analysis 
In literature compatibility of the factor analysis should be KMO value 0.50 and 

Bartlett test result should be significant (Sekeran, 2003). Expressions that show 
communalities (below 0.50) are eliminated from the scale. In this respect, KMO value 
and Bartlett test value is appropriate for factor analysis (Table 1: KMO value 0.827. 
Bartlett Test result: p<0.05). For factor analysis principal components analysis and 
varimax rotation technique are used. In Table 2 results of the factor analysis is shown 
for leadership styles. When Table 2 is analyzed; out of 38 items after communalities are 
eliminated there remains 30 items, which are, classified under four factors. These four 
factors show variance on scale % 57.02, which explains the variance. The first one of 
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these four factors has a total variance of % 22.26, the second one has % 16.85, the third 
one is % 9.86 and fourth one is % 8.05. According to analysis results, the first factor 
consists of 11 items, the second factor consists of 10 items, the third factor consists of 5 
items and the fourth factor consists of four items. The content and overload points of the 
items in the factors are taken into account and they are named like wise. The first factor 
is named transformational leadership, the second factor is paternalist leadership, the 
third factor is autocratic leadership and the fourth factor is charismatic leadership.  

Factor analysis showing the strategic decisions in business hotels communalities 
are eliminated (under 0.45) from the scale. For factor analysis principal components 
analysis and varimax rotation technique are used. In this respect, KMO value and 
Bartlett test value is appropriate for factor analysis (KMO value 0.64. Bartlett Test 
result: p<0.05).  The results of the factor analysis are shown in Table 3. When Table 3 
is examined out of analyzed 37 items low communalities are eliminated (.45) the left 20 
items are classified under four factors. Variance of these four factors is % 50.14. 
Therefore; four factors explain the most of the variance. The first factor’s total variance 
is % 19.47, the second’s is % 11.17, the third’s is % 10.08 and the fourth’s is % 9.40. 
The content of the items in the factors are taken into account and they are named like 
wise. The first factor is; “strategic decisions towards innovation and change”, the 
second factor; “strategic decisions towards basic business strategies”, the third factor 
is; “strategic decisions towards conflict management and the fourth factor is; 
“strategic decisions towards risk taking”. 

Reliability 
Cronbach alfa is 0.70, which is adequate for internal reliability (Büyüköztürk, 

2006; 171). When looked at the results of the reliability analysis, expect detecting the 
problem and dimensions of strategic decisions toward conflict management and 
strategic decisions towards risk taking, other dimensions are reliable. 

  Table 1. Results of Reliability Analysis  

 
 

 

Factors The Number of 
Questions 

Cronbac
h alfa Transformational leadership style 11 ,921 

Paternalist leadership style  10 ,886 
Autocratic leadership style  5 ,707 
Charismatic leadership style  4 ,758 
Strategic decisions towards innovation and change 
dimensions 

8 ,819 
Strategic decisions toward basic management strategies  3 ,714 
Strategic decisions toward conflict management  5 ,577 
Strategic decisions toward risk taking   4 ,580 
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Table 2. The Factor Analysis For Leadership Styles 

 
Varimax Rotational Principal Components Factor Analysis, KMO Sampling Adequacy: ,827  Bartlett 
Sphericity Test : p<0,05: x²: 1553,895, df: 435. Explained Total Varience: % 57,029 
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Table 3.  Factor Analysis Related To Strategic Decisions 

 
Varimax Rotational Principal Components Factor Analysis .  KMO  Sampling Adequacy : ,648  Bartlett 
Sphericity Test : p<0,05: x²: 527,927, df: 190.  Explained Total Varience : % 50,141. 

The Model of the Research and Hypotheses 
Data obtained in the research after factor analysis shows the model of the 

research, which consists of four dependent variables and four independent variables. 
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Figure 2: A Model Created After Factor Analysis 
Hypotheses for the model are given below. 
H1: Transformational leadership style affects strategic decisions towards innovation and 

change dimension positively. 
H2: Transformational leadership style affects strategic decisions towards basic 

management strategies positively. 
H3: Transformational leadership style affects strategic decisions toward conflict 

management positively. 
H4: Transformational leadership style affects strategic decisions towards risk taking 

positively. 
H5: Paternalist leadership style affects strategic decisions towards innovation and 

change dimension positively. 
H6: Paternalist leadership style affects strategic decisions towards basic management 

strategies positively.  
H7: Paternalist leadership style affects strategic decisions toward conflict management 

positively. 
H8: Paternalist leadership style affects strategic decisions towards risk taking positively. 
H9: Autocratic leadership style affects strategic decisions towards innovation and 

change dimension positively. 
H10: Autocratic leadership style affects strategic decisions towards basic management 

strategies positively. 
H11: Autocratic leadership style affects strategic decisions toward conflict management 

positively. 
H12: Autocratic leadership style affects strategic decisions towards risk taking 

positively. 
H13: Charismatic leadership style affects strategic decisions towards innovation and 

change dimension positively. 
H14: Charismatic leadership style affects strategic decisions towards basic management 

strategies positively. 
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H15: Charismatic leadership style affects strategic decisions toward conflict 
management positively. 

H16: Charismatic leadership style affects strategic decisions towards risk taking 
positively. 

Correlation Analysis Related to Variables 

Correlation Ratio is as an absolute value shows between 0.70- 1.00 high; 0.70-
0.30 moderate; 0.30-0.00 low relationship (Büyüköztürk, 2010). 

 

In table 4 when we explore the correlation relationship between dependent and 
independent variables; there is a positive meaningful relationship between 
transformational leadership and the strategic decisions toward innovation but there is no 
relationship between detecting, solving the problem and taking risks in strategic 
decision making of transformational leadership. 

In paternalist leadership there is a positive meaningful relationship in middle level 
between strategic decisions towards innovation and change and decisions toward basic 
business strategies but there is no meaningful relationship between detecting, solving 
the problem and taking risks in strategic decision making of paternalist leadership. In 
autocratic leadership, there is a low positive relationship between detecting, solving the 
problem and taking risks but there is no meaningful relationship between autocratic 
leadership and other variables. 

 Regression Analysis on Variables 

The aim in regression analysis is to define the relationship between dependent and 
independent variables and how determination coefficient can explain the observed 
changes of independent variables on dependent variables (Büyüköztürk, 2010). 

Table 4. Correlation Value between Dependent and Independent Variables 
 

Factors F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Strategic decisions towards innovation and 
change  dimensions (F1) 
dimension 

1        

Strategic decisions towards basic management 
strategies (F2) 

,122 1       

Strategic decisions towards conflict 
management (F3) 

,181 ,056 1      

strategic decisions towards risk taking (F4) -,104 ,035 -,022 1     

Transformational leadership style (F5) ,498** ,304** ,141 -,096 1    

Paternalist leadership style  (F6) ,569** ,335** ,056 -,021 ,569** 1   

Autocratic leadership style (F7) ,173 ,031 ,307** -,139 ,278** ,266* 1  

Charismatic leadership style (F8) ,164 ,061 ,098 ,203 ,229* ,286** ,393** 1 
**   Correlation significant at the 0.01 level.   *    Correlation significant at the 0.05 level  
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Table 5. Impact On Strategic Decisions Towards Innovation And Change 
Dimensions Of Leadership Styles 

 B Standard Deviation Beta t Sig. 
Independent Variables 1,542 ,272  5,674 ,000 

Transformational leadership style ,163 ,068 ,260 2,404 ,018 
Paternalist leadership style   ,278 ,071 ,427 3,917 ,000 

Autocratic leadership style -,004 ,052 -,008 -,081 ,936 

Charismatic leadership style -,007 ,048 -,014 -,145 ,885 

R= ,607        R²= ,369        F= 11,983       p< 0,05 

Dependent variable:  Strategic decisions towards innovation and change dimensions 

Regression analysis is used to measure strategic decision making towards 
innovation and change and when data is analyzed pertaining to it the model is 
meaningful statistically (Sig: 0.00). Variables pertaining to leadership styles explain 
strategic decisions towards innovation %36.9 in other words strategic decisions towards 
innovation and change dimension is %36.9 due to these factors. Therefore; when t-test 
results pertaining to standardized regression coefficient and the meaningfulness of 
regression coefficients are analyzed paternalist leadership style (β=.427 ve t=3.917) and 
transformational leadership style (β= .260 ve t= 2.404) affect strategic decisions towards 
innovation and change meaningfully (p<0.05). On the other hand paternalist leadership 
style and charismatic leadership style do not affect strategic decisions towards 
innovation and change dimension meaningfully (p>0.05). As a result, “H1: 
transformational leadership style affects strategic decisions towards innovation and 
change dimension meaningfully. Transformational leadership style affects strategic 
decisions towards innovation and change positively and “H5: paternalist leadership 
style affects strategic decisions towards innovation and change positively.” hypotheses 
are supported. Butt “H9: Autocratic leadership affects strategic decisions towards 
innovation and change positively and “H13: Charismatic leadership style affects 
strategic decisions towards innovation and change positively” hypothesis are rejected. 

Table 6. Impact On Strategic Decisions Towards Basic Management Strategies Of 
Leadership Styles 

 B Standard Deviation Beta t Sig. 
Independent Variables 2,241 ,343  6,528 ,000 

Transformational leadership style ,126 ,086 ,185 1,464 ,147 
Paternalist leadership style   ,181 ,090 ,258 2,022 ,046 

Autocratic leadership style -,046 ,066 -,080 -,699 ,487 

Charismatic leadership style -,012 ,060 -,024 -,207 ,837 

R= ,139    R² = ,139       F= 3,301       p< 0,05 

Dependent variable: Strategic decisions to maintain stability 

Regression analysis is used to measure strategic decision making towards basic 
business strategies and when data is analyzed pertaining to it the model is meaningful 
statistically (Sig 0,000). Variables pertaining to leadership styles explain strategic 
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decision making towards basic business strategies %13,9 . Therefore; when t-test results 
pertaining to standardized regression coefficient and the meaningfulness of regression 
coefficients are analyzed paternalist leadership style affect strategic decision making 
towards basic business strategies meaningfully (β= ,258 ve t=2,022) .Other dimensions 
pertaining to leadership styles do not affect strategic decision making towards basic 
business strategies meaningfully (p>0,05). As a result; “H6: paternalist leadership style 
affects strategic decisions towards basic business strategies dimension positively.” 
hypothesis is supported But,“H2: Transformational leadership style affects strategic 
decisions towards basic management strategies positively.”, “H10: Autocratic 
leadership style affects strategic decisions towards basic management strategies 
positively.” ve “H14: Charismatic leadership style affects strategic decisions towards 
basic management strategies positively.” hypothesis are rejected. 

Table 7. Impact On Strategic Decisions Toward Conflict Management Strategies 
Of Leadership Styles 

 
B 

Standard 
Deviation Beta t Sig. 

Independent Variables 1,953 ,359  5,441 ,000 

Transformational leadership style ,074 ,090 ,106 ,824 ,412 
Paternalist leadership style   -,058 ,094 -,080 -,614 ,541 
Autocratic leadership style ,182 ,069 ,308 2,640 ,010 
Charismatic leadership style -,013 ,063 -,025 -,212 ,833 
R= ,320    R²= ,103     F= 2,344       p< 0,05 

Dependent variable: strategic decisions toward conflict management strategies, 

Regression analysis is used to measure strategic decision making towards strategic 
decision making and solving the problem and when data is analyzed pertaining to it the 
model is meaningful statistically (Sig: 0,00) Variables pertaining to leadership styles 
explain strategic decision making % 10.3 in other words strategic decision making and 
problem solving dimension is shaped by % 10.3 due to these factors. Therefore; when t-
test results pertaining to standardized regression coefficient and the meaningfulness of 
regression coefficients are analyzed autocratic leadership style (β=.308 and t= 2.640) 
affect strategic decision making meaningfully (p<0.05). On the other hand 
transformational leadership style, paternalist leadership style and charismatic leadership 
style do not affect strategic decisions towards detecting and solving the problems 
dimension meaningfully (p>0.05). As a result; “H6: autocratic leadership style affects 
strategic decisions towards conflict solving strategic decisions dimension positively.” 
hypothesis is supported. But “H3: Transformational leadership style affects strategic 
decisions towards conflict solving strategies positively.”, “H7: paternalist leadership 
style affects strategic decisions towards basic management strategies positively.” ve 
“H15: Charismatic leadership style affects conflict solving strategic decisions 
dimension positively.” hypotheses are rejected. 
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Tablo 8. Impact On Strategic Decisions Toward Risk Taking 
 B Standard Deviation Beta t Sig. 
Independent Variables 3,221 ,516  6,237 ,000 

Transformational leadership style -,111 ,129 -,111 -,861 ,392 
Paternalist leadership style   ,016 ,135 ,015 ,116 ,908 
Autocratic leadership style -,202 ,099 -,237 -2,034 ,045 
Charismatic leadership style ,248 ,091 ,317 2,730 ,008 
R= ,328    R²:  = ,107        F= 2,465      p< 0,05 

Dependent variable:   Strategic decisions toward risk taking 

Regression analysis is used to measure strategic decision making towards risk 
taking and when data is analyzed pertaining to it the model is meaningful statistically 
(Sig: 0,00). ) Variables pertaining to leadership styles explain detecting the problem and 
problem solving strategic decision making % 10.7 in other words strategic decision 
making and problem solving dimension is shaped by % 10.7 due to these factors. 
Therefore; when t-test results pertaining to standardized regression coefficient and the 
meaningfulness of regression coefficients are analyzed autocratic leadership style (β= 
.237 and t= -2.034 affect risk taking strategies meaningfully (p<0.05). Besides, 
charismatic leadership style (β= .317 ve t= 2.730) affects risk-taking strategies 
meaningfully. On the other hand transformational leadership style and paternalist 
leadership style do not affect risk-taking strategies meaningfully (p>0.05). ) As a result; 
“H12: autocratic leadership style affects strategic decisions towards risk taking 
dimension positively.” hypothesis is supported. “H16: Charismatic leadership style 
affects risk taking strategies positively.” hypothesis is supported, but “H8: paternalist 
leadership style affects risk taking strategies positively.” and “H4: transformational 
leadership style affects risk taking strategies positively” hypotheses are rejected.  

Conclusion and Recommendations 
Leadership styles of top managers in four and five star hotels in İstanbul and the 

relationship between their strategic decisions are analyzed. Demographics of the 
participants show that they are experienced (% 29.9 10-14 years) have high educational 
levels (graduate: % 9.2 (8), bachelor: % 57.5 (50), associate degree % 26.4 (23). 

Factor analysis shows of independent variables that top managers in four and five 
star hotel businesses have transformational, paternalist, autocratic and charismatic 
leadership styles. These leadership styles are apt for managing hotel businesses when 
environmental conditions are considered. Especially, in a sector of change 
transformational leadership, for motivational purposes paternalist leadership and 
implementing decisions and impressing subordinates is effective. Autocratic leaders are 
quick in dealing with the emergency situations. But this leadership style does not 
comply with the characteristics of the hotel businesses. Due to environmental conditions 
these leadership styles should be implemented. In our research, the results we obtained 
are also supported with research in the literature. Dalgın and Topaloğlu (2010) in their 
research at five star hotels in Marmaris area, found out that autocratic leadership style is 
partly used but transformational leadership and paternalist leadership is more common. 
Saldamlı and Özden (2010)’in their research comprising six hotels in Istanbul on 
subordinates and managers, hotel managers show transformational and active leadership 
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styles. Akbaba and Erenler (2008) found in their research on five star hotels in Turkey 
hotel managers show autocratic leadership styles highly towards work and low level 
autocratic leadership towards their subordinates. Sökmen and Boylu (2009), used path-
goal theory, and carried out a research in Adana on three, four and five star hotels and 
found out paternalist leadership styles on managers. Tracey and Hinkin (1994) carried 
out a research on six hotel businesses in the U.S.A using MLQ scale found out that 
managers have transformational leadership styles. 

Factor analysis show as dependent variable four strategic decisions: “strategic 
decisions towards innovation and change”, “strategic decisions towards basic 
business strategies”, “strategic decisions towards conflict management and 
“strategic decisions towards risk taking”. 

In “strategic decisions towards innovation and change” managers see 
innovation and change strategically that brings new opportunities for businesses can be 
understood from their responses. On the other hand they support “strategic decisions 
towards basic business strategies. They show a reactive attitude towards “strategic 
decisions for conflict management and there is low risk taking in “strategic decisions 
towards risk taking”. 

There are different perspectives on strategic decisions although no research is 
carried out on strategic decisions in tourism sector. Karabulut’s (2005) evaluated 
strategic decision making in 64 industrial foreign capital enterprises and found out that 
top strategic decisions are made by the central management and in operational and 
functional decisions local decisions can be made. Zehir and Özşahin (2006) cannot find 
a relationship between swiftness in strategic decision-making and business performance 
in 73 firms in manufacturing sector. Iran (2004) found out that communication 
technologies make decision making effective for managers. Alpkan (2000a) found out 
that there is a relationship between managerial traits and strategic choices. In strategic 
choices, managers with a high motivation of success have aims of profitability and 
growth and managers with sense of belonging and power evaluate risk and ambiguity as 
an opportunity. 

There are meaningful results between the variables in our research. 
Transformational and paternalist leadership styles show positive, middle level 
meaningful relationship in innovation and basic business strategies, autocratic 
leadership styles show positive, middle level meaningful relationship in detecting the 
problem and solving it. 

Leadership styles that affect dependent variables we see transformational and 
paternalist relationship in strategic decisions towards innovation and change. 
Transformational leadership style has characteristic that is supported by the literature 
(Cömert, 2004; Bakan, 2008; Özalp and Öcal, 2000; Topaloğlu and Avcı, 2009). 
Besides paternalist leadership style in strategic decisions can be also affected by the 
cultural structure of Turkey. 

Autocratic leadership style is effective in conflicts and detecting problems and 
solving them due to the nature of hotel business of which feedbacks are common. In 
risk taking autocratic and charismatic leaderships are effective. Leaders that show 
autocratic traits take less risk is not supported by the literature. Besides, autocratic 
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leaders in their position supported by law can take more risks. Charismatic leaders are 
more effective in risk taking and ambiguity is also supported by the literature 
(Yeşilyurt, 2007), which also our research shows. 

Recommendations; the forthcoming studies on this subject can enlarge the space 
and sampling and concentrate on qualitative research as well as quantitative. As seen in 
the literature research is limited on this subject. A scale needs to be developed on 
strategic decisions in tourism businesses. 

Businesses when selecting staff should be aware of leadership styles of the 
candidate. Every leader in every business may not be succeeding.  Every of aims may 
not be realized with every of leader styles. Especially, in hotel businesses where there is 
competition, risk and change, selection of  transformational leaders may suit much more 
. 

Note: This article product from master thesis named "Relationship between 
Strategic Decision Making and Leadership Styles: An Application in 5 Star Hotel in 
Istanbul" that has prepared at Duzce University, Institute of social science. Also, this 
article was supported by fund for Scientific Research Projects of Duzce University. 
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Özet 

Bu araştırma, inovasyon, reklam ve tüketicilerin tüketim eğilimleri arasındaki 
ilişkinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, inovasyonun tüketim eğilimleri 
üzerindeki etki düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yeni ürün, mal ya da 
hizmetler tüketicilere ulaşırken reklamın etkisinin ne ölçüde olduğu ve inovasyon, 
reklam ve tüketim eğilimleri arasındaki ilişki çalışmanın genel çerçevesini 
oluşturmaktadır. Araştırmada, bilimsel araştırma yöntemlerinden literatür taramasının 
yanı sıra örneklemi oluşturan üniversite öğrencilerine yönelik alan araştırması 
yapılmıştır. Alan araştırması sonucunda elde edilen veriler SPSS analiz programı ile t-
testi ve Anova analizi, faktör analizi, regresyon ve korelasyon analizleri yapılarak 
ortaya atılan hipotezler tespit edilmeye çalışılmıştır.  
Anahtar Sözcükler: İnovasyon, Reklam, Tüketici, Tüketim eğilimleri. 

Abstract 
This research was made with the aim of fixing the correlation between innovation, 

advertisement and consumption tendencies of consumers. In this context, impact level of 
the innovation on consumption patterns has been tried to be determined. Furthermore, 
what is the extent of advertising effect while new products, goods or services arrives to 
the consumers and the correlation between innovation, advertising and consumption 
patterns builds up the general framework of the study. In the research, field study for 
university students who were participiants as sample as well as literature search from 
scientific research methods. Suggested hypothesis were tried to be determined by 
analysing the data which was acquired from the conclusion of field study analysed with 
SPSS analysis program, t-test, Anova analysis, factor analysis, regression and 
correlation analysis. 
Keywords: Innovation, Advertising, Consumer, Consumption tendencies. 

                                                
1	  Bu	  çalışma	  Yrd.Doç.Dr.Mustafa	  ZİNCİRKIRAN’ın	  danışmanlığında	  Recep	  ASLAN’ın	  İNOVASYON	  İLE	  
TÜKETİM	  EĞİLİMLERİ	  VE	  REKLAM	  İLİŞKİSİ:	  ÜNİVERSİTE	  ÖĞRENCİLERİNE	  YÖNELİK	  BİR	  
ARAŞTIRMA	  adlı	  yüksek	  lisans	  tezinden	  türetilmiştir.	  
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Giriş 

Globalleşme ve hızlı artan rekabet ile birlikte işletmeler varlıklarını sürdürebilmek 
ve pazardaki konumunu sağlamlaştırmak için tüketicilerin tüketim eğilimleri üzerindeki 
etkisini sürekli olarak korumak zorunda kalmışlardır. İşletmeler açısından konumlarını 
sağlamlaştırma, doğrudan veya dolaylı olarak pazarda ürün, mal ya da hizmet sunumu 
yapan rakiplerinden farklılaşabilme ve rekabet avantajı elde edebilmek için izlenen 
önemli stratejilerden bir tanesi “yenilik” yani inovasyon yapmaktır. Yenilik ve değişim, 
işletmelerin yoğun ve hızlı bir şekilde artan rekabet koşullarında ayakta kalabilmeleri 
için artık bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir.  

İnovasyon, tüketiciler ve işletmeler açısından reklama yönelik bir değerlendirme 
yapılacak olursa; “üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye duyurulması, pazarda yer alan 
aynı tür mal ve hizmetlerin çokluğu yüzünden tüketicinin, o işletmenin ürettiği mal veya 
hizmeti tercih etmesi için ikna edilmesi, ürüne olan ihtiyacın ve talebin canlı tutulması 
açısından reklamın önemi büyüktür”. İşletmeler açısından reklamın, kendilerine elverişli 
pazarları bulma konusunda destek olan ve sermayelerin verimli alanlara yatırmalarını 
teşvik eden bir araç olduğu söylenebilir. Tüketici gözüyle reklam, pazarda kendi 
ihtiyaçlarına cevap veren binlerce çeşit ürün arasından kendi faydasına uygun bir seçim 
yapmasına yer veren bir amaç olduğu gibi çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve 
hizmetleri nerede, nasıl, ne faaliyetle sağlayabileceğini ve ne şekilde kullanacağını 
tanımlayan, günümüz yaşam biçiminde zaman açısından tüketiciye yardımcı olan 
yapıda olduğu söylenilebilir (Aslan, 2014: 1). 

Tüketim isteğinin özünde pazarın dinamik doğasında bulunan yenilikleri deneme 
eğilimi vardır. Söz konusu bu eğilim, yeni fikirler, yeni mal veya hizmetler, marka 
sadakati, karar verme ve iletişim teorilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda 
bütün tüketiciler belirli bir ölçüde birer yenilikçi olarak gösterilebilir. Çünkü 
tüketicilerin belirli bir şekilde yaşamları boyunca yeni olan bir nesneye ya da fikre 
uyumu söz konusudur (Demireli, 2014: 321).  

Bu çalışmanın amacı, inovasyon, tüketim eğilimleri ve reklam arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca üniversitede okuyan gençlerin inovasyona bakışı, 
inovasyon ve reklamın tüketim eğilimlerini ne şekilde etkilediği ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 

İnovasyon (Yenilik) 

İnovasyon ile ilgili gerek ulusal gerek uluslararası bir literatür incelendiğinde 
farklı anlamlar taşıdığı görülmüştür. “Yenilik” kavramı kökü latince olan “innovatus” 
kelimesinden türemiş ve sosyal, toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yeni 
yöntemlerin oluşmasına ve kullanılmaya başlanması anlamına gelmektedir. Türk Dil 
Kurumu bu karışıklığın ortadan kaldırılması için çalışma yapmış ve inovasyonun 
karşılığı olarak yenileşme sözcüğünün kullanılmasını tavsiye etmiştir. Buna rağmen 
inovasyon kavramının neye karşılık geldiğine yönelik bir fikir birliğine varılamamıştır. 
Tüm bunları ele aldığımızda kavramın anlamını tam olarak yansıtmamakla birlikte şu 
anda en yakın anlamı “yenilik” kelimesi taşımaktadır (Önal, 2009, s. 103, Terzioğlu, 
2008, s. 6, Oylumlu, 2006, s. 17, Kılıç ve Bilginoğlu, 2012, s.  17, Deniz, 2012, s. 3). 
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Hızla gelişmekte olan günümüz ekonomisinde inovasyon; rekabet unsurları 
arasında önemli bir yere sahiptir ve inovasyonla ilgili araştırmalarda çok farklı tanımlar 
yapılmıştır (Karaca, 2009:197). İnovasyon, “yeni veya büyük oranda değiştirilmiş ürün 
(mal veya hizmet) veya sürecin, yeni veya ileri bir pazarlama yönteminin ya da iş 
uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel 
yöntemin uygulanmasıdır” (OSLO Manuel, 2005). Keith ve Theodore göre ise; 
“İnovasyon bir buluşla başlayan, bu buluşun geliştirilmesi ile devam eden ve pazara 
yeni bir ürün, süreç ya da hizmet olarak girmesiyle sonuçlanan bir süreç olarak 
tanımlamaktadır” (Keith ve Theodore, 1984, akt. Çalıpınar ve Baç, 2007, s. 446-447). 

Drucker yeniliği; “girişimciliğin özel bir aracı olmakla birlikte, refahın 
oluşturulması için yeni bir kapasite meydana kaynakları öneren bir eylem” olarak 
tanımlamaktadır (Drucker: 1985, s. 30-31). Kotler’a göre; “Yenilik, yeni ürün ya da 
hizmetlerle sınırlı değildir. Yeni işler ve iş süreçleri yaratmayı da içerir” (Kotler, 2005, 
s. 197). Kuczmarski yeniliği; “işletmelere, günün şartlarını ve ötesini görebilme, bir 
gelecek vizyonu oluşturma olanağını sağlayan yaygın bir tutum olarak ele almıştır 
(Kuczmarski, 1996, s. 3-9). 

Zincirkıran ve Tiftik tarafımdan 2014 yılında yaptıkları çalışmalarında ortaya 
koyduklarına göre inovasyonla ilgili ülkemizde yapılan araştırmalarda inovasyon 
kavramı; “ulusal ve bölgesel inovasyon, üniversite sanayi işbirliği etkisi, sürdürülebilir 
kalkınmayla olan ilişkisi, işletme performansına etkisi, ulusal inovasyon sistemi, 
kümelenmenin inovasyona etkisi, KOBİ’lerin inovatif yönetim yaklaşımları, Ar-Ge 
inovasyonu, inovasyonun girişimcilikle olan ilişkisi, teknolojik inovasyon, inovasyonun 
kalkınmaya ve rekabetçiliğe olan etkisi gibi açılardan yaklaşılmıştır” (Göker, 2000a, 
Göker, 2000b, Yılmaz, 2003, Kiper, 2004, Sungur, 2007, Bozkurt ve Taşçıoğlu, 2007, 
Durgut, 2007, Baykal, 2007, Çalıpınar ve Baç, 2007, Eraslan vd., 2008, Ünlükaplan, 
2009, Korkmaz vd, 2009, Bilir, 2010, Yavuz, 2010, Coşkun vd., 2013 akt. Zincirkıran 
ve Tiftik, 2014, s. 323). 

Günümüz rekabet ortamında inovasyonun yeni bir ürün, araç veya hizmetler 
sunması şirketler için ekonomik bir fayda sağlayarak, pazarda sürdürülebilir bir politika 
izlemesine fayda sağlayacağı görülmüştür. Bu nedenle yenilik, “sürdürülebilir büyüme 
aracı” olarak görülmekte ve işletmelere yeni veya denenmiş, enerjik bir çalışma ortamı 
hazırlarken yeni istihdam olanakları da oluşturduğu gözlemlenmiştir. İnovasyonun 
özellikle son yıllarda ne kadar önemli olduğu anlaşıldığı görülmüştür. Bunun en büyük 
kanıtı gerek ulusal gerek uluslararası arenada ülkelerin ve şirketlerin inovasyon ile ilgili 
teşviklerde bulunması, şirket departmanların oluşturulması,  konferanslar düzenlenmesi 
ve inovasyon ile ilgili danışmanlık şirketlerinin aktif bir şekilde piyasada rol alması gibi 
etkenleri gösterilebilir (Aslan, 2014: 11). 

Tüketim-Tüketici 

Tüketim kavramının insanlığın var olduğu günden bu yana süregeldiği 
söylenebilir. Özellikle günümüzde kapitalizmin de etkisine bağlı olarak toplumların 
eskiye oranla daha fazla tüketim toplumuna dönüştüğü görülmektedir. Bilgiye erişimin 
kolay olduğu, teknolojinin hızla geliştiği küresel toplumlarda tüketim eğilimlerinin daha 
fazla artması doğal bir sonuç olarak ifade edilebilir (Aslan, 2014: 40). 
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Tüketim kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle tüketime neden olan 
ihtiyaçların izah edilmesi yerinde olacaktır. İhtiyaç, insanlara yaşamak için gerekenler 
olduğu söylenilebilir. Hayatın sürdürülmesi ve devam edilebilmesi için gerekli olan bazı 
eylemlere iten bir eksiklik ya da bir tedirginlik duygusu, mevcut olmayan bir şeyin 
arzulanmasına yol açan yoksunluk duygusu, istenilen bir şeyi gerçekleştirebilmek, 
gerekeni yapabilmek için zorunlu olan bir güdü olarak ifade edilebilir (Terzi, 2012, s.  
4-5). 

Torlak’a göre tüketim; “Fizyolojik, biyolojik, sosyal ve kültürel pek çok 
bakımdan kendi kendine yeterli olamayan insanın oldukça çeşitli ve çok sayıda ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili faaliyetlerin tamamı, tüketim olarak 
ifade edilebilir. Bu tanım dışında insanın gerçekte ihtiyacı olmadığı halde harcadığı bazı 
değerleri için de tüketim kavramını kullanmak mümkündür. Dolayısıyla tüketim; meşru 
bir ihtiyaç karşılığı olsun ya da olmasın, bunların giderilmesi için göze alınan maddi ve 
manevi değerlerin seferber edilmesi, şeklinde tanımlanabilir” (Torlak, 2000, s.  17 akt. 
Terzi. 2012, s. 5). 

Tüketim olgusu, tüm ekonomik sistemlerin ve pazar denen arenanın varlığı nedeni 
olduğu söylenebilir. İnsan ihtiyaçları (needs), istekleri (wants) ve arzuları (desires) ise, 
tüketim olgusunun ardında yatan itici gücü oluşturmaktadır. Tüketimin söz konusu 
olmadığı bir ortamda, üretimden konuşmak da anlamsız olacağı kaçınılmaz olacaktır. 
Üretimin olmadığı bir dünyada ise günümüz modern iş dünyasının baş aktörleri olan 
işletmelerden, pazarlardan, ekonomik sistemlerden ve hatta politik sistemlerden 
bahsetmek anlamını yitirecektir. Bu sebeple, gerek tüketim ve gerekse de tüketici 
olguları hem ekonomik hem de bunun doğal sonucu olan pazarlama açısından 
anlaşılması ve yorumlanması gereken oldukça önemli bir konu olduğu görülecektir. 
(İslamoğlu ve Altunışık, 2013, s.  3). 

Tüketici, mal ve hizmetleri tamamen kişisel ve ailesel gereksinimleri için kullanan 
kişidir. Bir başka tanıma göre tüketici, kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama 
bileşenlerini satın alan veya satın alma kapasitesinde olan gerçek bir kişidir (Taşyürek, 
2010, s.  56). Ürün ya da hizmetleri satın alan ve kullanan kişiye tüketici denilebilir. 
Pazarlamada tüketici kavramı denildiği zaman öncelikle, kendi ve ailesinin istek ve 
ihtiyaçlarını tatmin etmek için satın alma faaliyetinde bulunan ya da satın alma 
potansiyeli olan kişiler akla gelir ve bunlara son tüketiciler denildiği görülmüştür. 
Tüketici davranışı, ürün ve hizmetleri kişisel tüketim için alan birey veya hane halkı 
olan nihai tüketicilerin satın alım davranışlarını gösterir. Tüm bu nihai tüketicilerin 
birleşimi tüketici pazarlarını oluşturur (Ivanovic, 2003, Penpece, 2006, Kotler, 2005 akt. 
Durmaz ve Bahar, 2011, s.  61). 

Tüketici, kişisel veya ailesinin ihtiyaç, beklenti, istek ve arzuları için pazarlama 
bileşenlerini satın alan ve ya satın alma kapasitesinde olan gerçek bir kişi olarak 
tanımlanabilir. Tüketici, bir örgütün hedef pazarında yer alan ve kendine sunulan 
pazarlama bileşenlerini kabul ve ya ret eden kişi olduğu ve bunların toplamı işletmenin 
hedef pazarını oluşturduğu için, işletmenin pazara yönelik faaliyetlerinde temel 
belirleyicilerdir (İslamoğlu ve Altunışık, 2013, s.  3). 

Yeni tüketici de eski tüketici gibi kültürel değerlerden bağımsız değildir. Yeni 
tüketicilerin kültürle olan ilişkisi, globalleşmenin etkisiyle kültürel etkileşime daha açık 
olmasını beraberinde getirdiği görülmüştür. Bu durum erken modern dönemlerde 
endüstri devrimi yanında tüketici devrimi olarak da isimlendirilir. Geçmişten günümüze 
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tüketici, bir yandan hayatını devam ettirecek mal ve hizmetleri üretirken bir yandan da 
toplumsal statüsünü kanıtlayacak ve kendisine itibar kazandıracak tüketim çabalarından 
vazgeçemediği görülmüştür. Bu durumun da ötesinde tüketici, sahip olduğu ya da 
tükettikleri mal ve hizmetler aracılığıyla farklı bir konuma ulaştığını gösterişli bir 
şekilde kanıtlama çabasındadır. Tüketici toplumun bir parçası olup, topluma ait kültürel 
değerleri ve kendi konumunu dikkate alarak tüketim eylemlerine girişmektedir (Torlak 
vd., 2007, s.  95-96). 

Reklam 
Reklam ile ilgili literatür incelendiğinde bilimsel anlamda çalışmaların özellikle 

son 40-50 yılda daha yoğun şekilde ele alındığı görülmektedir. Reklam ile ilgili yapılan 
bütün tanımların bir birine yakın olduğu ifade edilebilir (Aslan, 2014: 59). 

Günümüz dünyasında en önemli tutundurma karması metotlarından biri olan 
reklamın oldukça eski bir geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir. Sözlü reklam, 
insanlar arasında değişimin daha yeni yeni başladığı zamanlarda ortaya çıkmıştır. Yazılı 
reklamın başlangıcı ise kesin olarak bilinememekle beraber, İngiltere’de “British 
Museum” ’da bulunan ve 3000 yıl önce bir papirüse yazıldığı sanılan bir çeşit 
duyurunun ilk yazılı reklam olduğu düşünülmektedir (Mucuk, 2012, s.  315). 

Babacan’a göre; reklam kelimesinin anlamı üzerinde farklı değişik yorumlar 
yapıldığı herkesçe takip edilmekte ve bilinmektedir. Reklam terimi Latince kökenli olup 
“çağırmak’ ’anlamına gelen “clamere” fiilinden türetilmiştir. Reklamı tanımı yapılacak 
olunursa, “pazarlama konu olabilen her öğenin seçilmiş amaçlar doğrultusunda ikna 
edici kitlesel iletişim araç ve yöntemleriyle ve bedeli ödenerek yapılan benimsetme 
çalışmaları olarak tanımlanabilir” (Babacan, 2012: 21-23). Reklam; “belirli bir hedef 
pazarı oluşturan bireyleri ya da izleyicileri ürünlere, hizmetlere, organizasyonlara ve ya 
düşüncelere dair bilgilendirmek ve/veya ikna etmek amacıyla firmaların, kar amacı 
gütmeyen organizasyonların, kamu kurumlarının ve bireylerin ikna edici mesajlarını ve 
duyurularını, kitle iletişim araçlarına, yer ve ya zaman satın alarak yerleştirmesidir” 
(Elden, 2013, s. 136-137). 

1960’lı Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) ya göre reklam; “reklam veren 
tarafından bir ürünün, hizmetin ya da fikrin, bedeli ödenerek, kişisel olmayan yollarla 
tanıtımı” olarak tanımlamaktadır (Babacan, 2012, s.  23). Reklam, iletişimin en 
görülebilir olanıdır. Reklamın yaygın ve pazarlama iletişimi metotlarından biri olarak 
kullanımı önemini daha da artırmıştır. Reklam tüketim malları için iletişim karmasının 
en önemli kısmını oluşturur. Reklam sayesinde kitlem iletişim araçlarının ulaşabildiği 
en küçük tüketici grubuna bile ulaşılabilir (Tayfur, 2010, s.  6). Kotler’e göre; “en iyi 
reklamlar sadece yaratıcı olmakla kalmaz, satış da yapar. Tek başına yaratıcılık yeterli 
değildir. Reklam, bir sanat biçimi olmaktan öteye gitmelidir” (Kotler, 2008, s.  140). 

Günümüzde reklamlar gündelik yaşantının bir parçası haline gelmiştir. 
Reklamlarda kullanılan ünlüler, farklı karakterlerdeki oyuncular kimi zaman reklamı 
yapılan üründen daha fazla ses getirmekte; reklamlardaki espriler insanlar arasında 
sohbet konusu olabilmekte, gazete, dergi ve diğer yayın organlarında reklamlarla ilgili 
yazılar yazılmaktadır. Reklamlarda kullanılan dilin şekli de hayatımızı değiştirecek hale 
geldiği görülmektedir. Öyle ki insanlar bazen, bir reklamda duydukları konuşma tarzını 
taklit edebilmektedirler. Bu sebeple, kullanılan dil açısından reklamları incelemek 
popüler kültürü anlamın açıklanması adına faydalı olabilir. Reklamın sonunda, reklamı 
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yapılan ürün, mal ve markanın tüketiciye sunduğu değeri anlatan sloganlar, toplumsal 
bellekte edindikleri yer açısından incelemeye değer sayılabilir (Mengü, 2006, s. 112). 
Küreselleşen pazarda reklamın önemi her geçen gün biraz daha değer kazanmış ve 
şirketlerin konumlarını sağlamlaştırmak için başvurduğu bir yöntem olduğu 
gözlemlenmiştir. Günümüzde işletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve konumlarını 
sağlamlaştırmak için başvurduğu yöntemlerden biri de reklamdır.  Reklam şirketlerin 
pazar ortamında tüketiciler üzerinde güvenirlik, satın alma ve prestij gibi duyguların 
artmasına ve bu anlamda da önemliliğini sürekli olarak koruduğu söylenebilir.  

Reklamı işletmeler açısından değerlendirilecek olunursa; “üretilen mal ve 
hizmetlerin tüketiciye duyurulması, pazarda yer alan aynı tür mal ve hizmetlerin 
çokluğu yüzünden tüketicinin, o işletmenin ürettiği mal veya hizmeti tercih etmesi için 
ikna edilmesi, ürüne olan ihtiyacın ve talebin canlı tutulması açısından reklamın önemi 
büyüktür”. İşletmeler açısından reklam, kendilerine elverişli pazarları bulma konusunda 
destek olan ve sermayelerin verimli alanlara yatırmalarını teşvik eden bir araçtır olarak 
söyleyebiliriz. Tüketici gözüyle ise, pazarda kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce 
çeşit ürün arasından kendi faydasına uygun bir seçim yapmasına yer veren bir amaç 
olduğu gibi çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nerede, nasıl, ne 
faaliyetle sağlayabileceğini ve ne şekilde kullanacağını tanımlayan, günümüz yaşam 
biçiminde zaman açısından tüketiciye yardımcı olan yapıda olduğu gözlemlenmiştir 
(MEGEP, 2007, s. 4). 

Metodoloji 

Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı; inovasyonun, reklam ve tüketicilerin 
tüketim eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu çerçevede inovasyon ihtiyaca 
bağlı olarak mı? moda olarak mı algılanıyor? yapılan inovatif (yenilikçi) faaliyetler 
gençler üzerindeki ne kadar etkilidir.  

Üniversite öğrencileri inovasyonu takip ediyor mu? İnovasyona hangi ölçüde 
önem veriyor? Tüketicilerin istek ve beklentileri karşılanıp karşılanmadığı, reklam satın 
alma, inovasyon ve tüketim eğilimlerini gerçekten etkiliyor mu? gibi sorulara cevap 
bulunmaya çalışılacaktır. Araştırma üniversite öğrencilerinin; inovasyon, reklam ve 
tüketim eğilimleri arasındaki ilişkiyi inceleme açısından yeni ve güncel bir çalışma 
olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarının bilim ve iş dünyasına ve 
araştırmacılara katkıda bulunacağı öngörülmektedir 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırma evrenimizi  Dicle 
Üniversitesi’ne eğitim gören 27.000 öğrenci oluşturmaktadır. Bu evren içerisinde basit 
tesadüfi örnekleme yöntemiyle 12 fakülte, 4 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulunda 
okuyan öğrencilerden toplamda 1100’üne anket dağıtılmış ve 951 anket geri dönmüştür. 
9 tanesi analize uygun olmadığı için çıkarılmış, 942’si analizde kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları: Araştırma ile ilgili yüz yüze anket yöntemi 
uygulanmıştır. Hipotezleri ve modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler 
dışında 22 soruluk bir anket kullanılmıştır.  Verilerin toplanmasında, demografik 
bilgiler formu dışında, öğrencilerin inovasyon, tüketici tutumları ve eğilimleri ile 
reklama bakış açılarını ve ilişkilerini belirleme amacıyla üç ayrı ölçekten 
yararlanılmıştır. 
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İnovasyon Ölçeği: İnovasyonun analiz edilmesine yönelik maddeler Demireli 
(2014) tarafından yapılan çalışmadan derlenmiştir. Sekiz sorudan oluşan bu ölçekte 
beşli likert tipi ifadeler yer almaktadır. Ölçek için yapılan güvenirlilik analizinde 
Cronbach Alpha katsayısı 0.65 olarak bulunmuştur. Kolmogorov Smirnov testi, 
çarpıklık ve basıklık oranı (skewness ve kurtosis oranı) -1 ile +1 arasında olduğu için 
dağılım normaldir. 

Tüketim Eğilimleri Ölçeği: Tüketim ve tüketici yenilikçiliğinin analiz 
edilmesinde Deniz (2012) ve Köse (2012) tarafından yapılan çalışmalardaki ölçeklerden 
derlenmiştir. Sekiz sorudan oluşan bu ölçekte beşli likert tipi ifadeler yer almaktadır. 
Ölçek için yapılan güvenirlilik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0.85 olarak 
bulunmuştur. Kolmogorov Simirnov testi, çarpıklık ve basıklık oranı (skewness ve 
kurtosis oranı) -1 ile +1 arasında olduğu için dağılım normaldir. 

Reklam Ölçeği: Reklamın analiz edilmesinde ise Ese (2006) ve Koçoğlu (2014) 
tarafından yapılan çalışmalardan toparlanarak adapte edilmiştir. Altı sorudan oluşan bu 
ölçekte beşli likert tipi ifadeler yer almaktadır. Ölçek için yapılan güvenirlilik analizinde 
Cronbach Alpha katsayısı 0.72 olarak bulunmuştur. Kolmogorov Simirnov testi, 
çarpıklık ve basıklık oranı (skewness ve kurtosis oranı) -1 ile +1 arasında olduğu için 
dağılım normaldir. 

Araştırmanın, inovasyon, tüketim eğilimleri ve reklam ifadelerinin tümüne 
yönelik yapılan analizde Cronbach Alpha katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur. 
Kolmogorov Smirnov testi, çarpıklık ve basıklık oranı (skewness ve kurtosis oranı) -1 
ile +1 arasında olduğu için dağılım normaldir. 

Araştırmanın Hipotezleri: Araştırma ile ilgili ortaya atılan hipotezler aşağıda 
sıralanmıştır. 

H1: Yenilikçilik ile tüketim eğilimleri arasında anlamlı ilişki vardır. 
H2: Yenilikçilik ile reklam arasında anlamlı ilişki vardır. 

H3: Tüketim eğilimleri ile reklam arasında anlamlı ilişki vardır. 
H4: Yenilikçiliğin ve reklamın tüketim eğilimleri üzerinde etkisi vardır. 

H5: Yenilikçilik, tüketim eğilimleri ve reklam demografik değişkenlere göre farklılık 
göstermektedir.  

Araştırmanın Yöntemi: Araştırma inovasyon, reklam ve tüketim eğilimleri ile 
ilgili daha önce yapılmış literatürün yanı sıra “inovasyon, reklam ve tüketim 
eğilimlerini” ortaya koyacak olan alan araştırmasını içermektedir. Araştırmada, aşağıda 
ayrıntılı olarak ifade edilen,  geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılarak daha önce çok 
sayıda araştırmada kullanılmış olan “İnovasyon, Tüketici Yenilikçiliği, Tüketim 
Eğilimleri ve Reklam“ gibi ölçeklerden yararlanılmıştır. 

Araştırma ilişkisel araştırma niteliğindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Anket formu demografik değişkenler, inovasyon, 
tüketim eğilimleri ve reklam değişkenlerinin incelenmesine yönelik üç bölümden 
oluşturulmuştur. Her bir önerme için “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılıyorum”, 
“Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerini içeren 5’li Likert 
tipinde bir tercih listesi bulunmaktadır. Normal dağılım için Skewness ve Kurtosis 
değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir. 
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Araştırma kapsamında elde edilen veriler istatistikî analizlerden  (t-test, ANOVA, 
frekans dağılımları, korelasyon, regresyon) SPSS analiz programı ile değerlendirilerek 
hipotezler test edilmiştir.  

Verilerin Analizi: İnovasyon, tüketim eğilimleri ve reklam ilişkisine yönelik 
hazırlanan ankete katılan üniversite öğrencilerine yaş, cinsiyet, medeni durum, aylık 
harcama, fakülte, sınıf gibi demografik bilgilerin yanı sıra, günde kaç saat internet 
kullanıyorsunuz, akıllı telefon kullanıyor musunuz, cep telefonundan internet giriyor 
musunuz ve hayatınızın her alanındaki inovasyon ve gelişmeleri nerden takip 
ediyorsunuz, şeklindeki soru ve ifadeler yöneltilmiştir. Araştırma için Dicle 
Üniversitesi’nde bulanan 12 fakülte, 4 yüksekokul ve 11 meslek yüksekokulu olmak 
üzere 1100 anket formu dağıtılmış olup bu anket formlarından 951’i geri dönmüştür. 
Geri dönen 951 anketten 11 adedi geçersiz kabul edildiğinden 942 adedi üzerinde analiz 
ve değerlendirme yapılmıştır. Bu rakam bilimsel araştırma yöntemlerinde kabul 
edilebilir örneklem büyüklüğü açısından yeterli düzeydedir (Sekeran, 2003:253). 
Aşağıda katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, aylık harcama, fakülte, sınıf, günde 
kaç saat internet kullanıyorsunuz, akıllı telefon kullanıyor musunuz, cep telefonundan 
internet giriyor musunuz ve hayatınızın her alanındaki inovasyon (yenilik) ve 
gelişmeleri nerden takip ediyorsunuz dağılımları tablolar halinde gösterilmektedir. 

Bulgular 
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda, araştırma kapsamında katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum 
gibi demografik özelliklerin yanı sıra internet kullanımı, cepten internet kullanımı 
yenilik faaliyetlerinin ne şekilde takip edildiği ile ilgili soruların sonuçları da yer 
almaktadır.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

F % F %
481 51,1 354 37,6
461 48,9 469 49,8
63 6,7 90 9,6

879 93,3 14 1,5
193 20,5 15 1,6
643 68,3 741 78,7
85 9 201 21,3
21 2,2 75 8

500 53,1 14 1,5
96       32 145 15,4
84 8,9 708 75,2
34 3,6 259 27,5
23 2,4 287 30,5

677 71,9 189 20,1
206 21,9

1 0,1
Akıllı	  Telefon
Kullanma

Evet
Hayır

Yenilik	  Takip	  Etme
Tv

Sınıf	  Bilgileri

Hayır 265 28,1

Dergi
Gazete

2
1

İnternet

Cepten	  İnternet

Evet 3

İnternet	  Kullanma

16	  saat	  ve	  üstü
11-‐15	  saat	  arası
6-‐10	  saat	  arası
1-‐5	  saat	  arası
1	  saatten	  az

5	  (Diğer)
4

Aylık	  Harcama	  

2000	  ve	  üstü
1100-‐2000

610-‐1000	  arası
410-‐600	  arası
200-‐400	  arası

Yaş

30	  ve	  Üstü
25-‐29	  Yaş
20-‐24	  Yaş

15-‐19	  Yaş	  Arası

Demografik	  Özellikler Demografik	  Özellikler

Cinsiyet Bayan
Erkek

Medeni	  Durum Evli
Bekar

 
Tabloda görüleceği üzere araştırmaya katılan öğrencilerin % 51,1’i (481 Kişi) 

bayan öğrencilerden, % 48,9’u da (461 Kişi) erkek öğrencilerden oluştuğu 
görülmektedir. Yine öğrencilerin % 6,7’sinin (63 Kişi) evli olduğu ve % 93,3’ü (879 
Kişi) bekâr olduğu görülmüştür Araştırma, üniversite öğrencilerinin yaş gruplarına göre 
dağılımları incelendiğinde,  % 20,5’nin  (193 Kişi)15-19 yaş aralığında, %68,3’nün 
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(643 Kişi) 20-24 yaş aralığında olduğu, %9.0’nun (85 Kişi) 25-30 yaş aralığında olduğu 
ve %2,2’ninde (21 Kişi) 30 ve üstü yaşlarda olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin, % 1,8 (17 Kişi) Tıp i, % 8,7’si (82 Kişi) Diş Hekimliği, % 2,7’si (25 Kişi) 
Mühendislik, % 8,2’si (77 Kişi) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, % 15,9’u (150 Kişi) 
Eğitim, % 6,4’ü (60 Kişi) Fen, % 11,9’u (112 Kişi) Hukuk, %13,0’ü (122 Kişi) 
Edebiyat, % 7,3’ü (69 Kişi) Ziraat, % 0,4’ü (4 Kişi) Veteriner, % 11,8’i (111 Kişi) 
İlahiyat Fakültesi, % 10,6’sı (100 Kişi) Meslek Yüksekokulu ve % 1,4’ü (13 Kişi) 
Yüksekokul öğrencileri oldukları görülmüştür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin en fazla% 68,3 (643 kişi) ile 20-24 yaş 
aralığında olduğu görülmüştür. Katılımcıların % 20,5’i (193 kişi) daha en genç grup 
diyebileceğimiz öğrencilerden oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların geri kalan kısmı ise 
öğrenciler içerisinde yaşça biraz daha büyük diyebileceğimiz % 9,0 (85 kişi) 25-30 yaş 
arası ve de % 2,2 olarak (21 kişi) 30 yaş ve üstü öğrencilerin olduğu görülmüştür. 
araştırmaya katılan öğrencilerin aylık harcamalarına bakıldığında; % 53,1’i (500 kişi) 
200-400 arası aylık harcama yaptığı, % 32,0’si (301 Kişi) 410-600 arasında harcama 
yaptıkları, % 8,9’u (84 Kişi) 610-1000 arası harcama yaptıkları, % 3,6’sı (34 Kişi) 
1100-2000 arası harcama yaptıkları ve % 2,4’ü (23 Kişi) 2000 ve üstü aylık harcama 
yaptıkları görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin; % 27,5’i (259 Kişi) 1. sınıfta 
okudukları, % 30,5’i (287 Kişi) 2. Sınıfta okudukları, % 20,1’i (189 Kişi) 3. sınıfta 
okudukları, % 21,9’u (206 Kişi) 4. Sınıfta okudukları ve % 0,1’i (1 Kişi) de uzatan yani 
5. sınıf öğrencisi olduğu görülmüştür. 

Tablo’da görüleceği üzere araştırmaya katılan öğrencilerin; % 37,6’sı (354 Kişi) 
1 saatten az internet kullandığı, % 49,8’inin (469 Kişi) 1-5 saat arası internet kullandığı, 
% 9,6’sının (90 Kişi) 6-10 saat arası internet kullandığı, % 1,5’nin (14 Kişi) 11-15 saat 
arası internet kullandığı ve % 1,6’sının ( 16 Kişi) 16 saat ve üstünde internet 
kullandıkları görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin; % 71,9’unun (677 Kişi) 
akıllı telefon kullandığı, % 28,1’inin ise (265 Kişi) akıllı telefon kullanmadıkları 
görülmüştür. Yine araştırmaya katılan öğrencilerin; % 78,7’sinin (741 Kişi) cep 
telefonundan internet kullandığı, % 21,3’inin ise (201 Kişi) cep telefonundan internet 
kullanmadıkları görülmüştür. Son olarak araştırmaya katılan öğrencilerin; % 8,0’i (75 
Kişi) hayatın her alanındaki yenilik ve gelişmeleri gazeteden takip ettikleri, % 1,5’nin 
(14 Kişi) yenilik ve gelişmeleri dergilerden takip ettikleri, % 15,4’nün (145 Kişi) 
yenilik ve gelişmeleri televizyondan takip ettikleri ve % 75,2’sinin (708 Kişi) yenilik ve 
gelişmeleri internet üzerinden takip ettikleri görülmüştür. 

Tablo 2’de görüleceği üzere, yenilikçilik (inovasyon) ile tüketim eğilimleri 
arasında güçlü pozitif bir doğrusal ilişki mevcuttur (p<0.001). Dolayısıyla H1 araştırma 
hipotezi kabul edilmiştir. Tüketim eğilimleri ile reklam arasında güçlü pozitif bir 
doğrusal ilişki mevcuttur (p<0.001). Dolayısıyla H2 araştırma hipotezi kabul edilmiştir. 
Ancak yenilikçilik (inovasyon)  ile reklam arasında zayıf doğrusal bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0.001). Bu sonuçla H3 hipotezinin de kabul edildiği söylenebilir. 

Tablo 2. Yenilikçilik, Tüketim Eğilimleri ve Reklam Arasındaki İlişki 
         1        2        3   
  1. Yenilikçilik Spherman 

Correlation 
Coefficient 

       1       ,411**   ,282**   
  2. Tüketim Eğilimleri         1   ,510**   
  3. Reklam       1   
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Tablo 3’de görüleceği üzere tüketim eğilimlerindeki, yenilikçilik ve reklam 
değişkenleri toplam varyansın %38’ini açıklamaktadır. Dolayısıyla H4 hipotezi kabul 
edilmiştir. 

Tablo 3. Yenilikçilik, Tüketim Eğilimleri ve Reklam Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken RR2 Bağımsız 
Değişken BBeta bΒ tt pp VVIF 

Tüketim Eğilimleri 0.38 
Yenilikçilik ..460 ..69

3 
116,9
8 

0.00
0 11.90 

Reklam ..287 ..40
0 

110,9
5 

0.00
0 11.90 

 Bu modelde, Durbin Watson: 1.90<d=1.94<4 olduğu için otokorelasyon yoktur. 

Araştırmanın tüketim eğilimleri ile cinsiyetin karşılaştırılması ile bilgiler Tablo 
5’de gösterilmektedir. 

Tablo 4. Tüketim Eğilimleri İle Cinsiyetin Karşılaştırılması 

Değişkenler Cinsiyet N Ort. (X) Std. Sapma t sd p 

Yenilikçilik Bayan 481 24,6383 4,92465 -1,867 940 ,062 
Erkek 461 25,2625 5,33513 -1,864 926,158 ,063 

Tüketim 
Eğilimleri 

Bayan 481 19,4262 6,80956 -2,271 940 ,023 
Erkek 461 20,4837 7,47912 -2,266 922,972 ,024 

Reklam Bayan 481 16,2245 4,57661 -1,981 940 ,048 
Erkek 461 16,8373 4,91820 -1,978 927,888 ,048 

Tablo 4’de görüldüğü üzere yapılan t testi analizleri sonucuna göre; katılımcıların 
cinsiyet olarak farklanması yani bayan ya da erkek olması “Yenilikçilik” açısından 
anlamlı bir farklanma oluşturmamaktadır (p=0.062). “Tüketim Eğilimleri” açısından 
bakıldığında anlamlı bir farklanma oluşturmaktadır (t = -2.266; p< 0,05). Bu durum 
erkeklerin tüketim eğilimlerinin bayanlara göre daha yüksek olduğu şeklinde ifade 
edilebilir. Reklam açısından bakıldığında ise anlamlı bir farklanma oluşturmaktadır. 
Farklılık erkek öğrencilerden kaynaklanmaktadır. Erkek öğrencilerin bayanlara göre 
reklama daha fazla önem verdikleri ve reklamdan etkilendikleri söylenebilir. Buna göre 
alt hipotezlerden  “H5;Yenilikçilik, tüketim eğilimleri ve reklamın demografik 
değişkenlere göre farklılık göstermektedir ” hipotezi kısmen desteklenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 
İnovasyon, tüketim eğilimleri ve reklamla ilgili üniversite öğrencilerine yönelik 

olarak yapılan araştırma sonucunda;   
İnovasyon ile tüketim eğilimleri arasında güçlü pozitif doğrusal bir ilişki tespit 

edilmiştir. Bu sonuç, inovasyona yönelik yatırımlar arttıkça tüketim eğilimlerinin de bu 
yönde artacağı şeklinde yorumlanabilir. Tüketim eğilimleri ile reklam arasında güçlü 
pozitif bir doğrusal ilişki mevcuttur. Bu sonuç tüketicilerin yaptıkları harcamalarda 
reklama ciddi önem verdikleri şeklinde yorumlanacağı gibi reklama daha fazla önem 
veren işletmelerin daha fazla kazanç sağlayabileceği şeklinde de açıklanabilir. Ayrıca 
yenilikçilik (inovasyon)  ile reklam arasında da pozitif doğrusal bir ilişki tespit 
edilmiştir.  Bu sonuç bir ürün reklamında ürünün diğer ürünlere göre farklı yenilikleri 
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söz konusu ise daha dikkat çekici olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuçlar; 
Demireli (2014), Karaaslan (2012) ve Taşyürek (2010) yaptığı çalışmalarla 
örtüşmektedir. Bu durum yapılan çalışmada ortaya atılan hipotezlerin doğruluk ve 
tutarlılığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları bu yönüyle de inovasyon, tüketim 
eğilimleri ve reklamla ilgili yapılan diğer çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Araştırmada ayrıca demografik bazı değişkenlere göre de anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir. Yapılan analize göre; “Tüketim Eğilimleri” açısından bakıldığında 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Farklılık erkekler açısından 
ortaya çıkmış olup bu sonuç erkeklerin tüketim eğilimlerinin bayanlara göre daha 
yüksek olduğu şeklinde ifade edilebilir. Bu durum erkeklerin ekonomik yaşamda 
bayanlara göre daha aktif rol alması, tüketim konusundaki karar alma mekanizmalarının 
daha güçlü olmasından kaynaklanıyor olabilir. Reklam açısından bakıldığında ise yine 
anlamlı bir farklılık tespit edilmiş olup farklılık erkek öğrencilerden kaynaklanmaktadır. 
Erkek öğrencilerin bayanlara göre reklama daha fazla önem verdikleri ve reklamdan 
etkilendikleri söylenebilir. Bu durum erkek öğrencilerin algı düzeylerinin bayanlara 
göre daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca üniversitede eğitim gören 
erkek öğrencilerin reklamlarda gördüğü ürün ya da hizmet çeşitliliğinin bayanlara göre 
daha fazla ve ilgi çekici olduğu söylenebilir. 

Araştırmada ortaya çıkan en dikkat çekici sonuç üniversite öğrencilerinin % 
75’inin akıllı telefon kullanıyor, % 78’inin cepten internete giriyor ve % 72’sinin 
yenilik ve gelişmeleri internetten takip ediyor olmasıdır. Bu sonuç Zincirkıran ve Tiftik 
(2013)’de yaptığı inovasyon araştırmasında aynı sorularla ilgili bulguladığı ortalama % 
59 sonucundan daha yüksektir. Bu da gençler arasında teknolojiye olan ilginin giderek 
arttığı şeklinde yorumlanabilir.  

Araştırmadaki bir diğer sonuca göre reklamla ilgili olarak en dikkat çekici sonuç 
“Reklamlarda ürünlerle ilgili söylenen şeylere güvenirim” ifadesine verdikleri cevabın 
ortalamasına göre araştırmaya katılan öğrencilerin reklamlara pek fazla güvenmedikleri 
şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç işletme yöneticileri açısından önemli bir veri olup 
üniversitede okuyan öğrencilerin reklamlara olan güven probleminin nedenleri ortaya 
konulup yeni strateji ve bakış açısı geliştirilebilir. 

Araştırma sonuçları, işletmelerin pazarlama departmanı açısından önem arz 
etmektedir. Zira ortaya çıkan sonuçlar, inovasyonun işletmelerin satış rakamlarına olan 
pozitif etkisini ortaya koymaktadır. Ayrıca tüketicilerin bir ürünü satın alırken eskiye 
oranla daha fazla yeni özellikler taşıyor olmasına dikkat etmesi araştırmadaki bir diğer 
dikkat çekici sonuçtur.  

Sonuç itibariyle, inovasyonun günümüz pazarlama anlayışının vazgeçilmez 
unsurlarından biri haline geldiği söylenebilir. Bunun yanı sıra, tüketicilerin satın alma 
eğilimlerinde reklamın pozitif ya da negatif anlamda ciddi etkilerinin olduğu ve 
reklamın içeriğinde ürünün inovatif (yenilikçi) yanlarının mutlaka ortaya konulması 
gerekliliği söz konusudur. İşletmelerin yeni mal ya da hizmet üretirken pazarlama 
aşamasında bu iki hususa mutlaka dikkat etmeleri tavsiye edilebilir. 

Son olarak araştırma sadece Dicle Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere yönelik 
olarak yapılmış olması bakımından ortaya çıkan sonuçları itibariyle araştırma evrenini 
oluşturan tüm öğrencilerin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu durum araştırmanın 
sınırlılığı şeklinde ifade edilebilir. 
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Extensive Summary 
 

Introduction: The purpose and importance of the study: The purpose of this 
study; reveals the effect of innovation to relationship between advertising and 
consumption tendencies of consumers. In this context; the find of questions like; 
innovate depends on needs or just for fashion? What’s effects of innovation on youth 
people? Does university students follow innovation of their interest and what extent 
important for them? To what extent the effect of innovation on consumption trends? 
What’s the effect of innovation, purchase incentives of advertising and consumption 
trends on satisfy of demands and expectations of consumers? This study is believed that 
a new actual for university students to research relationships between innovation, 
advertising and consumption trends. the results of this study expected to contribute the 
science, the business world and the researchers. 

Literature: Globalisation has been increasing the rivalry some more day by day 
in the business world and has been causing new markets to be created, leading the 
companies to new searches. Companies were forced to innovate in order to stand and 
compete in this newly formed market environment by adding new features to the 
product and goods and developing them to influence the consumer preferences and their 
tendency to purchasing. This makes the innovation to become essential as well. 
Business executives are seen to be effective and try to ensure regularity on consumers' 
purchasing tendency by making use of advertising during the promotion stage of 
products which were varied and renewed, in other words, the products that go through 
the process of innovation. 

This research was made with the aim of fixing the correlation between 
innovation, advertisement and consumption patterns of consumers. In this context, 
impact level of the innovation on consumption patterns has been tried to be determined. 
Furthermore, what is the extent of advertising effect while new products, goods or 
services arrives to the consumers and the correlation between innovation, advertising 
and consumption patterns builds up the general framework of the study.  

Methodology: In the research, field study for university students who were 
participiants as sample as well as literature search from scientific research methods. 
                                                
2	  This	  study	  was	  derived	  from	  Recep	  ASLAN's	  master's	  thesis	  named	  CONSUMPTION	  PATTERN	  
WITH	  INNOVATION	  AND	  ADVERTISING	  RELATIONS:	  A	  STUDY	  FOR	  UNIVERSITY	  STUDENTS	  with	  
the	  consultancy	  of	  Asst.	  Prof.	  Dr.	  Mustafa	  ZİNCİRKIRAN.	  
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Suggested hypothesis were tried to be determined by analysing the data which was 
acquired from the conclusion of field study analysed with SPSS analysis program, t-test, 
Anova analysis, factor analysis, regression and correlation analysis. 

 
A survey of 22 questions were developed and used to test the hypotheses and 

models with the demographic variables. These scales is conducted on students of Dicle 
University faculties, 4 high schools, 11 vocational schools. It was distributed a total of 
1100 parts and made to return 951 in scale, a total of 942 scales were used for analysis.. 
Innovation Scale: Innovation scale was compiled from research that has been done by 
Demirel (2014). In this questionnare such as five point Likert type is located that has 
consisting of eight expressions. Cronbach's alpha coefficient for scale was found 0.65 in 
the reliability analysis. Kolmogorov-Smirnov test, skewness and kurtosis ratio (ratio of 
skewness and kurtosis) distribution is normal to be between -1 and +1. 

Consumption Tendency Scale: This scale has been compiled from the research 
that has been done by the scale Deniz and Köse (2012). In this questionnare such as five 
point Likert type is located that has consisting of eight expressions. Cronbach's alpha 
coefficient for scale was found 0.85 in the reliability analysis. Kolmogorov-Smirnov 
test, skewness and kurtosis ratio (ratio of skewness and kurtosis) distribution is normal 
to be between -1 and +1. 

Advertisement: This scale has been compiled from the research that has been 
done by the scale Ese (2006) ve Koçoğlu (2014). In this questionnare such as five point 
Likert type is located that has consisting of six expressions. Cronbach's alpha coefficient 
for scale was found 0.72 in the reliability analysis. Kolmogorov-Smirnov test, skewness 
and kurtosis ratio (ratio of skewness and kurtosis) distribution is normal to be between -
1 and +1.  

In the reliability analysis for inovvation, consumption patterns and 
advertisement, the Cronbach's alpha coefficient was found 0.85. Kolmogorov-Smirnov 
test, skewness and kurtosis ratio (ratio of skewness and kurtosis) distribution is normal 
to be between -1 and +1. 

Result and Discussion: At the end of the study, strong positive linear 
relationship between consumption trends and innovation have been identified. This 
result may be interpreted as increasing trend toward innovation in this direction with the 
increasing consumption of investments. There is strong positive linear correlation 
between consumption patterns an advertising. This results in ad spending by customers 
as they give serious consideration to be interpreted as a form of advertising can also be 
explained that businesses have more to gain more importance. It has been identified 
with a positive linear correlation between advertising and innovation. This results can 
be interpreted as a product advertisements may be more attractive than the product 
innovation compared to other products in different. These results coincides with the 
Works that has been done by Demirel (2014), Karaaslan (2012) and Taşyürek (2010). 
This case demonstrates the accuracy and consistency of structures hypothesis put 
forward in the study. Research results with this aspect of innovation, consumer trends 
and also support the results of other studies related to the ad. 
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It was also identified some significant differences by demographic variables in 
the study. According to the analysis; "Consumer Tendencies" in terms there has been a 
significant difference in terms of gender. According to the results, it may be saying, 
male university students are more interested to the different product advertisement than 
the female university students. It has found a significant relationship between monthly 
expenditure situation and innovation variables. There was a significant relationship 
between the variables of the question of “Where do you follow the innovation 
activities” and advertisement". Differences are due to students pursuing innovations 
form magazines. Therefore, more students are affected by factors related to innovation 
in magazine ads and said that they followed through most magazines. The research 
results are important in terms of business of the marketing department. Because 
emerging results demonstrate the positive impact on sales figures of the innovation 
business. In addition, when consumers buy a product more new features than before is 
another remarkable result of the research attention it carries. 
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Özet 

Müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti ve misafirperverlik literatürü birlikte 
değerlendirildiğinde konaklama işletmelerinde misafirperverlik müşteri memnuniyeti ve 
müşteri sadakati ilişkisi; özellikle hizmet kalitesi, müşteri personel etkileşimi ve 
personelin nitelikleri yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimde ise misafir deneyimleri 
hatırlanmaya değer deneyimler olacaksa ve sonunda misafirlerle arkadaşlık bağı 
kurulacaksa, misafirperverlik davranışı geleneksel misafirperverlik davranışlarını 
yansıtmak zorundadır. “Anadolu Misafirperverliği ve Müşteri Memnuniyeti Anketi”, 
İstanbul ilinde 2015 Temmuz ve Ağustos aylarında 558 dört ve beş yıldızlı otel 
müşterisine uygulanmıştır. Analizler kabul edilebilir 519 gözlem üzerinden AMOS 18 
programı yapısal eşitlik modellemesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerindeki etkisinin yüksek çıkması ve müşteri 
memnuniyetinin Anadolu misafirperverliği algısı ile müşteri sadakati ilişkisinde aracı 
rol üstlenmesi, benzer çalışmalarda tespit edilen müşteri memnuniyeti ve müşteri 
sadakati ilişkisinde çalışanların hizmet anlayışı, çalışan müşteri etkileşim kalitesi, 
çalışanların hizmet anlayışına yönelik müşteri algılamaları, müşterilere karşı tutum, 
ilişki kalitesi değişkenlerinin sadakat üzerindeki rolü dikkate alındığında, literatürdeki 
genel görüşü destekler niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu misafirperverliği, Müşteri memnuniyeti ve sadakati, 
YEM 

Abstract 
The “Anatolian Hospitality and Customer Satisfaction Survey” formed by such 

scales developed at the final stage was applied to 558 customers of four and five star 
hotels in İstanbul in July and August 2015. Analysis was achieved upon 519 acceptable 
observations by structural equation modeling of AMOS 18 program. In the research, 
customer satisfaction having a strong affection customer loyalty,  customer satisfaction 
mediating the relationship between the perception of Anatolian hospitality and 
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customer loyalty and when the roles of the variables have taken into notice such as the 
understanding of the staff by service, quality of working customers interaction, 
customers perception towards the understanding of staff by service, the attitude towards 
the customers, the quality of relationship that these seem to support the general opinion 
in literature. 

Keywords: Anatolian hospitality, Customer satisfaction and loyalty, SEM 
Giriş 

Günümüzde işletmeler için artan rekabet ortamında yeni bir müşteri kazanmak 
mevcut müşteriye tekrar satış yapmaktan daha maliyetli, pazar payı yerine müşteri 
payını hedeflemek daha karlı ve ayrıca memnun bir müşteri en etkili ve verimli reklam 
aracıdır. Üner (2011) müşteriyi elde tutma konusunda yapılan araştırmalarda; (1) yeni 
müşteri elde etmenin mevcut müşterileri tatmin etmekten ve elde tutmaktan 5-10 kat 
daha pahalı, (2) tatmin edilmiş müşterileri başka bir tedarik kaynağına ikna etmenin çok 
daha güç,  (3) ortalama bir firma her yıl müşterilerinin %10’unu kaybederken sektöre 
bağlı olarak müşteri ihanet oranında %5 azalmanın, karları %85-125 arasında 
artırdığının ve müşteri kar oranının elde tutulan müşterinin yaşam süresi boyunca artma 
eğilimi göstermekte, olduğunun tespit edildiğini belirtmektedir. Bu nedenle işletmeler 
için satın alma sonrası ürün veya hizmet kullanımı ile ortaya çıkan müşteri 
memnuniyeti/memnuniyetsizliği ve müşteri sadakati/sadakatsizliği son derece 
önemlidir. 

Konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ilişkisi 
üzerine yapılan araştırmalarda müşteri memnuniyetinin sadakat üzerindeki etkisinin 
özellikle hizmet kalitesi, müşteri personel etkileşimi ve personelin nitelikleri yoluyla 
ortaya çıktığı görülmektedir.  

Günaydın (2015) hizmet kalitesinin müşteri sadakatine etkisini tespit etmek 
amacıyla yaptığı çalışmada, hizmet kalitesinin ve sadakatin oluşmasında ilk ve en 
önemli faktör olarak “çalışanların hizmet anlayışı”nın olduğunu tespit etmiştir. 
Müşteriler en çok çalışanların kendilerine karşı güler yüzlü ve nazik olmasını 
önemsemektedirler. Benzer şekilde, personel etkileşim kalitesi (Fakharyan vd., 2014), 
işgörenlerin hizmet anlayışına yönelik müşteri algılamaları (Demir, 2013), turistlere 
karşı tutum (Seçilmiş, 2012), ilişki kalitesi (Rahman ve Kamarulzaman, 2012), çalışan 
hizmet kalitesi (Choi ve Chu, 2001) müşteri sadakatini olumlu bir şekilde etkileyen 
memnuniyet boyutlarıdır. 

Müşteri sadakatini olumlu yönde etkileyen diğer memnuniyet boyutları ise; 
hizmet kalitesi (Arpacı, 2015; Batista, Couto, Botelho ve Farias, 2014; Günaydın, 2015; 
Ramanathan ve Ramanathan, 2011; Seçilmiş, 2012), sunulan değer ve verilen paraya 
göre değer (Choi ve Chu, 2001; Ramanathan ve Ramanathan, 2011; Selvi ve Ercan, 
2006), fiziksel kalite unsurları (park, görsellik, yiyecek içecek) (Choi ve Chu, 2001; 
Kandampully ve Suhartanto, 2000; Özer ve Günaydın, 2010; Ramanathan ve 
Ramanathan, 2011; Seçilmiş, 2012) şeklindedir. Ayrıca otel imajı (Jani ve Han, 2014), 
hizmet iklimi müşteriler arası etkileşim (Fakaryan vd., 2014; Lara, Acosta ve Quintana, 
2014), yönetimin müşteri şikayetleriyle ilgilenme şekli (Batista vd., 2014),  müşteri 
memnuniyeti ile sadakat arasıdaki ilişkinin gerçekleşmesine aracı olan diğer hususlardır. 

Müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati ilişkisine benzer şekilde Lashley (2008) 
ticari misafirperverliğin yönetilmesi modelinde misafirperverliğin merkezine ev sahibi 
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misafir etkileşimini yerleştirmiştir. İkinci sırada ise ev sahibinin misafiri ağırlama 
başarısı gelmektedir. Lashley ve Morrison, (2001) misafirperverliğin üç yönünü şu 
şekilde tespit etmektedir. Kişisel yönü itibariyle misafirperverlik; kişinin ruhsal ve 
fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal yönü itibariyle misafirperverlik; yabancılarla 
ilgilenme, karşılıklı olma ve statü ve prestij, ticari yönü itibariyle misafirperverlik ise; 
üretim fazlası çıkarma, hizmet ile fayda sağlama, üretici ve pazar sınırlarından ibarettir.  

Hepple vd., (1990) misafirperverlik olgusunun dört temel niteliğinden 
bahsetmektedir. Öncelikle misafirperverlik, ev sahibinin evinden uzak misafir 
üzerindeki davranış gösterisidir. İkinci olarak alıcı ve verici arasındaki kişisel iletişimi 
ve duygusal etkileşimi içerir. Üçüncü olarak misafirperverlik soyut ve somut faktörlerin 
harmanlanmasını kapsar. Dördüncü olarak ev sahibinin misafir güvenliğini, misafirin 
psikolojik ve fiziksel rahatlığını sağlamasını kapsar. Benzer şekilde Hemmington’da 
(2007) ticari misafirperverliğin beş boyutu olduğunu belirtmiştir. Bunlar; ev sahibi 
misafir ilişkisi, cömertlik, küçük sürprizlerin çokluğu, güven ve güvenlik ve ağırlama 
kurgusu başarısı şeklindedir. 

Misafirperverlik ev sahibi ve konuk ilişkisi olarak düşünüldüğünde ilişkisel 
pazarlama literatürü, ilişki kalitesinin sadakat üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir 
(Su vd., 2016).  İlişki kalitesi derinliğine incelendiğinde ise müşteriye problemleriyle 
ilgili yardım ve etkileşim süresince duyumlara yön verme olmak üzere iki temel alanda 
ortaya çıktığı görülmektedir (King ve Garey, 1997; Yapraklı ve Sağlık, 2010). 

Ariffin vd., (2011) çalışmalarında otel misafirperverliği kavramını Lashley’nin 
(2008) ticari misafirperverlik tanımından hareketle temellendirmişlerdir. Ariffin vd.’nin 
(2011) otel hizmetlerinde misafirperverliğin boyutlarını tespit etmek ve yerli ve yabancı 
müşterilerin otel misafirperverliğinden beklentilerini karşılaştırmak amacıyla yaptıkları 
araştırmada otellerde misafirperverliği ölçmek amacıyla otel misafirperverliği ölçeğini 
geliştirmişlerdir. Ariffin ve Aziz’e göre (2012) ticari misafirperverlik olarak otel 
misafirperverliği; kişiselleştirme, sıcak karşılama, özel ilişki, kalpten duruş ve konfor 
olmak üzere beş boyuttan oluşan bir kavramı ifade etmektedir. 

Ariffin ve Maghzi (2012) konaklama işletmelerinde misafirperverliğin müşteri 
memnuniyetine etkisi üzerine yaptıkları çalışmada ise misafirperverlik kalitesi ile 
müşteri memnuniyeti arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Diğerlerine 
göre daha fazla misafirperverlik sergileyen otellerin misafirleri tüm otel hizmetlerinden 
daha memnundurlar. 

Toplumların misafirperverlik kültürünü farklılaştıran ve bir diğerine göre değerli 
kılan ise misafirperverlik davranışlarının koşulsuz misafirperverliği sergileme gücüdür  
(Derrida, 2005). Lashley (2008) ticari misafirperverliğin kaçınılmaz olarak doğallıktan 
uzak olduğunu ancak geleneksel misafirperverliğin öğrenilerek ticari alanda 
uygulanabileceğini ifade etmektedir. Lashley’e (2008) göre misafir deneyimleri 
hatırlanmaya değer deneyimler olacaksa ve sonunda misafirlerle arkadaşlık bağı 
kurulacaksa, misafirperverlik davranışı geleneksel misafirperverlik davranışlarını 
yansıtmak zorundadır.  Bu açıdan konaklama işletmelerinde misafirperverlik üzerine 
yapılacak çalışmalarda misafirperverliğin geleneksel misafirperverlikle bağının 
araştırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.  

Müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti ve misafirperverlik literatürü birlikte 
değerlendirildiğinde konaklama işletmelerinde misafirperverlik müşteri memnuniyeti ve 
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müşteri sadakati ilişkisi; özellikle hizmet kalitesi, müşteri personel etkileşimi ve 
personelin nitelikleri yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimde ise misafir deneyimleri 
hatırlanmaya değer deneyimler olacaksa ve sonunda misafirlerle arkadaşlık bağı 
kurulacaksa, misafirperverlik davranışı geleneksel misafirperverlik davranışlarını 
yansıtmak zorundadır. Bu kapsamda araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

H1 Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısı müşteri memnuniyetini pozitif 
yönde etkilemektedir. 

H2 Müşteri memnuniyeti müşteri sadakatini pozitif yönde etkilemektedir. 
H3 Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısı müşteri sadakatini pozitif yönde 

etkilemektedir. 
H4 Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısının müşteri sadakati üzerindeki 

etkisine müşteri memnuniyeti aracılık yapmaktadır. 
H5 Modeli oluşturan araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler, müşterilerin yaş, 

milliyet, cinsiyet, seyahat şekli, aynı otelde tekrar konaklama sayısı ve seyahat 
amacı gibi demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır. 

Kavramsal Çerçeve 
Misafirperverlik Kavramı 

İnsan davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel bir kavram olarak misafirperverlik 
tüm toplum ve kültürlerde çeşitli tür ve nitelikte ilk insanlardan beri süre gelen bir 
olgudur. Sosyo-kültürel temelde misafirperverlik Türkiye de akademik anlamda pek 
fazla dikkat çekmiş ve araştırılmış bir olgu değildir. Bununla birlikte uluslararası 
literatürde misafirperverlik olgusu araştırmacılar tarafından çeşitli yönleriyle incelenmiş 
ve üzerinde çalışılmıştır. 

Derrida’ya göre, misafirperverlik ne yalnızca yabancının kayıtsız şartsız kabul 
edilmesine de karşılıklı olarak belli kuralların uygulandığı bir karşılaşma durumudur. 
Derrida (2005) mutlak misafirperverlik yasası (yabancıyı kayıtsız şartsız kabul etmeyi, 
buyur etmeyi, içeri almayı emreden yasa) ve bu gelişin ve karşılaşmanın şartlarını 
belirleyen karşılıklı hak ve hukukları düzenleyen misafirperverlik yasaları (örf ve 
adetler, töreler, yasal düzenlemeler) olmak üzere misafirperverliğin iki ayrı yasası 
olduğunu belirtmektedir (Ertuğrul, 2005). 

Ertuğrul (2005) Derrida’nın misafirperverlik konusundaki görüşlerinden hareketle 
gerçek misafirperverliği, “davetsiz misafir’in karşılanması, beklenmeden gelenin, 
çağrılmadan kapıda belirenin, kişisel alana ve yere gelmesine, kişinin mülkiyetine ve 
kişiye ait olana girmesine, kişiyi çağırmasına ve kişiye dokunmasına evet demek olarak” 
tanımlamaktadır. 

Derrida (2005) sosyo-kültürel bir kavram olarak misafirperverlik olgusunu her tür 
karşılıklılık ve alışveriş düzeninin dışında kalan mutlak gelişin ve karşılaşmanın yasası 
ile (koşulsuz misafirperverlik), bir karşılıklılık ve denklik yapısı içinde karşılaşmayı 
örgütleyen, bir “ekonomi”yi yerleştiren kanunlar ve kuralların bir bileşkesi olarak 
kavramlaştırmaktadır (Ertuğrul, 2005). Bu açıdan bakıldığında her toplumun kendine 
özgü geliştirdiği bir misafirperverlik anlayışından ve kültüründen söz etmek 
mümkündür.  
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Lashley (2008) misafirperverlik “hospitality” kelimesinin sosyo-kültürel arka plan 
olarak evde misafir ağırlama “host” kültüründen hareketle anlamlanmakla beraber otel 
ve yiyecek içecek işletmeciğinin ticari sektörel adı olarak kullanıldığını belirtmektedir. 
Bu tür bir misafir ağırlama, misafirin konaklama ve yiyecek içecek ihtiyacının belli bir 
ücret karşılığında giderilmesinin kültürel referanslara atıfla yapılmasını içerir. 

   
Şekil 1.  Ticari misafirperverliğin yönetilmesi modeli (Lashley, 2008) 

Lashley ve Morrison (2001) misafirperverlik kavramının özel-kişisel, sosyal ve 
ticari olmak üzere üç yönlü bir olgu olduğunu belirtmektedir. Kişisel yönü itibariyle 
misafirperverlik; kişinin ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal yönü 
itibariyle misafirperverlik; yabancılarla ilgilenme, karşılıklı olma ve statü ve prestij, 
ticari yönü itibariyle misafirperverlik ise; üretim fazlası çıkarma, hizmet ile fayda 
sağlama, üretici ve pazar sınırlarından ibarettir. Lashley ve Morrison’a göre (2001) tüm 
bu boyutlar misafirperverlik aktivitelerini oluştururken bu üç boyutun kesişim kümesi 
misafirperverlik yönetimi deneyimi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Lashley (2008) ticari misafirperverliğin sosyo-kültürel olarak evde misafir 
ağırlama kurallarından esinlense de gerçek misafirliğe göre eksikliklerinin bulunduğunu 
belirtmektedir. Bu eksiklik gerçeğin taklidini yapmak gibidir. Bu durum ticari 
misafirperverliğin kaçınılmaz olarak doğallıktan uzak olmasını ortaya çıkarmaktadır. 
Bununla birlikte Lashley (2008) geleneksel misafirperverliğin öğrenilerek ticari alanda 
uygulanabileceğini ifade etmektedir.  

Hepple, Kipps ve Thomson (1990) misafirperverlik olgusunun dört temel 
niteliğinden bahsetmektedir. Öncelikle misafirperverlik, ev sahibinin evinden uzak 
misafir üzerindeki davranış gösterisidir. İkinci olarak alıcı ve verici arasındaki kişisel 
iletişimi ve duygusal etkileşimi içerir. Üçüncü olarak misafirperverlik soyut ve somut 
faktörlerin harmanlanmasını kapsar. Dördüncü olarak ev sahibinin misafir güvenliğini, 
misafirin psikolojik ve fiziksel rahatlığını sağlamasını kapsar. Benzer şekilde 
Hemmington (2007) ticari misafirperverliğin beş boyutu olduğunu belirtmiştir. Bunlar; 
ev sahibi misafir ilişkisi, cömertlik, küçük sürprizlerin çokluğu, güven ve güvenlik ve 
ağırlama kurgusu başarısı şeklindedir. 
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Konaklama İşletmelerinde Misafirperverlik 

Ariffin, Maghzi ve Aziz (2011) çalışmalarında otel misafirperverliği kavramını 
Lashley’nin (2008) ticari misafirperverlik tanımından hareketle temellendirmişlerdir. 
Ariffin vd. (2011) otel hizmetlerinde misafirperverliğin boyutlarını tespit etmek ve yerli 
ve yabancı müşterilerin otel misafirperverliğinden beklentilerini karşılaştırmak amacıyla 
yaptıkları araştırmada otellerde misafirperverliği ölçmek amacıyla otel misafirperverliği 
ölçeğini geliştirmişlerdir.  

Ariffin ve Aziz’e göre (2012) ticari misafirperverlik olarak otel misafirperverliği; 
kişiselleştirme, sıcak karşılama, özel ilişki, kalpten duruş ve konfor olmak üzere beş 
boyuttan oluşan bir kavramı ifade etmektedir. Bu kapsamda otel misafirperverliğini 
etkileyen demografik faktörler cinsiyet, seyahat amacı ve milliyet olurken otel 
faktörlerinden otel yıldız durumu otel misafirperverliğiyle güçlü ilişki göstermiştir.  
Otel misafirperverliği beklentisi konusunda ise tatil amacıyla seyahat edenler iş 
amacıyla seyahat edenlerden daha fazla beklenti sahibidirler. Misafirperverlik 
beklentisini etkilemeyen faktörler ise gelir ve eğitim seviyesidir. 

Misafirperverlik ev sahibi ve konuk ilişkisi olarak düşünüldüğünde ilişkisel 
pazarlama literatürü, ilişki kalitesinin sadakat üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir 
(Su, Swanson, ve Chen, 2016).  İlişki kalitesi derinliğine incelendiğinde ise müşteriye 
problemleriyle ilgili yardım ve etkileşim süresince duyumlara yön verme olmak üzere 
iki temel alanda ortaya çıktığı görülmektedir (King ve Garey, 1997; Yapraklı ve Sağlık, 
2010). 

Ariffin ve Maghzi (2012) misafir ağırlama kalitesi ile müşteri memnuniyeti 
ilişkisinde fiziksel çevrenin yenilenmesinin etkisi üzerine yaptıkları çalışmada 
misafirperverlik kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasında güçlü bir ilişki olduğunu 
belirlemişlerdir. Diğerlerine göre daha fazla misafirperverlik sergileyen otellerin 
misafirleri tüm otel hizmetlerinden daha memnundurlar. 

Lashley’e (2008) göre misafir deneyimleri hatırlanmaya değer deneyimler 
olacaksa ve sonunda misafirlerle arkadaşlık bağı kurulacaksa, misafirperverlik davranışı 
geleneksel misafirperverlik davranışlarını yansıtmak zorundadır. Toplumların 
misafirperverlik kültürünü farklılaştıran ve bir diğerine göre değerli kılan ise 
misafirperverlik davranışlarının koşulsuz misafirperverliği sergileme gücüdür  (Derrida, 
2005). 

Anadolu Misafirperverliği Kavramı 
Türk Dil Kurumu (TDK) (2015) misafiri, hem yolcu hem de yolculuk esnasında 

bir eve ya da konaklayacak bir yerde kalmaya gelen kimse olarak tanımlanırken 
misafirperverliği, misafir ağırlamayı sevmek ya da konukseverlik olarak 
tanımlamaktadır (Sancak, Topkaya ve Şimşek, 2013). 

Köken itibariyle Arapçadan Türkçeye geçen misafir (ُمَسآفِر) kelimesi Arapçada 
“seyahat eden, yolcu” demektir. Bu kavramın Türkçedeki kullanımı, asıl anlamından 
biraz farklıdır. Türkçede bu kelime, kısa veya uzun süreli olarak, ziyarete gelen kişiler 
için kullanılır (Karadağ, 2008). 

Türk geleneklerinde, toplumun hemen hemen tümü tarafından benimsenen ve 
doğal bir davranış olarak içtenlikle uygulanan konuksever bir anlayış vardır (Kültürel 
Bellek, 2014). Bu anlayışın kökeni, almaktan çok vermeyi şiar edinen kadim bir 
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geleneğe dayanmaktadır (Refik, 2013). Türk halkının misafirlik konusundaki 
gelenekleri dayanışma kültürünün bir ürünüdür. Zorluk ile karşılaşanla elindekini 
paylaşmak, dara düşene yardım etmek, yolda kalana evini açmak hep bu dayanışma 
kültürünün ürünleridir (Asma, 2014). Tüm bunlar bir iyilik olarak yapılır ve karşılık 
beklenmez. Üstelik geleneksel Anadolu kültüründe bu davranışları göstermemek bir 
ayıplanma nedenidir. 

Türkler, konuğa önem vermeyi, Ata’dan gelen miras olarak görmüşler, toplum 
yaşamının sosyal ya da ekonomik, hemen her alanına yaymışlardır (Kültürel Bellek, 
2014). Türk insanı için misafir bir “kutluluk ve uğur işareti” ve “Allah’ın gönderdiği bir 
emanet”tir (Refik, 2013). Bu durum Anadolu kültüründe “Tanrı Misafiri” kavramıyla 
ifade edilir. Refik (2013) Tanrı Misafiri kavramını hiçbir akrabalık ve tanıdıklık bağı 
bulunmaksızın Tanrı Misafiri olarak tıkladığınız bir kapıdan içeri alınacağınızı ve 
nezaket ve zarafetle barınma ve yiyecek ihtiyacınızın karşılanacağını ifade eden kültürel 
bir bakış acısı olarak ifade etmektedir.  

Anadolu kültüründe misafirin davetlisi de davetsizi de birdir. Bir misafirin “yedi 
hayır” getirdiğine inanılır (Asma, 2014). Türk insanı için “konuk ağırlama”, yerine 
getirilmesi gereken bir görev, “bir insanlık ve ahlak görevidir” (Kültürel Bellek, 2014). 
Refik (2013) Seyyah Comte’de Marsigli’nin seyahat notlarında, Osmanlı devletinde ana 
yollar civarındaki köylerde oturanlardan hali vakti yerinde olanların, öğleden evvel ve 
akşamüstü gezintiye çıkıp yolcu bulmaya çalıştıklarını ve eğer bulacak olurlarsa 
evlerine davet ettiklerini, yazdığını belirtmektedir. Anadolu kültüründe misafir 
kesinlikle bir yük değil aksine kazanç ve bereket vesilesidir. Bunun en açık ifadesi ev 
sahibinin misafiri yük olarak görmemesidir.  

Anadolu kültüründe misafirperverlik davranışı devlet yönetiminde de 
kervansaraylar olarak kendini göstermiştir. 16. yüzyıl gezginlerinden İtalyan Theodoro 
Spandugino, Türk kervansarayları hakkında “Türkler, kervansaray dedikleri, yoldan 
geçenlerin hiçbir ücret ödemeden konaklayabildikleri, yemek yiyebildikleri konaklama 
yerleri yaptırırlar. Buralarda hastalara bakılır, kendilerine ekmek, sıcak çorba ve ilaç 
verilir. Konaklama ve hizmet konusunda, hiçbir din, dil, ırk ayırımı yapılmaz.” 
demektedir (Kültürel Bellek, 2014). 

Müşteri Memnuniyeti Kavramı 
Dünya Turizm Örgütü turist memnuniyetini, “bireylerin ürün ve/veya 

hizmetlerden ümit ve beklentilerinin karşılanmasından kaynaklı psikolojik iyi olma ve 
sevinç duyma hali” olarak tanımlamaktadır (Aktaran Ariffin, Nameghi, & Zakaria, 
2013).  

Müşteriler, satın alma sonrası ürün veya hizmet deneyimi sürecinde ürün veya 
hizmeti belli standartlara ve/veya tecrübelerine göre değerlendirerek “kalite”, kişisel 
ihtiyacını giderme durumuna göre değerlendirerek “tatmin” ve fayda-maliyet analizine 
tabi tutarak “değer” algısı oluşturur. Kalite, değer ve tatmin algılarının toplamı pozitif 
yönlü ise memnuniyet, negatif yönlü ise memnuniyetsizlik olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu şekilde müşteri memnuniyeti çok boyutlu bir yapı olarak ifade edilebilir.  

Memnuniyet, üzerinde tam anlamıyla net yargıya varılmış bir kavram değildir. 
Memnuniyetin bir değerlendirme süreci mi olduğu yoksa sürecin sonundaki bir karar mı 
olduğu önemli bir tartışma alanıdır (Mil, 2012). 
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İşletmeler için müşteri memnuniyetini önemli kılan unsurlar; memnun olan 
müşterinin ürün veya hizmeti tekrar satın alması, ürün veya hizmeti başkalarına tavsiye 
etmesi ve görece fiyat artışlarına tepkisinin daha az olmasıdır. İşletmeler için yüksek 
karlılık ve daha fazla satış anlamına gelen bu durum “müşteri sadakati” olarak 
isimlendirilmektedir (Özer ve Günaydın, 2010). 

Konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyeti üzerine yapılan araştırmalarda 
memnuniyeti etkileyen faktörlerden öne çıkanları; hizmet kalitesi (Amin, Yahya, 
Ismayatim, Nasharuddin ve Kassim, 2013; Forozia, Zadeh ve Gilani, 2013), yiyecek-
içecek kalitesi (Albayrak ve Caber, 2015), animasyon ve rekreasyon hizmetleri 
(Korkutata, 2015; Öz, 2014), fiziksel donanım unsurları (Albayrak, 2014; Radojevic 
vd., 2015), çalışanlarla etkileşim ve çalışanların hizmet sunumu başarısı (Ali, Amin ve 
Cobanoglu, 2015; Fakharyan, Omidvar, Khodadadian, Jalilvand ve Vosta, 2014; 
Ünüvar ve Başoda, 2012; Qu, Ryan ve Chu, 2000),  imaj ve beklenti (Akbulut, 2012; 
Demir, 2012), olarak tespit edilmiştir.  

Müşteri Sadakati Kavramı 

Dick ve Basu’ya (1994) göre müşteri sadakati, müşterinin bir ürün veya hizmete 
sürekli devam eden müşteri olma sıklığı ve pozitif tutumunu içeren bir durumu ifade 
eder. Kotler ve Armstrong (2012) ise müşteri sadakatini, müşterinin “daha önce tercih 
ettiği mal veya hizmeti (markayı), başka çekici seçeneklere rağmen, gelecekte de tutarlı 
olarak, yeniden satın alması veya aynı işletmeye müşteri olmaya devam etmesi” olarak 
ifade etmişlerdir (Günaydın, 2015). 

Literatürde müşteri sadakati, davranışsal, tutumsal ve bu iki yaklaşımın bir 
bileşimi olan karma yaklaşım şeklinde incelenmektedir (Çatı, Koçoğlu ve Gelibolu, 
2010; Dick ve Basu, 1994). Davranışsal yaklaşımda müşteri sadakati bir davranış şekli 
olarak görülmektedir. Tekrarlanan satın alım davranışı sadakatin göstergesidir. 
Tutumsal yaklaşımda müşteri sadakati, psikolojik ve duygu yönlüdür.  

Müşterinin bir hizmet veya ürünü çeşitli nedenlerden dolayı sürekli aynı 
işletmeden satın almadığı halde o işletmeyi diğer müşterilere tavsiye etmesi, işletme ile 
ilgili olumlu konuşması tutumsal sadakat örneğidir. Karma yaklaşımda ise müşteri 
sadakati, davranışsal ve tutumsal yaklaşımın birlikte görülmesini ifade eder. Karma 
yaklaşımda müşterilerin ürün tercihleri, marka değiştirme eğilimleri, satın alma 
yüzdeleri, yeniden satın alma oranları ve toplam satın alma miktarları dikkate alınarak 
müşteri sadakati konusunda fikir edinilir (Çatı, vd., 2010; Dick ve Basu, 1994; Türk, 
2009). 

Sadık müşteriler fiyatlara karşı duyarlılık göstermemeleri, tekrarlayan alımları ve 
başkalarına tavsiyeleri ile rakiplere karşı etkili bir bariyer oluşturarak rekabetçi bir 
avantaj sağlarlar. İşletmelerin rekabetçi uygulamalara karşılık verebilme kabiliyetini 
arttırır ve rekabetin yoğun olduğu pazarlarda firmayı daha güçlü yaparak, rakiplerin 
pazarlama çabalarına daha az duyarlı bir müşteri temeli sağlar (Eren ve Erge 2012; 
Onaran, Bulut, ve Özmen, 2013). Günaydın (2014) müşteri sadakatinin işletmeye olan 
olası faydalarını şu şekilde özetlemiştir:  

- Sadık müşteriler hizmet maliyetinin düşmesine katkıda bulunurlar,  
- Sadık müşteriler ürün ve hizmet fiyatlarına karşı daha az duyarlıdırlar,  
- Sadık müşteriler satış hacminin arttırılmasına yardımcı olurlar,  
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- Sadık müşteriler yaşam boyu müşteri değerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda 
bulunurlar,  

- Sadık müşteriler müşterilerin işletmeye olan güvenlerini perçinler,  
- Sadık müşteriler satış işlemini kolaylaştırırlar, 
- Sadık müşteriler pazara istikrar kazandırırlar, 
- Sadık müşteriler fiyatlar üzerinde kontrol olanağı sağlar, 
- Sadık müşteriler karın sürekliliğini temin ederler. 
Konaklama işletmelerinde müşteri sadakati üzerine yapılan araştırmalarda; üye 

olsun olmasın tüm müşteriler müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) süreçlerinden 
etkilendiği, üye olmayan müşterilerin MİY etkinliklerinden hem memnun olup hem 
bağlılık sergilerken üye olanlar sadece bağlılık gösterdikleri (Bang, Cho ve Kim, 2014), 
müşterilerin marka sadakatini etkileyen unsurlara ilişkin değerlendirmesinde, ilk sırada 
ekonomiklik ikinci sırada hizmet kalitesi, üçüncü sırada ise güvenilirlik unsurunun 
tercih edildiği tespit edilmiştir (Çetintürk, 2010). Ayrıca, otel ikliminin müşterilerin 
duygusal tüketimi ile güçlü bir ilişkisi bulunmaktadır. Ve bu duygular sadakati güçlü bir 
şekilde etkilemektedir. Yeniliğe açıklık, dışa dönüklük ve hoşluk kişilik özellikleri bu 
ilişkide pozitif aracılardır (Jani ve Han, 2015). İşletmelerde olumlu deneyimler yaşayan 
müşterilerin örgütlerin yaşamı için günümüzde hayati önem az eden sadakat ve tavsiye 
davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır (Çetin, 2012). 

Yukarıdaki değerlendirmeler kapsamında düşünüldüğünde konaklama 
işletmelerinde turistlerin Anadolu misafirperverliği algısının müşteri memnuniyeti ve 
müşteri sadakatine etkisinin araştırılması ile Anadolu misafir ağırlama kültürel birikim 
ve uzmanlığının konaklama işletmelerinde müşteri ve çalışanlar arasında farklı bir 
etkileşim ve ağırlama ortamı sağlayarak müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini 
etkilemek suretiyle Türkiye’deki konaklama işletmelerine nasıl katkı sunacağının ortaya 
konulması son derece önemlidir. 

Yöntem 
Evren ve Örneklem 
Bu araştırmanın evrenini, Türkiye de herhangi bir konaklama işletmesinde bir 

gece konaklayan tüm turistlerin oluşturması ideal olmakla birlikte araştırmacının veriye 
ulaşma sınırlılığı nedeniyle araştırmanın evrenini İstanbul iline gezi, iş veya herhangi 
bir amaçla seyahat eden ve dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde en az bir gece 
konaklayan müşteriler oluşturmaktadır. Evren olarak İstanbul ilinin seçilmesinin diğer 
nedenleri ise (1) bu ildeki dört ve beş yıldızlı şehir oteli sayısının diğer illere göre daha 
fazla olması, (2) bu fazlalığı kıyı oteli yerine şehir otellerinin oluşturması, (3) turistlerin 
geliş amaçlarının çeşitliliği, (4) araştırmacının veriye ulaşım kolaylığı ve (5) İstanbul’a 
bir yıl içinde gelen turist sayısının bir yıl içinde Türkiye’ye gelen turist sayısının dörte 
birini, (6) şehir otelciliği olarak düşünüldüğünde ise dörte üçünü oluşturmasıdır. 
Evrenin dört ve beş yıldızlı şehir otelleri ile sınırlı tutulmasının nedeni ise seçilecek 
örneklemin araştırma amacına uygunluğu dikkate alındığında, müşteri memnuniyetine 
dönük uygulamaların bu sınıftaki otellerde daha fazla gözlemlenmesidir. 

İstanbul illi 2014 turizm istatistiklerine göre; İstanbul ilini 2014 yılında ziyaret 
eden turist sayısı 11.842.983’tür. İstanbul ilindeki turizm yatırım ve işletme belgeli dört 
ve beş yıldızlı konaklama işletmesi sayısı; işletme belgeli dört ve beş yıldızlı otel sayısı 
152 adet, yatırım belgeli dört ve beş yıldızlı otel sayısı ise 84 adettir. Araştırmanın 
yapıldığı aylarda (temmuz-ağustos) İstanbul ilinin turist yoğunluğunu Arap ülkelerinden 
gelen turistler oluşturmaktadır (Çelik, 2015). 
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Bu araştırmada örneklem sayısının belirlenmesinde basit tesadüfî örneklem 
formülünden yararlanılmıştır. Basit tesadüfi örneklemede evreni oluşturan her elemanın 
örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık 
aynıdır (Arıkan, 2004).  
Örneklem hesaplama formula   Minimum örneklem sayısı n= 

                                            
Ölçme Araçları 

Örneklemden veri toplama aracı olarak kullanılan anket; ön bilgilendirme, 
demografik ve seyahat bilgileri ve ölçekler olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. 
Önceki benzer araştırmalarda ilişkisi tespit edilen müşteri yaşı, milliyeti, cinsiyeti, 
seyahat şekli, konaklama sayısı ve seyahat amacı anketin ilk altı sorusunu 
oluşturmaktadır. Araştırma için Anadolu misafirperverliğini, müşteri memnuniyetinin 
ve müşteri sadakatini ölçmek üzere üç ölçek geliştirilmiştir. 

Ölçeklerin gerçekteki faktör yapıları tespit edildikten sonra ilgili ölçeğin ölçüm 
modeli belirlenecek şekilde veriler doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçüm 
modellerinin geçerliliğini ortaya koymaya yarayan uyum iyiliği istatistiklerinin analizi 
ve modelin yapısal geçerlilik ve güvenilirlik analizleri de gerçekleştirilmiştir.  

Anadolu Misafirperverliği Ölçeğinin Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Yapılan açıklayıcı faktör analizinde KMO örneklem yeterlilik değeri 0,965 

(p<0,001) olarak tespit edilmiş ve sorular tek faktör altında toplanmıştır. Elde edilen tek 
faktörün özdeğeri 9,117 ve açıklanan varyans yüzdesi %65,121’dir. Yapılan analizde 
faktör yüklerinin 0,748-0,845 arasında olduğu görüldüğünden açımlayıcı faktör 
analizine geçilmiştir. 

Araştırmada tüm ölçek maddelerinin yer aldığı doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçları, ölçeğin Anadolu Misafirperverliğini ölçme gücü açısından kabul edilebilir bir 
uyuma uyuma sahip olmadığını ortaya koymaktadır (χ2/df=4,657, GFI=0,910, 
AGFI=0,878, NFI=0,939, TLI=0,943, CFI=0,951, RMR=0,030, RMSEA=0,084). 
Araştırmacı tarafından yapılan içerik değerlendirmesi sonucu bazı maddeler çıkarılarak 
(mis4, mis6, mis12, mis14) model yeniden oluşturulmuştur. Yeniden oluşturulan 
modelin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin Anadolu Misafirperverliğini ölçme 
gücü açısından kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır 
(χ2/df=2,943, GFI=0,962, AGFI=0,938, NFI=0,973, TLI=0,976, CFI=0,982, 
RMR=0,022, RMSEA=0,061). Bu şekilde araştırma çerçevesinde geçerlemesi yapılan 
bu 10 soruluk Anadolu Misafirperverliği ölçeği kullanılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1.  Anadolu Misafirperverliği Faktör Yükleri Tablosu 

Anadolu misafirperverliği ölçek maddeleri Faktör yükleri 
(7) Bu otelde sizinle içten, samimi ve güler yüzlü şekilde iletişim kurulur. ,851 
(8) Bu otelde misafirperverlik yaşamın bir parçasıdır. ,849 
(10) Bu otelde size hizmet sunulurken yardımseverlik kaynaklı ekstra bir 

çaba hissedersiniz. ,831 

(9) Bu otelde size hizmette kusur etmemeye çalışılır. ,829 
(13) Bu şehre tekrar gelecek olsam bu otelde beni görmekten memnun ,820 
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olacaklarını düşünürüm. 
(1) Bu otelde yardıma ihtiyacınız olduğunda karşılık beklenmeden yardım 

edilir. ,819 

(5) Bu otelde kendinizi evinizde hissedersiniz. ,806 
(11) Bu otelde ikramlar memnuniyet verici düzeydedir. ,806 
(3) Bu otelde ihtiyaçlarınız düşünülerek hazırlık ve düzenlemeler 

yapılmıştır. (Kıble yönü, doğum günü kutlama, hoş geldiniz yazısı…) ,775 

(2) Bu otelde birilerinin sizin ihtiyaçlarınızı anlamaya çalıştığını 
hissedersiniz. ,751 

Açıklanan Varyans %66,27 
Özdeğer 6,62 

Müşteri Memnuniyeti Ölçeğinin Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Yapılan açıklayıcı faktör analizinde KMO örneklem yeterlilik değeri 0,960 

(p<0,001) olarak tespit edilmiş ve sorular tek faktör altında toplanmıştır. Elde edilen tek 
faktörün özdeğeri 7,993 ve açıklanan varyans yüzdesi %72,660’dır. Yapılan analizde 
faktör yüklerinin 0,821-0,870 arasında olduğu görüldüğünden açımlayıcı faktör 
analizine geçilmiştir. 

Araştırmada tüm ölçek maddelerinin yer aldığı doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçları, ölçeğin Müşteri memnuniyetini ölçme gücü açısından kabul edilebilir bir 
uyuma sahip olmadığını ortaya koymaktadır (χ2/df=6,361, GFI=0,910, AGFI=0,865, 
NFI=0,949, TLI=0,945, CFI=0,956, RMR=0,025, RMSEA=0,102). Araştırmacı 
tarafından yapılan içerik değerlendirmesi sonucu bazı maddeler (mem2, mem4 ve 
mem6) çıkarılarak model yeniden oluşturulmuştur. Yeniden oluşturulan modelin 
doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin Müşteri memnuniyetini ölçme gücü 
açısından kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır (χ2/df=2,114, 
GFI=0,979, AGFI=0,963, NFI=0,988, TLI=0,991, CFI=0,994, RMR=0,013, 
RMSEA=0,046). Bu şekilde araştırma çerçevesinde geçerlemesi yapılan bu 8 soruluk 
Müşteri memnuniyetini ölçeği kullanılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2.  Müşteri Memnuniyeti Faktör Yükleri Tablosu 

Müşteri memnuniyeti ölçek maddeleri Faktör yükleri 
(11) Bu otelde aldığım hizmetler beklenti ve ihtiyaçlarımı tam olarak 

karşılamıştır. ,891 

(10) Bu otel konfor standartlarına sahiptir. ,881 
(9) Tercih edebileceğim benzer otellere kıyasla bu otelden aldığım 

hizmet daha iyidir. ,868 

(8) Bu otelde aldığım hizmet ödediğim paraya değdi. ,865 
(7) Bu otelin fiziki imkânları/ürünleri görsel olarak çekici ve temizdir. ,862 
(1) Bu otel ve sunduğu hizmetler güven vericidir. ,850 
(3) Bu otel misafirlerinin bireysel ihtiyaçlarını karşılama konusunda çok 

esnektir. ,846 

(5) Bu otelin sunduğu tüm ürün ve hizmetler üst kalitedir. ,846 
Açıklanan Varyans %74,59 
Özdeğer 5,968 
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Müşteri Sadakati Ölçeğinin Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Yapılan açıklayıcı faktör analizinde KMO örneklem yeterlilik değeri 0,679 
(p<0,001) olarak tespit edilmiş ve sorular tek faktör altında toplanmıştır (Tablo 3). Elde 
edilen tek faktörün özdeğeri 2,388 ve açıklanan varyans yüzdesi %79,590’dır. Yapılan 
analizde faktör yüklerinin 0,811-0,931 arasında olduğu görüldüğünden açımlayıcı faktör 
analizine geçilmiştir. 

Tablo 3.  Müşteri Sadakati Faktör Yükleri Tablosu 

Araştırmada doğrulayıcı faktör analizi sonuçları müşteri sadakatini ölçme gücü 
acısından kabul edilebilir bir uyuma sahip olup olmadığı madde sayısındaki azlıktan 
dolayı memnuniyet ile birlikte değerlendirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
müşteri sadakatini ölçme gücü acısından kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır (χ2/df=2,541, GFI=0,963, AGFI=0,944, CFI=0,988, RMR=0,019, 
RMSEA=0,055). Bu şekilde araştırma çerçevesinde geçerlemesi yapılan bu 3 soruluk 
müşteri sadakatini ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmada son olarak yeniden oluşturulan ölçeklerin güvenilirlik analizi 
yapılmış ve güvenilirlik analizi sonucunda genel güvenilirlik değeri Cronbah Alpha 
katsayısı Anadolu misafirperverliği ölçeği için 0,932, müşteri memnuniyeti ölçeği için 
0,943 ve müşteri sadakati ölçeği için 0,869 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler sosyal 
bilimler için istatistik açıdan güvenilir olarak kabul edilebilecek düzeydedir. 

Bulgular 
Verilerin Özelliklerinin İncelenmesi 

Yapısal eşitlik modellemesi kullanarak yapılan araştırmalarda analize başlamadan 
önce veri ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular; örneklem büyüklüğü, kayıp veri, 
aykırı değer ve yapısal eşitlik modellemesi varsayımları; çok değişkenli normallik, 
doğrusallık, eşvaryanslık ve çoklu doğrusal bağlantı, incelenmiştir. 

SPSS’te yapılan 558 örneklem birimine ait veri girişinin ardından 39 gözlem 
kayıp veri çokluğu ve cevaplamalardaki tutarsızlıklar nedeniyle araştırmacı tarafından 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. İlk olarak değişkenler arasındaki doğrusallık ilişkisi 
grafiksel gösterim yöntemleriyle (scatterplot) incelenmiş ve veri setinin doğrusallık 
varsayımını sağladığı grafikler üzerinden değerlendirilmiştir. Veri gruplarının histogram 
çizimleri incelenmiş ve büyük ölçüde simetrik görüntü sergilediği görülmüştür. Normal 
ihtimal grafikleri (Normal Q-Q plot) incelendiğinde ise verilerin gözlenen ve beklenen 
değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, yani gözlenen değerlerin beklenen değer doğrusu 
etrafında toplandıkları tespit edilmiştir. Bu açıdan da verilerin dağılımının istatistiksel 
olarak anlamlı bir şekilde normale yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Müşteri Sadakati Ölçeği Maddeleri Faktör yükleri 

1. Bu şehre tekrar gelirsem yine bu otelde konaklayacağım. ,931 
2. Bu oteli başkalarına da tavsiye edeceğim. ,929 
3. Fiyatı artsa bile bu otelde tekrar konaklayacağım. ,811 
Açıklanan Varyans %79,59 
Özdeğer 2,38 



 
 

K. Çubukçu – A. Yaylı 8/1 (2016) 282-307 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

294 

Eşvaryanslık varsayımının test edilmesi için Box M-Testi uygulanmıştır. Varyans 
kovaryans matrislerinin eşitliğini sınayan Box M-Test sonucunda Model’in (Box’s M: 
8,441; p>0,05) için varsayım ihlalinin olmadığı, yani varyans-kovaryans matrisinin eşit 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çok değişkenli analizlerde korelasyon sonuçlarının (±) 
0,3-0,9 değerleri arasında olması istenmektedir. Araştırma verileri arasında çoklu 
doğrusallık olup olmadığının araştırılması maksadıyla değişkenler arasındaki 
korelasyon değerlerine bakılmıştır. Değişkenler arasında 0,86’dan fazla korelasyon 
olmadığından dolayı çoklu doğrusallığın varlığı açısından istatistiksel kanıt elde 
edilemediği değerlendirilmiştir. 

Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 
Literatür taraması çerçevesinde çeşitli araştırmalarda müşteri memnuniyeti ve 

müşteri sadakati düzeyleri ile ilişkisi en sık rastlanan demografik özellikler; yaş, 
milliyet, cinsiyet, seyahat şekli, tekrar konaklama durumu ve seyahat amacıdır. 
Araştırma kapsamında konaklama işletmeleri müşterilerinin ölçülen demografik 
özellikleri; yaş, milliyet, cinsiyet, seyahat şekli, tekrar konaklama durumu ve seyahat 
amacıdır. 

Araştırmaya katılan müşterilerin demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 4) 
çoğunlu itibariyle kaldıkları otelde ilk kez konaklayan(396, %80,5), grup halinde (305, 
%58,8)  ve tatil-eğlence amacıyla seyahat eden (260, %50,3)  25-55 yaşları arasında ve 
baylardan (284, %56,6) oluştuğu görülmektedir.  

Tablo 4. Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 

 f %  f % 
Yaş   Milliyet   

<25 50 9,7 Yerli 101 19,9 
25-34 104 20,2 Avrupa 136 26,8 
35-44 121 23,5 Amerika 47 9,3 
45-54 105 20,4 Batı Asya 125 24,6 
55-64 94 18,3 Güney Asya 31 6,1 
>65 40 7,8 Afrika 30 5,9 

   Diğer 38 7,5 
      
Cinsiyet   Seyahat Şekli   

Bayan  218 43,4 Grup  305 58,8 
Bay 284 56,6 Münferit 214 41,2 

      
Seyahat amacı   Tekrar Sayısı   

Tatil-eğlence  260 50,3 İlk kez 396 80,5 
Sağlık 30 5,8 1-5 kez 67 13,6 
İş 143 27,7 6 ve üzeri 29 5,9 
Kültür 54 10,4   
Diğer 30 5,8    

Modelin Tahmin Edilmesi 

Konaklama işletmelerinde Anadolu misafirperverliği müşteri memnuniyeti ve 
müşteri sadakati ilişkisini tespit etmek amacıyla oluşturulan modelde parametre 
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tahminleri için en çok olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemle doğrudan etki, dolaylı etki ve toplam etkiler ile regresyon ağırlıkları tahmin 
edilmiştir. Araştırmanın yapısal modeli olarak belirlenen ilk modelin analizi neticesinde 
elde edilen yol katsayıları incelendiğinde AMİSAFİR→SADAKT arasındaki ilişki ilgili 
oluşturan yolu açıklayan değer -,029’dur ve kritik oran 0,05 anlamlılık düzeyinde 
1,96’dan küçüktür ve istatistiksel olarak aşırı derecede (p=0,801) anlamsızdır. Bu 
nedenle, Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısı ile müşteri sadakati arasındaki 
doğrudan ilişkinin modelden çıkarılması suretiyle modelde iyileştirme yapılmasının 
zorunlu olduğu değerlendirilmiştir. Netice itibariyle, bahsi geçen doğrudan ilişki, 
anlamsızlığı nedeniyle modelden çıkarılmış ve model yeniden analiz edilmiştir. 

Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkilerin İncelenmesi 

İki değişken arasındaki ilişkinin her hangi bir başka değişkene bağlamadan 
açıklanmasına doğrudan etki denmektedir. Yapısal eşitlik modellemesi analizinde de 
değişkenlerin aralarındaki doğrudan etki, dolaylı etki ve toplam etkiler incelenmektedir.  

Tablo 6. Araştırma Modeli İçin Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkiler 

Tahmin edilen ilişkiler Direkt 
etki 

Dolaylı 
etki 

Toplam 
etki 

Anadolu misafirperverliği algısı→Müşteri memnuniyeti ,940 --- ,941 
Anadolu misafirperverliği algısı→Müşteri sadakati -,023 ,896 ,872 
Müşteri memnuniyeti→Müşteri sadakati ,929 --- ,952 

Tablo 6’da AMİSAFİR’in MEMNUN’a doğrudan etkisi 0,940 ve MEMNUN’un 
SADAKT’a doğrudan etkisi 0,929 olarak hesaplanmıştır. Varsayılan yapısal modele 
göre AMİSAFİR ve SADAKT ilişkisinde MEMNUN aracı değişken konumundadır. Bu 
nedenle modeldeki tek dolaylı etki de AMİSAFİR ve SADAKT arasındadır. 
AMİSAFİR’in SADAKT’a dolaylı etkisi 0,874 olarak hesaplanmıştır. Diğer değişkenler 
arasında aracı bir değişken olmadığı için dolaylı etki değerleri 0,000 olarak 
görülmektedir. Yüksek değer güçlü ilişki göstermektedir. 

Modeldeki Bağımsız Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının İncelenmesi 
Bu aşamada modeldeki bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri ne kadar 

anlamlı yordadığına bakılmıştır. Bunun için modeldeki değişkenlerin Tablo 7’de 
sunulan regresyon katsayıları incelenmiştir. Regresyon ilişkilerinin parametre 
tahminleri, standart hatalar ve kritik oranlar çıkarılmıştır. 

Tablo 7. Araştırma Modeli İçin Standart Regresyon Katsayıları 

Tahmin edilen ilişkiler β Z-değeri Standart hata 
Anadolu misafirperverliği algısı→Müşteri memnuniyeti ,941 20,336 ,049*** 
Anadolu misafirperverliği algısı→Müşteri sadakati -,023 -,250 ,116* 
Müşteri memnuniyeti→Müşteri sadakati ,952 9,710 ,043*** 

*p>0,05, ***p<0,001 
Model için tahmin edilen yol katsayılarından Anadolu misafirperverliği ve 

müşteri sadakati arasındaki hariç tüm yol katsayıları anlamlıdır. Anadolu 
misafirperverliğinin müşteri memnuniyetini açıklamasıyla ilgili olarak 
standartlaştırılmış yol katsayısı 0,940’dır ve kritik oran 0,05 anlamlılık düzeyinde 
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1,96’dan büyük olma şartını sağladığı için anlamlıdır şeklinde yorumlanmıştır. Müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakatine yönelik yol katsayısının standart değeri ise 
0,929’dur ve kritik oran 0,05 anlamlılık düzeyinde 1,96’dan büyük olma şartını 
sağladığı için anlamlıdır şeklinde yorumlanmıştır. Yol katsayıları incelendiğinde 
AMİSAFİR→SADAKT arasındaki ilişki ilgili oluşturan yolu açıklayan değer -,029’dur 
ve kritik oran 0,05 anlamlılık düzeyinde 1,96’dan küçüktür ve istatistiksel olarak aşırı 
derecede (p=0,801) anlamsızdır. 

Bağımlı değişkenin değişimlerinin yüzde kaçının bağımsız değişkendeki 
değişmelerle açıklanabileceğini gösteren R2

 değerleri modelde hesaplanmıştır. Şekil 
2’de gösterilen R2

 değerleri incelendiğinde Müşteri sadakati üzerindeki toplam 
değişimin %88’lik kısmı müşteri memnuniyeti tarafından açıklanmaktadır. Müşteri 
memnuniyeti üzerindeki toplam değişimin %86’lık kısmı Anadolu misafirperverliği 
tarafından açıklanmaktadır. 

 
Şekil 2. Araştırmanın yapısal modeli için standartlaştırılmış regresyon katsayıları 

Varsayımsal Modelin Uyum İndekslerinin İncelenmesi 
Parametre tahminleri yapılan kuramsal modelin veri ile uyumu 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla, ilk başta en güvenilir ve yaygın kullanılan ki-kare 
analizi yapılmıştır. AMİSAFİR, MEMNUN ve SADAKT Modeli için ki-kare değeri 
559,967 (p=0,000) ve serbestlik derecesi 187’dir. Buna göre ki-kare/serbestlik derecesi 
değeri (χ2/df) 2,994’dur. Bu değer, kabul edilebilir uyum için 2≤χ2/df≤3 ölçütünü 
sağladığı için, modelin ki-kare testine göre uyumlu olduğu görülmektedir. Aşağıdaki 
tabloda ki-kare değeri ile birlikte diğer model uyum incelemesi sonuçları yer almaktadır 
(Tablo 5).  
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Tablo 5. AMİSAFİR, MEMNUN ve SADAKT Modeli İçin Uyum Sonuçları 

Model Uyum Kriteri  Kabul edilebilir Ölçülen model Değerlendirme 
χ2  559,967  
p değeri ≤  0,05 ,000 ü  
χ2/sd 0 ≤ χ2/sd ≤  3 2,994 ü  
GFI 0,90 ≤ GFI ≤ 1,00 ,908 ü  
AGFI  0,85 ≤ AGFI ≤ 1,00 ,886 ü  
NFI 0,90 ≤ NFI ≤ 1,00  ,946 ü  
CFI 0,95 ≤ CFI ≤ 1,00 ,963 ü  
RMSEA 0 < RMSEA< 0.08 0,062 ü  

Kaynak: Bayram, 2013 

Araştırma Modeli Hipotezlerinin Değerlendirilmesi 
Hipotez 1: Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısı müşteri memnuniyetini 
pozitif yönde etkilemektedir. 
AMOS 18 programı çıktılarının ortaya koyduğu Anadolu misafirperverliği algısı 

ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiye dair sonuçlar Tablo 6 ve 7’de sunulmuştur. 
Bulgular Anadolu misafirperverliği algısının müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan 
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (AMİSAFİR→MEMNUN için β=0,941, 
P<0,05). Dolayısıyla, H1 hipotezi kabul edilmiştir. Müşterilerin Anadolu 
misafirperverliği algısı müşteri memnuniyetini pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 2: Müşteri memnuniyeti müşteri sadakatini pozitif yönde etkilemektedir. 

AMOS 18 programı çıktılarının ortaya koyduğu müşteri memnuniyeti ile müşteri 
sadakati arasındaki ilişkiye dair sonuçlar Tablo 6 ve 7’de sunulmuştur. Bulgular müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir (MEMNUN→SADAKT için β=0,952, P<0,05). Dolayısıyla, H2 hipotezi 
kabul edilmiştir. Müşteri memnuniyeti müşteri sadakatini pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 3: Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısı müşteri sadakatini pozitif 
yönde etkilemektedir. 
Araştırmanın yapısal modeli olarak belirlenen ilk modelin analizi neticesinde elde 

edilen yol katsayıları incelendiğinde AMİSAFİR→SADAKT arasındaki ilişki ilgili 
oluşturan yolu açıklayan değer -,029’dur ve kritik oran 0,05 anlamlılık düzeyinde 
1,96’dan küçüktür ve istatistiksel olarak aşırı derecede (p=0,801) anlamsızdır. Bu 
nedenle, Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısı ile müşteri sadakati arasındaki 
doğrudan ilişkinin modelden çıkarılması suretiyle modelde iyileştirme yapılmasının 
zorunlu olduğu değerlendirilmiştir. Netice itibariyle, bahsi geçen doğrudan ilişki, 
anlamsızlığı nedeniyle modelden çıkarılmış ve model yeniden analiz edilmiştir. Bu 
şekilde belirlenen yapısal modelin ürettiği sonuçlar, Tablo 6’da sunulan dolaylı etki 
(0,874 p<0.05) göz önüne alındığında, Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısının 
müşteri sadakati üzerinde herhangi bir doğrudan etkisinin bulunmadığını ancak müşteri 
memnuniyeti vasıtasıyla aktarılan dolaylı etkisinin bulunduğunu göstermektedir. H3 
hipotezi ise Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısının müşteri sadakati üzerinde 
doğrudan etkili olduğu öngörüsüyle oluşturulmuş bir hipotezdir. Netice itibariyle, eldeki 
verilerin ortaya koyduğu salt dolaylı etki göz önüne alındığında, H3 hipotezi 
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reddedilmiştir. Müşteri bağlılığı hesaba katıldığında, Müşterilerin Anadolu 
misafirperverliği algısının müşteri sadakati üzerinde herhangi bir doğrudan etkisinin 
bulunmadığı, sadece müşteri memnuniyeti vasıtasıyla aktarılan dolaylı bir etkisinin 
bulunduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Hipotez 4: Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısının müşteri sadakati 
üzerindeki etkisine müşteri memnuniyeti aracılık yapmaktadır. 
Analiz kapsamında aracılık etkisi aranılan değişkenlerin belirlenen yönde anlamlı 

etkilerinin varlığı ön şartı aranmış ve bu ön şartın sağladığı görülmüştür. Müşterilerin 
memnuniyet düzeyinin Anadolu misafirperverliği ile Müşteri sadakati arasındaki 
aracılık etkisini açıklamak amacıyla, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç 
aşamalı regresyon analizi esas alınmıştır. Bu yönteme göre, aracılık etkisinden söz 
edilebilmesi için üç şartın var olması gerekmektedir: Bu şartlardan ilki, bağımsız 
değişkenin aracı değişken üzerinde bir etkisi olmasıdır. İkincisi ise, bağımsız değişkenin 
bağımlı değişken üzerinde etkisi olmasıdır. Bu iki şart sağlandıktan sonra son şart ise, 
aracı değişken ikinci adımdaki regresyon analizine dâhil edildiğinde, bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki regresyon katsayısı düşerken, aracı değişkenin 
de bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olmasıdır. Bu kapsamda araştırmada 
yapılan hiyerarşik regresyon analizinde ilk aşamada, bağımsız değişkenin (AMİSAFİR) 
aracılık rolü araştırılan değişken (MEMNUN) üzerinde anlamlı bir etkisinin 
bulunduğunun görülmesi (AMİSAFİR→MEMNUN için β=0,942, P<0,05) üzerine 2. ve 
3. aşama hiyerarşik regresyon analizine devam edilmiştir. İkinci aşamada bağımsız 
değişkenin (AMİSAFİR)  bağımlı değişken (SADAKT) üzerinde etkisi araştırılmış ve 
bağımsız değişkenin (AMİSAFİR) bağımlı değişken (SADAKT) üzerinde anlamlı bir 
etkisinin bulunduğu görülmüştür (AMİSAFİR→SADAKT için β= 0,871, P<0,05).  

İlk iki şart sağlandığı değerlendirilen AMİSAFİR, MEMNUN ve SADAKT 
modeli aracılık ilişkisi için son şart araştırılmış ve aracı değişkenin (MEMNUN) ikinci 
adımdaki regresyon analizine dâhil edildiğinde, bağımsız değişkenin (AMİSAFİR) 
bağımlı değişken (SADAKT) üzerindeki regresyon katsayısı düşerken 
(AMİSAFİR→SADAKT için β= -0,023, P>0,05), aracı değişkenin de bağımlı değişken 
üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunduğu görülmüştür (MEMNUN→SADAKT için β= 
0,952, P<0,05). Bu bulgulardan hareketle müşterilerin MEMNUN düzeyinin 
AMİSAFİR ile SADAKT arasında tam bir aracılık etkisinin bulunduğu tespit edilmiş ve 
H4 hipotezi kabul edilmiştir. Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısının müşteri 
sadakati üzerindeki etkisi müşteri memnuniyeti aracılığıyladır. 

Hipotez 5: Modeli oluşturan araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler, 
müşterilerin yaş, milliyet cinsiyet, seyahat şekli, aynı otelde tekrar konaklama 
sayısı ve seyahat amacı gibi demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır. 
Araştırma kapsamında Anadolu misafirperverliği, müşteri memnuniyeti ve 

müşteri sadakati kavramları arasındaki ilişkilerin demografik faktörlere bağlı olarak 
farklılaşma durumunu belirlemek üzere her bir demografik özellik için her bir 
demografik faktör AMOS 18 programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Öncelikle AMOS 
18 programında çoklu grup oluşturularak her bir demografik özellik için Gaskin (2012) 
tarafından önerilen χ2 fark değerlendirmesi yapılmıştır. İkinci aşamada birinci 
aşamadaki sonuçlar referans alınarak Müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısı ile 
Müşteri memnuniyeti ilişkisi ve Müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati ilişkisi her 
bir demografik faktör için değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu 
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demografik faktörler arasındaki farklar istatistikî olarak anlamlı bulunmadığı için H5 
hipotezi reddedilmiştir. Buna göre modeli oluşturan araştırma değişkenleri arasındaki 
ilişkiler, müşterilerin yaş, milliyet cinsiyet, seyahat şekli, aynı otelde tekrar konaklama 
sayısı ve seyahat amacı gibi demografik özelliklerine göre farklılaşmamaktadır. 

Sonuç ve Tartışma 

Lashley’e göre (2008) misafirperverlik ticari misafirperverlik olarak kaçınılmaz 
şekilde doğallıktan uzaktır. Lashley (2008) ticari misafirperverliğin ancak geleneksel 
misafirperverliğin öğrenilerek ticari alanda uygulanması ile başarılı olacağını 
savunmaktadır. Ariffin ve Aziz’e göre (2012) ticari misafirperverlik olarak otel 
misafirperverliği; kişiselleştirme, sıcak karşılama, özel ilişki, kalpten duruş ve konfor 
olmak üzere beş boyuttan oluşan bir kavramı ifade etmektedir. Benzer şekilde Anadolu 
misafirperverliği konukların nezaket ve zarafetle barınma ve yiyecek ihtiyacının 
karşılandığı ve misafire özel ilgi ve önem gösterildiği kadim bir kültürel olgudur (Refik, 
2013).  

Yapılan araştırmalarda, konaklama işletmelerinde misafirperverlik ile müşteri 
memnuniyeti arasında (Ariffin ve Maghzi, 2012; Ariffin, Nameghi ve Soon, 2015) ve 
müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü güçlü ilişki (Martinez, 
2015; Qiu vd., 2015)  tespit edilmiştir. Bu ilişkinin personel hizmet anlayışı (Günaydın 
2015), personel etkileşim kalitesi (Fakaryan vd., 2014), işgörenlerin hizmet anlayışına 
yönelik müşteri algılamaları (Demir, 2013), turistlere karşı tutum (Seçilmiş, 2012), 
ilişki kalitesi (Rahman ve Kamarulzaman, 2012), çalışan hizmet kalitesi (Choi ve Chu, 
2001) üzerinden gerçekleşmesi ise dikkat çekicidir. Bu araştırma ile de teyit edildiği 
üzere konaklama işletmelerinde misafirperverlik “ev sahibi konuk iletişimi” ve “hizmet 
güçlendirici” olarak (Ariffin, vd., 2015; Lashley ve Morrison, 2000) önemli bir rol 
üstlenmektedir. 

Ariffin ve Aziz (2012) tarafından yapılan araştırmada, otel misafirperverliğini 
etkileyen demografik faktörler; cinsiyet, seyahat amacı, milliyet ve otel faktörlerinden 
otel yıldız durumu olarak tespit edilmiştir.  Otel misafirperverliği beklentisi konusunda 
ise tatil amacıyla seyahat edenlerin iş amacıyla seyahat edenlerden daha fazla beklenti 
sahibidirler. Misafirperverlik beklentisini etkilemeyen faktörler ise gelir ve eğitim 
seviyesidir. Araştırmada demografik özellikler model üzerinden incelenmiş ve 
demografik faktörlerin modelde tespit edilen ilişkilerde anlamlı bir farklılık 
oluşturmadığı değerlendirilmiştir.  

Uygulamaya Yönelik Öneriler 

Araştırma sonuçlarından hareketle araştırmanın sınırlılıkları içinde düşünülmek 
kaydıyla konaklama işletmeleri için bazı pratik çıkarımlarda bulunulmuştur. Bunlar; 

- Ariffin vd.’de (2015) vurguladığı üzere işletmeye özgü bir kültür olarak 
gerçekleştirilebilecek ve özellikle kültürel referanslı içten bir misafirperverlik 
anlayışı işletme için taklit edilemez bir rekabet avantajı sağlar. 

- Konaklama işletmeleri Anadolu misafirperverliği kapsamında müşteri 
memnuniyetini dolayısıyla müşteri sadakatini artırmak için müşterilerine, 
kendilerini evlerinde hissettirecek bir ortam sunmalıdır. Bu ortam, yeterli 
düzeyde ikramlar ve küçük hediyeler, her fırsatı maddi bir kazanç olarak 
görmeyen ve müşterilerin sorunlarıyla ilgilenirken samimi yardımseverlik 
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davranışı gösteren ilgili ve güler yüzlü çalışanlar ve müşterilerin ihtiyaçları 
gözetilerek yapılmış düzenlemeler ile gerçekleştirilebilir. 

- Konaklama işletmeleri müşteri sadakatini sağlamak üzere müşteri 
memnuniyetini mutlaka üst düzeyde tutmalıdır. Müşteri memnuniyetini artırmak 
üzere kültüre dayalı misafirperverlik davranışları sergilemek için çeşitli 
düzenlemeler yapmak (müşteri çalışan etkileşimini geliştirmek üzere çalışanların 
eğitilmesi vb.) faydalı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. 

- Anadolu misafirperverliğinin özü misafire samimi ve özel ilgi göstermek, 
misafir ihtiyaçlarını samimi bir empati ile anlamak ve karşılamaktır. Otel 
yöneticileri böyle bir yaklaşımla sunacakları hizmetler ile müşteri 
memnuniyetini ve dolayısıyla müşteri sadakatini artıracaklardır. 

- Konaklama işletmelerinde sağlanan yüksek kalite standartları özellikle 
sağlanamadığı zamanlarda ve hizmet düzeltme ihtiyacı ortaya çıktığında 
memnuniyet sağlayıcı bir nitelik olarak samimi misafir ağırlama davranışları 
durumu kurtarıcı bir etki gösterebilir.  

İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 
- Benzer bir araştırmada, araştırma evrenini dört ve beş yıldızlı oteller olarak 

sınırlamadan tüm oteller üzerinde yapılmalı ve kıyı ve şehir otelleri birbirleriyle 
karşılaştırılmalıdır. 

- Kültürler arası otel misafirperverliği kalitesi misafirperverlik kapsamında 
çalışılabilecek bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. 

- Anadolu kültüründe misafirperverlik bir proje kapsamında sözlü ve yaşantıya 
dayalı kültürün yazıya geçirilmesi için gözlem ve saha araştırması ile 
incelenmelidir. 

- Anadolu misafirperverliği ölçeği yukarıda bahsedilen gözlem ve saha araştırması 
sonrası ayrıcılık gücü ve temsil gücü yüksek maddelerden tekrar oluşturulabilir. 

- Konaklama işletmelerinde misafir çalışan ilişki kalitesi üzerine yapılacak bir 
çalışmada bu araştırma bir ilk çalışma niteliği taşıyacaktır. 

- Konaklama işletmelerinde memnuniyetten ziyade memnuniyetsizlik yaratıcı 
etkenlerin araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

- Bu araştırma hareket noktası olarak kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme 
yöntemi ile misafirperverlik ve memnuniyet ölçekleri yeniden geliştirilebilir. 

- Bu kapsamda son olarak ise konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyetini 
ölçme yöntemi olarak otel misafirperverliği ölçeği çalışması ileriki 
araştırmalarda üzerinde çalışılabilecek bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Extensive Summary 
Introduction 

According to Lashley (2008) hospitality is inevitably far from naturalness as 
being commercial hospitality. Lashley asserts that the commercial hospitality is going to 
be successful through learning the traditional hospitality and implementing it in the 
commercial area. According to Ariffin and Aziz (2012), Hotel Hospitality when 
regarded as Commercial Hospitality, is expressed as a concept of five dimensions 
consisting personalization, warm welcoming, special relationship, hearty attitude and 
comfort. Similarly, Anatolian Hospitality is an ancient cultural phenomenon that guests 
are welcomed with courtesy and grace, their food needs are provided and a particular 
interest and importance to the guest are shown during their accommodation (Refik, 
2013).  

In the researches carried out, a strong positive relation between hospitality in the 
Hotel Industry and customer satisfaction (Ariffin, & Maghzi, 2012; Ariffin, Nameghi & 
Soon, 2015) and between the customer satisfaction and customer loyalty (Martinez, 
2015; Qiu vd., 2015) have been identified. The realization of this relationship, taking 
place through the staff service understanding (Günaydın, 2015), staff interaction quality 
(Fakharyan vd., 2014), customer perception towards the employees' service concept 
(Demir, 2013), attitude towards tourists (Seçilmiş, 2012), relationship quality (Rahman, 
& Kamarulzaman, 2012), employee service quality (Choi, & Chu, 2001),  is 
remarkable. 

It is immensely important considering in the scope of the above assessments how 
the study of “The Impact of the Customer Perception of the Anatolian Hospitality on the 
Customer Satisfaction and Customer Loyalty” reveals its contributions to the Turkish 
tourism sector by providing a different interaction and entertainment media in the 
accommodation establishments of Anatolian hospitality cultural background and 
expertise and by influencing customer satisfaction and customer loyalty. 

The relationship between hospitality, customer satisfaction and customer loyalty 
in the Hotel Industry, when considered together, is emerging through especially the 
quality of service, customer and staff interaction and qualifications of the staff. In this 
interaction, hospitality behaviour must reflect the traditional hospitality behaviour if the 
guest experiences are worth remembering for and if the bond of friendship is established 
at the end. In this context, explaratory hypotheses are determined as follows. 
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H1 Customer perception of Anatolian hospitality has a positive impact on customer 
satisfaction. 

H2 Customer satisfaction positively affects customer loyalty. 

H3 Customer perception of Anatolian hospitality has a positive impact on customer 
loyalty. 

H4 The impact of customer perception of Anatolian hospitality upon customer loyalty is 
mediated through customer satisfaction. 

H5 The relationship between the research variables that forms the model varies 
according to demographic characteristics as the customers” age, nationality, gender, 
type of travel, their number of stays in the same hotel and their purpose of travel. 

Analysis and Results 

In this study, primarily hospitality, Anatolian hospitality, customer satisfaction 
and customer loyalty literature were examined to determine the perception of Anatolian 
Hospitality of hotel industry customers and the relationship of customer satisfaction and 
customer loyalty. In the research to measure the perception of the Anatolian hospitality 
of the accommodation enterprises customers after the review of literature, a draft 
Anatolian hospitality scale and a draft scale was created to measure customer 
satisfaction and loyalty. Studies of draft scale reliability and validity were carried out in 
applications upon 103 customers in Bursa. The “Anatolian Hospitality and Customer 
Satisfaction Survey” formed by such scales developed at the final stage was applied to 
558 customers of four and five star hotels in İstanbul in July and August 2015. Analysis 
was achieved upon 519 acceptable observations by structural equation modeling of 
AMOS 18 program.  

According to the results, the customers perception of Anatolian hospitality 
positively effect customer satisfaction in Hypothesis 1, customer satisfaction positively 
effect customer loyalty in Hypothesis 2, the effect of  customers perception of Anatolian 
hospitality on customer loyalty through customer satisfaction as the mediator in 
Hypothesis 4 are accepted whereas the customers perception of Anatolian hospitality 
positively effects customer loyalty  in Hypothesis 3 and the relationship between the 
research variables that forms the model vary according to the demographic 
characteristics such as the customers age, nationality, type of travel, the number of stays 
in the same hotel and purpose of travel  in Hypothesis 5 are rejected.  

Conclusion and Discussion 
The perception of Anatolian hospitality has strong effects on customer 

satisfaction, as expected, when research results and hospitality, customer satisfaction 
and customer loyalty   are considered together. This relationship, when evaluated over 
scale items, is understood that is arising from the attitude of interest and sincere 
helpfulness shown to customers.  

The previous studies and the identification of such an approach originating from 
the hospitality shown to customers strengthen the perception related to the customer 
satisfaction are important. In the research, customer satisfaction having a strong effect 
on customer loyalty,  customer satisfaction mediating the relationship between the 
perception of Anatolian hospitality and customer loyalty and when the roles of the 
variables have taken into notice such as the understanding of the staff by service, quality 
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of working customers interaction, customers perception towards the understanding of 
staff by service, the attitude towards the customers, the quality of relationship that these 
seem to support the general opinion in literature. Accommodation establishments within 
the scope of Anatolian hospitality should offer an environment that will make you feel 
at home and hence to increase customer satisfaction and customer loyalty. This 
environment can be achieved by the arrangements where customer needs are taken into 
consideration in regards of adequate offers, friendly and helpful employees who do not 
consider every opportunity as a material gain and show a friendly behavior when 
dealing with the customers’ problems. 
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Özet 

Bu araştırmada meyve suyu firmalarının pazara sundukları/sunacakları ürünler 
için geliştirilen ve meyve suyu tüketimini teşvik etmeye yönelik olan sloganlardan 
tüketicilerin etkilenme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada, 
hane halklarından yüz yüze anket yöntemiyle derlenen orijinal verilerin değerlendirmesi 
“SPSS 13.0” programında yapılmıştır. Araştırmada, meyve suyu firmalarının pazara 
sundukları/sunacakları ürünler için geliştirilen ve meyve suyu tüketimini teşvik etmeye 
yönelik olan sloganlardan tüketicilerin etkilenme düzeylerinin belirlenmesinde Ki-kare 
Analiz Tekniği kullanılmıştır. Ki-Kare testi bulgularına göre, %5 (p=0.05) anlamlılık 
düzeyinde tüketicilerin meyve suyu tüketimi ile “Meyve Suyu ile Güçlü Kaslar!” “Daha 
çok meyve suyu daha az stres!”  ve “Meyve suyu iç genç kal!”  sloganlarından 
etkilenme düzeyi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Meyve Suyu, Reklam, Pazarlama İletişimi, Ki-kare Analizi. 

Abstract 
In this study, it was aimed to determine the level of response to tag lines which 

are developed for the products presented in the market by fruit juice firms and intended 
to pursue the fruit juice consumption. Original data from households obtained with 
face-to-face interview method was evaluated via “SPSS 13.0”. In the research, Chi-
Square Analysis Technique was used to determine the level of response to tag lines 
which are developed for the products presented in the market by fruit juice firms and 
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intended to pursue the fruit juice consumption. According to Chi-Square results, there is 
a statistically significant relationship between the consumers’ fruit juice consumption 
and “Strong muscles with Fruit Juice!” “More fruit less stress!” and “Drink Fruit 
Juice, Stay Young!” tag lines in %5 (p=0.05) significance level.  In this situation, it is 
possible to reach a conclusion that the tag lines which are developed to promote the 
fruit juice consumption will have positive effect on the consumption. 
Keywords: Fruit Juice, Commercial, Marketing Communication, Chi-Square Analysis. 

1. Giriş 
Teknolojik gelişmelerde 1990’lı yıllar ve sonrasında yaşananlar, özellikle iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler, küresel ekonominin ve küresel rekabetin yapısını önemli 
oranda değiştirmiştir. Rekabet yapısının değişmesi ile birlikte geleneksel pazarlama 
uygulamalarının yürütüldüğü alanların farklılık yaratmadaki etkileri azalmaya başlamış, 
yeni alanlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu değişimler firmaların dış dünya ile 
iletişimini sağlayan pazarlama faaliyetleri üzerinde önemli etki göstermiştir. İletişimin 
öneminin, özellikle son yıllarda, bireylerin kendi aralarında olduğu kadar firmalar ile 
tüketiciler arasında da giderek artması bu etkilerden biridir. Pazarlama kavramındaki 
gelişim sonucunda modern pazarlama anlayışı pazarlama faaliyetlerinin merkezine 
iletişimi almıştır. Üretici ile tüketici arasındaki iletişim ürünü bir kez satmakla 
bitmemektedir. Takdir olunur ki, işletmelerin amacı ürünlerini satın almaya her zaman 
istekli olacak, markayla iletişim içine giren ve markaya güvenen sadık bir müşteri grubu 
yaratabilmektir (Elden ve ark. 2005). Bir başka ifadeyle pazarlama iletişimi, ürünün 
kendisini, markasını, paketini, fiyatını, dağıtılacak noktaları ve iletişim değişkenlerinin 
tümünü ele alan süreçtir. Tüketicinin beklentileri, istekleri üretilecek ürüne ve iletişim 
kurulacak mecraya kadar belirleyici olmaktadır. Bu sebeple ürünün ambalajı ile 
(ambalaj iletişimi) fiyatıyla (fiyat iletişimi) dağıtım yeriyle (dağıtım iletişimi) ve 
iletişim yöntemleriyle (reklam iletişimi gibi) tüketiciyle iletişim kurulmaktadır (Odabaşı 
ve Oyman 2005). Müşteri yüzyılı olarak da adlandırılan bu dönem, müşterinin belirli bir 
markaya yönelik bağlılık kazanması yönünde ikna edilmesinin güçleştiği dönemdir. 
Müşteri beklentileri, istekleri, ihtiyaçları, sahip olmayı istediği kimliğin ne olduğu gibi 
noktalarda özellikle takip edilmeli ve pazarlama bileşenleri ile ilgili kararlar bu 
bağlamda değerlendirilmelidir (Elden ve ark. 2005). Pazarlamanın gelişim sürecine 
bakıldığında üretim dönemi, ürünü güzelleştirme dönemi, satış dönemi ve en son haliyle 
modern ve toplumsal sorumluluk sahibi pazarlama anlayışı dönemi ile artık pazarlama 
tüketicinin tatminini odaklar hale gelmiştir. Pazarlama iletişimi kavramı ile de 
tüketicinin gereksinimlerine uygun üretilen ürün ve hizmetlerin fikir aşamasından, satış 
noktasına konma sürecine kadar tüm aşamaların iletişim mantığına göre 
düzenlenmesidir. Birbirine benzer ürün ve hizmetler arasından iletişim strateji sayesinde 
farklılaşabilmek ancak mümkün hale gelmektedir. Ne söylediğin değil nasıl 
söylendiğinin fark yarattığı bir ortamda stratejiyi belirleyen her şey pazarlanabilir 
olmaktadır. Pazarlanabilir olmak daha fazla kar ve tatmin anlamına gelmektedir 
(Altunbaş, 2007).  Bu noktadan yola çıkıldığında iletişim için önemli unsurlardan 
birinin mesaj olduğu bilinmektedir. Babacan ve Onat’a  (2002) göre; daha yaratıcı 
pazarlama iletişimi mesajları üretmek zorunlu hale gelmekte, bu da daha yaratıcı ve 
sanatsal yaklaşımları gündeme getirmektedir. Joseph’e (2010) göre de; pazarlama 
iletişimi araçlarının stratejik koordinasyonu ve uyumu, sonuç odaklı firmalar için artık 
her zamankinden daha hayati hale gelmiş ve kritik önem kazanmıştır. Küresel pazar 
ortamında başarılı olmak isteyen rekabetçi işletmeler 1990’lı yıllardan itibaren, artık 
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daha kaliteli ürün üretmenin yanı sıra, yoğun bir şekilde markalaşmaya, sadık müşteriler 
kazanmaya, müşteri ve paydaşlarıyla daha yakın ilişki kurarak daha etkin iletişim 
sağlamaya yönelmişlerdir. Artan rekabet ortamı ve pazar yapısındaki değişimler 
markaların tüketicilerle bağ kurma süreçlerinde onların duygularına hitap etmenin 
önemini arttırmıştır. 20. yüzyılın sonunda artan rekabet ve perakende gücü, teknolojik 
gelişmeler, markaların farklılaşmış konumlarını korumalarını oldukça güçleştirmiştir. 
Başta medyanın ve izleyicilerin bölünmesi, pazara yönelen ticari iletişim araçlarının 
artması ve tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte, tüketicilerin kendisine hitap etmeyen 
mesajları çok daha kolay süzebilmesi, pazarlamacıları ve iletişimcileri tüketicilerin 
zihninde oluşan bu filtrelerden geçerek tüketiciyi etkileyebilecek yeni mesajlar ve 
yöntemler bulmaya sevk etmektedir. Günümüzde yığından koparak farklı marka 
değerleri yaratmak ve yeni iletişim yöntemleri geliştirmek şirketler için kaçınılmaz 
olmuştur (Pickton and Broderick, 2005).  

Pazarlama iletişiminin ana unsurlarından biri olan reklamlar aynı zamanda marka 
yöneticileri için marka kişiliği geliştirilmesinde en büyük role sahip araçlardandır. Bu 
nedenle pazarlama iletişimi çabalarının büyük bir kısmı reklamlar aracılığıyla marka 
kişiliği geliştirmeye yönelik olmaktadır. 

Tutundurma yöntemleri arasında önemli bir yere sahip bulunan reklam, çoğu 
endüstriler için mamulün başarısında temel teşkil etmektedir. Mamuller arasında 
fiziksel farklılıkların çok fazla olmadığı alanlarda daha çok geçerli olan bu kural, bir 
firma mamulünün diğer firmanın mamulünden farklı olduğunu ileri süren bir strateji 
seçilerek başarıya ulaşmaktadır (Önce, 1988).  Reklam, dünya ekonomisinde ciro 
oluşturma vazifesi gören en büyük sektörlerden biridir. Direk ve dolaylı olarak istihdam 
yaratır, yaşam biçimleri yaratır, markalar ve tüketiciler arasında ilişkiler inşa eder  (İdris 
ve ark., 2009).  Reklam, tüketicilere ürün ve markalar hakkında gerekli bilgileri 
ulaştırarak zaman ve emekten tasarruf etmelerine yardımcı olan, yaşam standartlarının 
yükselmesine ve yeniliklere açık hale gelmelerini sağlayan ve üretici ile tüketici 
arasında diyalog kuran bir iletişim aracıdır (Fırlar, 2001). Rekabete dayalı pazar 
ortamında reklam, işletmelerin pazar içinde iyi bir yer edinip, bunu korumada ve 
ürettikleri ürün ve hizmetleriyle rakipleri arasından sıyrılıp, üstün bir konuma gelerek 
pazar payını genişletmede kullandığı tutundurma faaliyetlerinden biridir (Erol, 2006). 
Üretici için reklam tüketiciye ulaşmanın en kolay yoludur. Özellikle görselliğin, imajın 
ve rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı günümüzde, firmaların satışlarını artırıp 
pazardan daha büyük pay alabilmelerinin en önemli koşullarından birisi başarılı reklam 
kampanyaları yürütmeleridir. Reklam, ürünü kitle iletişim araçları ile iç ve dış 
pazarlarda tanıtır, tüketicide satın alma güdüsü meydana getirir ve sonuç olarak da 
ürünün sürümünü artırarak üreticinin kara geçmesini ve işletmesini büyütüp pazardan 
daha büyük bir pay almasına neden olur (Taşyürek, 2010). Ayrıca, reklam ekonomik 
büyüme için gerekli dinamik bir güç, serbest ekonominin içinde de tüketime yönelik 
girişimleri artırıcı bir faktördür (Barokas, 1994). Reklamın talep yaratarak ve var olan 
talebi artırarak üretim artışına neden olduğu, bunu bir sonucu olarak da istihdamın ve 
refah düzeyinin yükselmesine, diğer bir sonucu olarak da birim maliyetlerini düşürerek 
ve rekabet ortamını canlandırarak fiyat indirimlerine yol açmasına, yeniliklerin 
çoğalmasına,  ürün türlerinin artmasına, kalitenin yükselmesine katkıda bulunduğu bir 
gerçektir (Kocabaş ve Elden, 1997). Reklam ayrıca üretim ile tüketim arasındaki denge 
fonksiyonu görevini de üstlenmektedir; üretim arzının fazla, talebin düşük seyrettiği 
durumlarda reklam devreye girerek talebi artırıcı rol oynar. Bir başka deyişle reklam, 
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arzın talebe davetidir. Reklam, talebi kışkırtır ve harekete geçirir, reklam yoluyla talebin 
ilgisi ve dikkati artırılır (Sungur, 2007).  İkna etme,  rekabetin yoğun olduğu ortamlarda 
marka tercihi geliştirmeye, rakip markalara olan tutumu değiştirmeye, ürün 
algılamalarını geliştirme ve değiştirmeye, markanın denenmesini sağlamaya yöneliktir. 
"Hiç bir sabun Hacı Şakir'den daha saf ve daha doğal değildir, "fark göremiyorum, farkı 
fiyatı" gibi sloganlar buna örnek gösterilebilir (İslamoğlu, 1999).  Reklamların ikna 
etme fonksiyonu, bugün modern reklamcılığın ana amacı olarak görünmektedir. 
İnsanların arzuları ile üretim arasında bir bağ kuran reklam, tüketiciyi belli bir yönde 
davranmaya itmeye ve reklamı yapılan mal veya hizmetin tercih edilmesini sağlamaya 
çalışmaktadır (Kavas, 1988). Reklamlar genelde imaj yaratmayı ilke edindiği için 
reklamı yapılan ürünlerle mutluluk ve başarı gibi arzulanan koşullar arasında bir 
bağlantı kurmayı hedeflemektedir. Reklam bir ikna etme olayıdır ve duygusal 
cazibelere, dramatik ve komik imajlara ve bazen de insandaki korku ve arzuların 
sömürülmesine dayanmaktadır (Çamdereli, 2006). Reklam, "ikna sanatı”nı kullanırken, 
doğru hedef kitleye doğru reklam mesajını vermeye çalışarak kimi zaman toplumca 
önemli bir sanatçı ya da iş adamını, kimi zaman mizahı ve kimi zaman da çocukları 
kullanır. Bunu yaparken de iletişim, psikoloji ve sosyoloji gibi bilimlerden faydalanır; 
yegane amaç "tüketicinin ikna edilmesidir" (Taşyürek, 2010). 

Reklam, tüketim talebini en yüksek düzeylerde tutabilmek için, tüketicileri artık 
kökleşmiş bulunan alışkanlıklarını değiştirmeye, tutum ve davranışlarında köklü 
değişiklikler yapmaya, eski eşyalarını kaldırıp atarak, bunların yerine yenilerini almaya 
ikna etmeye çalışır. Bir örnek: "Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?" 
(Çetinkaya, 1992).  Reklamın sloganı tüketici algısı açısından önemlidir. Bir 
kampanyanın tüketicinin belleğinde bıraktığı iz çok uzun zaman, bazen yıllarca silinmez 
(Baker, 1996). 20 ve üzeri yaş grubu için internet üzerinden yapılan bir anket 
sonuçlarına göre, TV'de en çok hatırlanan reklamlar; tüketicide en çok olumlu duygu 
uyandıran ve en iyi anlaşılan reklamlardır. TV reklamlarında en çok kullanılan temalar; 
mizah, sıcaklık, cinsellik, tutku, nostalji, korku ve şok olmasına rağmen, reklamda 
verilen duygusal bir mesaj reklamın dikkat çekme ve markanın hatırlanma olasılığını 
artırır. Reklamın hatırlanmasını sağlayan diğer unsurlar; tekrar, cıngıl ve slogandır. 
Reklamın hatırlanma durumuna bakıldığında ise, tüketiciler en çok reklamın başlangıç 
bölümüne dikkat etmekte, fakat reklamın son bölümü, daha sonra hatırlanma için daha 
önemli rol oynamaktadır. Reklam mesajının nasıl algılandığı tüketicinin o anki ruh 
haline de bağlıdır (Scholler and Mai, 2009).  Reklamlarda sıklıkla başvurulan yer etme 
tekniğinde, beş duyudan en az birine hitap ederek, hedefin zihninde yer etmek 
hedeflenmektedir. Örneğin, yiyecek reklamlarında "sıcacık çorba", "kıpkırmızı 
domates", "çıtır çıtır patates" gibi vurgularla bu amaca ulaşılır. Kıpkırmızı, buz gibi 
olmakla, mis gibi kokmakla bir ürünü eşleştirildiğinde, çağrışım yoluyla ürüne ilişkin 
her yeni bilgide bu ayrıntılar tüketici tarafından hatırlanmaktadır. Bu tekniğin etkisi 
daha çok algısal çağrışımla açıklanmaktadır (Demirtaş, 2004). Sürekli artan rekabet ve 
değişen tüketici tercihleri karşısında hedef pazarlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde 
ulaşmak isteyen işletmeler için reklam, pazarlama iletişimi unsurlarından biri haline 
gelmiştir. Reklam uygulamaları için işletmeler, hedef müşterilerinin davranışlarını takip 
etmektedirler. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler son dönemlerde sloganlı 
reklam uygulamalarına giderek hedefe ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu perspektifle bu 
çalışmada ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olarak gıda sektörü 
özelinde de alkolsüz içecek sektörünü ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren meyve 
suyu tüketimi konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmamızda; meyve suyu 
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firmalarının pazara sundukları/sunacakları ürünler için geliştirilen ve meyve suyu 
tüketimini teşvik etmeye yönelik olan sloganlardan tüketicilerin etkilenme düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. Materyal-Yöntem 
Araştırmanın temel veri kaynağını hane halkı düzeyindeki yatay kesit verileri 

oluşturmuştur. Bu bağlamda, araştırma alanı için yeter sayıda belirlenen örnek tüketici 
kitlesi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılarak uygulanan anketlerden elde edilen 
birincil veriler değerlendirmeye alınmıştır. Pazarlama araştırmalarında uygulamada 
değişik ana kütle büyüklükleri ve tolerans düzeyleri için belirli güven sınırları ve belirli 
ana kütle varyansı varsayılarak farklı örnek büyüklükleri kullanılmaktadır. Ana kütlenin 
nitelik itibariyle iki gruba bölündüğü durumlarda (bu çalışmada meyve suyu tüketen ve 
tüketmeyenler) ve ana kütle büyüklüğünün 500.000’den fazla (Antalya merkez ilçe 
nüfusu: 775.157) olması koşulunda %95 güven sınırları ve 0,25 (0,5x0,5) varyans için 
hesaplanan örnek büyüklüğü 384’tür (Kurtuluş, 1998).  

Araştırma kapsamında hatalı anketler olabileceği varsayımıyla toplam 400 adet 
hane halkı ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anketlerin kontrolü sonrasında 
toplam 389 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada hane halklarından yüz yüze 
anket yöntemiyle derlenen orijinal verilerin değerlendirmesi “SPSS 13.0” programında 
yapılmıştır. Araştırmada, meyve suyu firmalarının pazara sundukları/sunacakları ürünler 
için geliştirilen ve meyve suyu tüketimini teşvik etmeye yönelik olan sloganlardan 
tüketicilerin etkilenme düzeylerinin belirlenmesinde Ki-kare Analiz Tekniği 
kullanılmıştır.  

3.1. Bulgular  
3.2. Tüketicilerin sosyo-demografik profili 
Günümüz toplumsal yaşamının en önemli olgularından birisi olan alışveriş ve 

tüketim, fizyolojik ihtiyaçları gidermeye yönelik bir aktivite olmanın ötesinde yaşam 
tarzlarının şekillenmesinde rol oynamaktadır (Schiffman and Kanuk, 2004). Tarım ve 
gıda ürünleri talebini etkileyen önemli değişkenlerden birisi de tüketici ile ilgili 
değişkenlerdir. Tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri, tüketim ve satın alma 
davranışları üzerinde belirleyici olmaktadır. Araştırma kapsamında anket uygulanan 
örnek tüketici kitlesi; cinsiyet, yaş, meslek, medeni statü, eğitim ve hane büyüklüğü 
ekseninde değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında anket uygulamasına katılan 
toplam 389 deneğin %41.6’sı erkek, %58.4’ü de bayan tüketicilerden oluşmakta olup, 
Antalya ili kentsel alan cinsiyet dağılımı ile uyumluluk göstermektedir.  Görüşme 
yapılan toplam 389 deneğin yaş gruplarına göre dağılımlarında popülasyonun yaklaşık 
beşte biri genç bireylerden oluşmuş, büyük çoğunluğu orta yaşlı bireylerden ve diğer 
yaş gruplarına nispeten küçük bir dilim de yaşlı bireylerden oluşmuştur. Araştırma 
popülasyonundan ±%5 sapma gösteren örnek hane halkı kitlesinin %47.8’i genç nüfus, 
%44.7’si orta yaş grubu, %8.9’u da yaşlı nüfusu temsil etmektedir. Tüketici davranışını 
açıklayıcı temel değişkenlerden birisi olarak incelenen örnek kitlenin eğitim seviyesi 
dağılımında, düşük ve orta düzey eğitim grubunda yer alanlar oransal olarak 
çoğunluktadır. Deneklerin eğitim durumları incelendiğinde toplam popülasyonun 
içerisinde en büyük dilim % 45 ile üniversite eğitimi alanlardan oluşurken bu gurubu 
sırasıyla lise mezunları ile okuryazar ve ilköğretim mezunları takip etmiştir. Araştırma 
kapsamındaki ankete katılanların yaklaşık % 21’i ev hanımlarından oluşmuş aşağı 
yukarı aynı oranda da öğrenciler katılım sağlamıştır. Bunların yanı sıra toplam denek 
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sayısının yaklaşık % 16’sını emekliler, % 41’ini çalışanlar ve % 1’ini ise işsizler 
oluşturmuştur. Araştırmanın anket uygulamasına katılan tüketiciler medeni statü 
dağılımları açısından değerlendirildiğinde, popülasyonun yarısından fazlası evli 
bireylerden oluşmakta buna karşın yaklaşık üçte biri ise bekar bireyleri kapsamaktadır. 
Yani %62’lik tüketici kitlesi evli, %32.9’u bekar, %2.6’sı da boşanmış-dul ve eşini 
kaybetmiş konumunda olan kitleleri temsil etmektedir. Örnek kütle, hane halkı 
büyüklüğü ekseninde değerlendirildiğinde Türkiye ve Antalya ili geneli dağılımının 
paralelinde 3-4 kişiden oluşan çekirdek aile modelinin çoğunlukta olduğu gözlenmiştir. 
Çalışmada, ortalama hane büyüklüğü 3.2 kişi olarak belirlenmiş olup, tek kişilik hane 
oranı %7 iken 5 ve daha fazla kişiden oluşan aile oranı da % 13 seviyesinde 
bulunmuştur. Tüketim ve satın alma kararını yönlendirici temel değişkenlerden birisi de 
kullanılabilir gelirdir. Bu perspektifle araştırma kapsamında görüşme yapılan haneler 
aylık kullanılabilir gelir düzeyleri açısından incelenmiştir. Çalışmanın anket 
uygulamasının gerçekleştirildiği dönem itibariyle örnek tüketici kitlesinin yarıya yakını 
aylık 1000-3000 TL gelir aralığında yoğunlaşmaktadır. Tüketici hanelerinin % 30.8’i 
1000-1999 TL’lik gelire sahipken, 2000-2999 TL gelire sahip olanlar %30.6 ve aylık 
3000 TL üzeri gelire sahip olanlar %29.3 olarak belirlenmiştir. En düşük gelir grubunu 
temsil edenler ise 0-999 TL’lik gelir ile % 9.3 oranında belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1.  Tüketicilerin Sosyo-Demografik Profili 

Sosya-Demografik Değişgenler F % 

Yaş  18–24 yaş 77 19,8 

 
25–34 yaş 105 27 

 
35–44 yaş 81 20,8 

 
45- 54 yaş 93 23,9 

 
55 + yaş 93 8,9 

Cinsiyet Erkek 162 41,6 

 
Kadın 227 58,4 

Medeni Durum Evli 241 62 

 
Bekar 128 32,9 

 
Boşanmış 10 2,6 

 
Eşini Kaybetmiş 10 2,6 

Eğitim Durumu  Okuryazar + İlköğretim 51 13,1 

 
Lise 144 37 

 
Üniversite 175 45 

 
Yüksek lisans + Doktora 19 4,9 

Çalışma Şekli  Ev hanımı 81 20,8 

 
Emekli 61 15,7 

 
Öğrenci 84 21,6 

 
Nitelikli serbest meslek 41 10,5 

 
Esnaf-tüccar  25 6,4 

 
Memur  57 14,7 

 
Nitelikli uzman teknik eleman 11 2,8 

 
İşçi-hizmetli  24 6,2 

 
İşsiz 2 1,3 

Hanede Yaşayan Kişi Sayısı 1 kişi 27 7 

 
2 kişi 91 23,5 

 
3 kişi 113 28,9 

 
4 kişi 107 27,6 

 
5-8 kişi 51 13 
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Hane Yaşam Durumu Bekar ve Yalnız Yaşayan 12 3,1 
 Bekar ve Arkadaşlarıyla Yaşayan 27 6,9 
 Bekar ve Ailesiyle Yaşayan 84 21,6 
 Yeni Evli 24 6,2 
 Çocuklu ve Evli 171 44 
 Çocuksuz ve Evli 5 1,3 
 Eşini Kaybetmiş 8 2,1 
 Boşanmış 9 2,3 
 Çocuklarından ayrı ve evli 38 9,8 
 Emekli 11 2,8 
Hane Geliri 0-999 TL 36 9,3 
 1000-1999 TL 120 30,8 
 2000-2999 TL 119 30,6 
 3000-3999 TL 74 19 
 4000 TL ve üzeri 40 10,3 
Meyve Suyu Harcama Tutarı 10 TL’den az 53 21,2 
 10-19 TL 80 32 
 20-39 TL 71 28,4 
 40-59 TL 30 12 
 60 TL ve üzeri 16 6,4 

3.1. Tüketicilerin meyve suyu tüketimini artırmaya yönelik geliştirilen 
sloganlardan etkilenme düzeyi 

Yapılan çalışmada, “meyve suyu tüketimini artırmaya yönelik geliştirilen 
sloganlardan etkilenme düzeyi” likert ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca “meyve 
suyu tüketimi ile meyve suyuna duyarlığı artırmaya yönelik sloganlardan etkilenme 
düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ki-kare ilgi analizi” kullanılmıştır. 
Araştırmada, tüketicilerin meyve suyu tüketimini artırmaya yönelik geliştirilen 
sloganlardan etkilenme düzeylerini 5’li Likert Ölçeğinde (1:Çok fazla etkilendim….5: 
Çok az etkilendim) puanlamaları istenmiştir (Tablo 2). Buna göre; Katılımcıların 
yaklaşık olarak %18’i Formda kalmak için meyve suyu için! Sloganından oldukça 
etkilendiği belirtirken, aynı slogandan çok fazla etkilenmeyenlerin oranı %56 olup, 
biraz etkilenenlerin oranı ise %26 civarındadır.  Meyve suyu iç bağışıklığın güçlensin! 
Sloganından oldukça etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %34 iken,  çok fazla 
etkilenmeyenlerin oranı yaklaşık olarak %36 ve biraz etkilenenlerin oranı yaklaşık 
olarak %30 civarındadır. Meyve suyuyla kalbini koru! Sloganından oldukça 
etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %27 iken, çok fazla etkilenmeyenlerin oranı 
yaklaşık olarak %44 olup, biraz etkilenenlerin oranı ise yaklaşık olarak %29 
civarındadır. Tansiyon sorununuz mu var? O zaman meyve suyu! Sloganından oldukça 
etkilenenlerin oranı sadece yaklaşık olarak %10 iken, çok fazla etkilenmeyenlerin oranı 
yaklaşık olarak %58 civarında ve biraz etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %22 
civarındadır. Sinir sistemi için meyve suyu için! Sloganından yeterince etkilenenlerin 
oranı yaklaşık olarak %18 iken, çok fazla etkilenmeyenlerin oranı yaklaşık olarak %58 
olup, biraz etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %24 civarındadır.  Meyve suyuyla güçlü 
kaslar! Sloganından yeterince etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %20 iken, çok fazla 
etkilenmeyenlerin oranı %59 civarında olup biraz etkilenenlerin oranı ise yaklaşık 
olarak %21’dir. Meyve suyuyla pürüzsüz bir cilt! sloganından yeterince etkilenenlerin 
oranı yaklaşık olarak %35 iken, çok fazla etkilenmeyenlerin oranı yaklaşık olarak %41 
olup biraz etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %25 civarındadır. Meyve suyu ile güne 
zinde bir merhaba! Sloganından yeterince etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %50 
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civarında olup, çok fazla etkilenmeyenlerin oranı yaklaşık olarak %30 ve biraz 
etkilenenlerin oranı ise yaklaşık olarak %20 düzeyindedir. Daha çok meyve suyu, daha 
az stres! Sloganından yeterince etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %29 iken, çok fazla 
etkilenmeyenlerin oranı yaklaşık olarak %46 ve biraz etkilenenlerin oranı yaklaşık 
olarak %25’tir. Meyve suyu iç genç kal! Sloganından yeterince etkilenenlerin oranı 
yaklaşık olarak %32 iken çok fazla etkilenmeyenlerin oranı %46 ve biraz etkilenenlerin 
oranı ise yaklaşık olarak %22 civarındadır. Toksinleri atmaya, meyve suyu deva! 
Sloganından yeterince etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %38 iken, çok fazla 
etkilenmeyenlerin oranı yaklaşık olarak %40 ve biraz etkilenenlerin oranı yaklaşık 
olarak %22 civarındadır. Kan tazelemeye, haydi meyve suyu içmeye! Sloganından 
yeterince etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %36 iken, çok fazla etkilenmeyenlerin 
oranı yaklaşık olarak %39 olup, biraz etkilenenlerin oranı yaklaşık olarak %25 
düzeyindedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Meyve Suyu Tüketimini Artırmaya Yönelik Geliştirilen Sloganlar 
Etkilenme Düzeyi 

Sloganlar 1: Çok 
fazla 2:Fazla 3:Biraz 4: Az 5: Çok 

az Σ 

Formda kalmak için 
meyve suyu için! 

N 
% 

22 
5.7 

51 
13.2 

100 
25.6 

94 
24.3 

122 
31.3 

389 
100.0 

Meyve suyu iç 
bağışıklığın güçlensin! 

N 
% 

38 
9.8 

96 
24.7 

115 
29.6 

 

71 
18.3 

69 
17.7 

389 
100.0 

Meyve suyuyla kalbini 
koru! 

N 
% 

26 
6.7 

78 
20.1 

111 
28.5 

93 
23.9 

81 
20.8 

389 
100.0 

Tansiyon sorununuz 
mu var? O zaman 
meyve suyu! 

N 
% 

11 
2.8 

30 
7.7 

85 
21.9 

113 
29.0 

150 
38.6 

389 
100.0 

Sinir sistemi için 
meyve suyu için! 

N 
% 

19 
4.9 

52 
13.4 

93 
23.9 

101 
26.0 

124 
31.9 

389 
100.0 

Meyve suyuyla güçlü 
kaslar! 

N 
% 

23 
5.9 

53 
13.7 

82 
21.2 

97 
24.8 

134 
34.4 

389 
100.0 

Meyve suyuyla 
pürüzsüz bir cilt! 

N 
% 

56 
14.3 

79 
20.3 

94 
24.2 

73 
18.8 

87 
22.4 

389 
100.0 

Meyve suyu ile güne 
zinde bir merhaba! 

N 
% 

94 
24.2 

101 
26.0 

76 
19.5 

67 
17.2 

51 
13.1 

389 
100.0 

Daha çok meyve suyu, 
daha az stres! 

N 
% 

43 
11.1 

68 
17.5 

99 
25.5 

99 
25.3 

80 
20.6 

389 
100.0 

Meyve suyu iç genç 
kal! 

N 
% 

50 
12.9 

74 
19.1 

87 
22.2 

89 
22.9 

89 
22.9 

389 
100.0 

Toksinleri atmaya, 
meyve suyu deva! 

N 
% 

59 
15.0 

88 
22.7 

88 
22.7 

83 
21.2 

71 
18.3 

389 
100.0 

Kan tazelemeye, haydi 
meyve suyu içmeye! 

N 
% 

48 
12.4 

94 
24.0 

95 
24.5 

78 
20.1 

74 
19.1 

389 
100.0 

Bunun yanında; 3,68’lik ortalama ve 1.241’lik standart sapma değeri ile “Meyve 
suyuyla güçlü kaslar!” sloganı en az etkilenilen slogan olarak belirlenmiştir. “Sinir 
sistemi için meyve suyu için!” sloganı 3,67’lik ortalama ve 1.193’lük standart sapma 
değeri ile en az etkilenilen ikinci slogan ve 3.62 ortalama ve 1.212 standart sapma ile 
“Formda kalmak için meyve suyu için!” sloganı en az etkilenilen üçüncü slogan 
olarak belirlenmiştir (Tablo 3). 



 
 

M. Atalay Oral – A. Ş. Akay – M. G. Akpınar – M. Gül 8/1 (2016) 308-322 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

316 

Tablo 3. Meyve Suyu Tüketimini Artırmaya Yönelik Geliştirilen Sloganlardan 
Etkilenme Düzeyi Ortalamaları 

Sloganlar Ortalama Standart 
Sapma 

N 

Formda kalmak için meyve suyu için! 3.62 1.212 389 
Meyve suyu iç bağışıklığın güçlensin! 3.10 1.235 389 
Meyve suyuyla kalbini koru! 3.32 1.200 389 
Tansiyon sorununuz mu var? O zaman meyve 
suyu! 

3.93 1.079 389 

Sinir sistemi için meyve suyu için! 3.67 1.193 389 
Meyve suyuyla güçlü kaslar! 3.68 1.241 389 
Meyve suyuyla pürüzsüz bir cilt! 3.15 1.358 389 
Meyve suyu ile güne zinde bir merhaba! 2.69 1.354 389 
Daha çok meyve suyu, daha az stres! 3.27 1.276 389 
Meyve suyu iç genç kal! 3.24 1.342 389 
Toksinleri atmaya, meyve suyu deva! 3.05 1.332 389 
Kan tazelemeye, haydi meyve suyu içmeye! 3.10 1.301 389 

3.2. Tüketicilerin meyve suyu tüketim durumu ile meyve suyu tüketimini 
artırmaya yönelik geliştirilen sloganlar arasındaki ilişki 

Bu çalışmada tüketicilerin; 
H1: Meyve suyu tüketimi ile meyve suyuna duyarlığı artırmaya yönelik sloganlardan 
etkilenme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki (Slogan 1) vardır.  
H2: Meyve suyu tüketimi ile meyve suyuna duyarlığı artırmaya yönelik sloganlardan 
etkilenme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki (Slogan 2) vardır.  
H3: Meyve suyu tüketimi ile meyve suyuna duyarlığı artırmaya yönelik sloganlardan 
etkilenme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki (Slogan 3) vardır.  

Yapılan Ki-Kare testi bulgularına göre %5 (p=0.05) anlamlılık düzeyinde H1, 
H2, H3, hipotezleri desteklenmektedir. Dolayısıyla meyve suyu tüketim durumu ile 
“Meyve Suyu ile Güçlü Kaslar!” sloganından etkilenme düzeyi, meyve suyu tüketimi 
ile “Daha çok meyve suyu daha az stres!” sloganından etkilenme düzeyi ve meyve 
suyu tüketimi ile “Meyve suyu iç genç kal!” sloganından etkilenme düzeyi, arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 3-4-5). 

Bu durumda meyve suyu tüketimini teşvik etmeye yönelik geliştirilecek 
sloganların tüketime etkisinin olumlu olacağına kanaatine varılabilmektedir. 
Tablo 4.  Meyve Suyu Tüketim Durumu İle Meyve Suyu Tüketimini Arttırmaya 

Yönelik Sloganlardan Etkilenme Düzeyi Arasındaki İlişki-1 
 “Meyve Suyu ile Güçlü Kaslar!” sloganı etkileme düzeyi  
Meyve Suyu Tüketim 
Durumu 

Çok 
Fazla 

Fazla Biraz Az Çok Az Σ 

Tüketmeyen N 
% 

13 
9.4 

28 
20.3 

26 
18.8 

31 
22.5 

40 
29.0 

139 
100 

Tüketen N 
% 

10 
4.0 

25 
10.0 

56 
22.5 

65 
26.1 

93 
37.7 

249 
100 

Σ N 
% 

23 
5.9 

53 
13.7 

82 
21.2 

96 
24.8 

133 
34.4 

387 
100 

Ki-Kare Testi Sonuçları  Pearson Chi-Square: 14,014 df: 4 **Asymp.Sig.: ,007  **Olasılık 
değeri < .05 
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Tablo 5.  Meyve Suyu Tüketim Durumu İle Meyve Suyu Tüketimini Arttırmaya 
Yönelik Sloganlardan Etkilenme Düzeyi Arasındaki İlişki-2 

 “Daha çok meyve suyu daha az stres!” sloganı etkileme 
düzeyi 

 

Meyve Suyu Tüketim 
Durumu 

Çok 
Fazla 

Fazla Biraz Az Çok Az Σ 

Tüketmeyen N 
% 

24 
17.3 

28 
20.1 

30 
21.6 

29 
20.9 

28 
20.1 

139 
100 

Tüketen N 
% 

19 
7.6 

40 
16.1 

69 
27.7 

69 
27.7 

52 
20.9 

249 
100 

Σ N 
% 

43 
11.1 

68 
17.5 

99 
25.5 

98 
25.3 

80 
20.6 

388 
100 

Ki-Kare Testi Sonuçları  Pearson Chi-Square: 11,313 df: 4 **Asymp.Sig.: ,023 
**Olasılık değeri < .05 

Tablo 6.  Meyve Suyu Tüketim Durumu İle Meyve Suyu Tüketimini Arttırmaya 
Yönelik Sloganlardan Etkilenme Düzeyi Arasındaki İlişki-3 

 “ Meyve suyu iç genç kal!” sloganı etkileme düzeyi  
Meyve Suyu Tüketim 
Durumu 

Çok 
Fazla 

Fazla Biraz Az Çok Az Σ 

Tüketmeyen N 
% 

28 
20.3 

27 
19.6 

28 
20.3 

29 
21.0 

26 
18.8 

139 
100 

Tüketen N 
% 

22 
8.8 

47 
18.8 

58 
23.2 

60 
24.0 

63 
25.2 

250 
100 

Σ N 
% 

50 
12.9 

74 
19.1 

86 
22.2 

89 
22.9 

89 
22.9 

388 
100 

Ki-Kare Testi Sonuçları  Pearson Chi-Square: 11,389 df: 4 **Asymp.Sig.: ,023 
**Olasılık değeri < .05 

 

4. Sonuç ve Tartışma 
Tüketiciler gelir düzeyleri açısından 5 gruba ayrılarak incelenmiştir. Çalışmanın 

anket uygulamasının gerçekleştirildiği dönem itibariyle örnek tüketici kitlesinin yarıya 
yakını aylık 1000-3000 TL gelir aralığında yoğunlaşmaktadır. Tüketici hanelerinin 
%30.8’i 1000-1999 TL’lik gelire sahipken, 2000-2999 TL gelire sahip olanlar %30.6 ve 
aylık 3000 TL üzeri gelire sahip olanlar %29.3 olarak belirlenmiştir. En düşük gelir 
grubunu temsil edenler ise 0-999 TL’lik gelir ile %9.3 oranında belirlenmiştir. 
Araştırma kapsamında anket uygulamasına katılan toplam 389 deneğin %41.6’sı erkek, 
%58.4’ü de bayan tüketicilerden oluşmakta olup, Antalya ili kentsel alan cinsiyet 
dağılımı ile uyumluluk göstermektedir.  Görüşme yapılan toplam 389 deneğin yaş 
gruplarına göre dağılımlarında popülâsyonun yaklaşık beşte biri genç bireylerden 
oluşmuş, büyük çoğunluğu orta yaşlı bireylerden ve diğer yaş gruplarına nispeten küçük 
bir dilim de yaşlı bireylerden oluşmuştur. Araştırma popülasyonundan ±%5 sapma 
gösteren örnek hane halkı kitlesinin %47.8’i genç nüfus, %44.7’si orta yaş grubu, 
%8.9’u da yaşlı nüfusu temsil etmektedir. Tüketici davranışını açıklayıcı temel 
değişkenlerden birisi olarak incelenen örnek kitlenin eğitim seviyesi dağılımında, düşük 
ve orta düzey eğitim grubunda yer alanlar oransal olarak çoğunluktadır. Deneklerin 
eğitim durumları incelendiğinde toplam popülâsyonun içerisinde en büyük dilim % 45 
ile üniversite eğitimi alanlardan oluşurken bu gurubu sırasıyla lise mezunları ile 
okuryazar ve ilköğretim mezunları takip etmiştir. Araştırma kapsamındaki ankete 
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katılanların yaklaşık % 21’i ev hanımlarından oluşmuş aşağı yukarı aynı oranda da 
öğrenciler katılım sağlamıştır. Bunların yanı sıra toplam denek sayısının yaklaşık % 
16’sını emekliler, % 41’ini çalışanlar ve % 1’ini ise işsizler oluşturmuştur. Araştırmanın 
anket uygulamasına katılan tüketiciler medeni statü dağılımları açısından 
değerlendirildiğinde, popülâsyonun yarısından fazlası evli bireylerden oluşmakta buna 
karşın yaklaşık üçte biri ise bekâr bireyleri kapsamaktadır. Yani %62’lik tüketici kitlesi 
evli, %32.9’u bekâr, %2.6’sı da boşanmış-dul ve eşini kaybetmiş konumunda olan 
kitleleri temsil etmektedir. Örnek kütle, hane halkı büyüklüğü ekseninde 
değerlendirildiğinde Türkiye ve Antalya ili geneli dağılımının paralelinde 3-4 kişiden 
oluşan çekirdek aile modelinin çoğunlukta olduğu gözlenmiştir. Çalışmada, ortalama 
hane büyüklüğü 3.2 kişi olarak belirlenmiş olup, tek kişilik hane oranı %7 iken 5 ve 
daha fazla kişiden oluşan aile oranı da % 13 seviyesinde bulunmuştur. Tüketim ve satın 
alma kararını yönlendirici temel değişkenlerden birisi de kullanılabilir gelirdir. Bu 
perspektifle araştırma kapsamında görüşme yapılan haneler aylık kullanılabilir gelir 
düzeyleri açısından incelenmiştir.  

Çalışmada elde edilen Ki-Kare testi sonuçlarına göre %5 (p=0.05) anlamlılık 
düzeyinde; Meyve suyu tüketimi ile “Meyve Suyu ile Güçlü Kaslar!” “Daha çok meyve 
suyu daha az stres!” “Meyve suyu iç genç kal!” sloganlarından etkilenme düzeyi 
arasında istatistikî olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Sonuç olarak, meyve suyunun sağlığa faydaları konusunda birçok çalışma 
yapılmasına karşı tüketimini teşvik etmeye yönelik uygulamalar sınırlı kalmaktadır. 
Sağlığa faydalı olan bu ürün grubunun tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla gerek 
sektördeki firmaların gerekse sivil toplum kuruluşlarının birlikte ya da bireysel olarak 
düzenleyecekleri reklam kampanyalarında etkili slogan geliştirme yönetimini de 
uygulamaları tüketimi arttırıcı yönde etki sağlayacaktır. Bu sebeple bu tür ürün grupları 
için retorik söylemleri içeren sloganlar geliştirilerek reklam kampanyaları 
düzenlenmelidir. Yapılacak sonraki çalışmalarda retorik söylemli sloganların tüketime 
yönelik etkileri gıda ve tarım ürünleri açısından araştırılabilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
The experiences during and after 1990 in technological development, especially 

the developments in communications technology, changed the structure of the global 
economy and rivalry drastically. With the changings in rivalry, the areas in which 
traditional marketing applications are used started to lose effect and new areas started to 
be necessary. These changings effected the marketing activities that ensure the firms’ 
communication with outside world.  The fact that the importance of the communication 
between the firms and the consumers, as well as among the individuals themselves, has 
gradually increased especially recently is one of these effects.  From this point on, it is 
known that one of the important factors for communication is the message.  According 
to Babacan and Onat (2002), producing more creative marketing communication 
messages is becoming a must-do, and this brings up more creative and artistic 
approaches. According to Joseph (2010), the strategical coordination and the harmony 
of marketing communication vessels now became more vital for result-oriented firms 
and gained critical importance.  Besides producing high quality products, competitive 
enterprises wanting to be successful in global marketing area have converged to 
intensively brand, to gain loyal customers and to have more effective communication by 
bonding with their customers and shareholders since 1990’s. Increasing rivalry 
environment and the changings in market structure raised the importance to appeal to 
the emotions of the customers during the brands’ processes of bonding with them. 
Rivalry by the end of 20. Century and the power of retail, technological developments 
made it very difficult for the brands to protect their differentiated positions.  Initially the 
division of the media and the audience, the increase of the commercial communication 
vessels in marketing and the customers’ becoming self-aware and the fact that the 
consumers can easily filter the messages that don’t appeal to their interest, have pushed 
the marketers and the communicators wo find new messages and methods that can go 
pass these filters in consumers’ minds and affect them. Today, it is inevitable for the 
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companies to unpile, create new brand values and develop new communication methods 
(Pickton & Broderick, 2005).  

Commercials which are one of the main factors of marketing communication, also 
have very big roles for brand managers when it comes to develop brand personality. For 
this reason, a big part of marketing communication efforts are aimed at creating brand 
personality via commercials. Commercial became one of marketing communication 
factors for the enterprises that want to reach their target market faster and more 
effectively despite the constant increase of rivalry and the changing consumer 
preferences. Enterprises follow their target customers’ behaviors to use in commercial 
applications.  Enterprises in food sector have recently started to use commercials with 
tag lines to reach their target. In this perspective, this study handles fruit juice 
consumption which is very important to community health and food sector as being one 
of the leading sectors in our country’s economy, and especially to non-alcoholic 
beverage sector. 

 Aim  

In this study, it was aimed to determine the level of response to tag lines which 
are developed for the products presented in the market by fruit juice firms and intended 
to pursue the fruit juice consumption.  

Method 

Main data source of this study is based on the cross-section data obtained from 
households. In this context, primary data which was obtained from the survey done by 
face-to-face interview method with enough number of sample consumer mass for the 
research area, was evaluated. In marketing researches, researchers use different sample 
sizes by granting specific confidence limits and specific groundmass variance for 
different groundmass sizes and tolerance levels. In situations when the groundmass is 
divided into two quiddity pieces (in this study those who consume fruit juice and those 
who do not consume fruit juice) and the groundmass size is more than 500.000 (Antalya 
central district population 775.157), sample size for %95 confidence limit and 0.25 
(0.5x0.5) variation is calculated to be 384 (Kurtuluş, 1998).  

In prospect of false surveys, 400 household conducted the questionnaire. After 
controlling the surveys, 389 surveys in total were evaluated.  Original data from 
households obtained with face-to-face interview method was evaluated via “SPSS 
13.0”. In the research, Chi-Square Analysis Technique was used to determine the level 
of response to tag lines which are developed for the products presented in the market by 
fruit juice firms and intended to pursue the fruit juice consumption. 

Findings and Result 

In the study, “the level of response to tag lines which are developed to increase 
the fruit juice consumption” was determined by using likert scale. Besides “chi-square 
relevancy analysis was used to determine the relationship between the fruit juice 
consumption and the level of response to tag lines which are developed to increase the 
precision to fruit juice”.. In the research, consumers were asked to grade their response 
to tag lines which were developed to increase the fruit juice consumption in 5 point 
Likert Scale (1: I am very impressed …. 5: I am not impressed). According to this the 
least impressive tag line was determined to be “Strong muscles with fruit juice!” with 
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an average of 3.68 and 1.241 standard deviation value. Second least impressive tag line 
is determined to be “Drink fruit juice for your neural system!” with an average of 3.67 
and 1.193 standard deviation value; and the third least impressive tag line determined to 
be “Drink fruit juice to stay in shape!” with an average of 3.62 and 1.212 standard 
deviation value. According to Chi-Square results, there is a statistically significant 
relationship between the consumers’ fruit juice consumption and “Strong muscles with 
Fruit Juice!” “More fruit less stress!” and “Drink Fruit Juice, Stay Young!” tag lines in 
%5 (p=0.05) significance level.  In this situation, it is possible to reach a conclusion that 
the tag lines which are developed to promote the fruit juice consumption will have 
positive effect on the consumption. 
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Özet 
Türkiye’de besin destek ürünü pazarı büyümektedir. Yerli ve uluslararası 

üreticiler Türkiye pazarına her geçen gün yeni besin destek ürünleri sunmaktadırlar. 
Bununla birlikte, Türkiye’de pazarlama alanında bu ürünlerin tüketimini konu alan 
araştırma son derece azdır. Besin destek ürünlerini tüketenlerin demografik 
özelliklerini, ürünlerin bilinirlik ve kullanım oranlarını  anlamak üreticiler, devlet ve 
ilgili sivil toplum kuruluşları için strateji tayin etme noktasında önem taşımaktadır. Bu 
keşifsel araştırma İstanbul’da yaşayan 18 yaş ve üzeri 673 kişiyle yapılmıştır. Veriler 
anket formu ile toplanmış, çalışmada cevaplayıcıların demografik özellikleri, besin 
destek ürünlerini kullanma nedenleri, tanıma ve tüketme oranları araştırılmıştır. 
Cevaplayıcıların besin destek ürünlerini kullanma nedenlerinin başında bağışıklık 
güçlendirme, halsizliği önleme, fiziksel ve zihinsel performansın geldiği bulgusuna 
ulaşılmıştır. C, B, D vitaminlerinin ve kalsiyumun kullanım oranının yüksek olduğu, 
glukozaminin bilinirlik ve kullanımının ise son derece düşük olduğu görülmüştür. Bu 
araştırmanın gelecekte sağlıklı yaşam biçimi ürünleri pazarında yapılacak nedensel 
araştırmalara öncülük edeceği düşünülmektedir. 
Anahtar kelimeler: besin destek ürünleri, tüketici davranışı, demografi, vitaminler 

Abstract 
Dietary supplement market is growing in Turkey. Local and multinational 

companies develop and introduce many new products for Turkish dietary supplements 
market. However, in marketing literature few academic research could be found 
regarding Turkish consumers’ behavior about dietary supplements. The study involved 
673  Turkish consumers from Istanbul, over eighteen years of age. The study examines 
the characteristics of the respondents regarding demographics,  reasons for using 
                                                
1 Bu çalışma  9-10 Mart 2014 tarihlerinde Monaco’da düzenlenmiş olan The Macrotheme International 
Conference on Business and Social Science konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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dietary supplements, dietary supplements recognition and consumption rates. It is found 
that top three reasons to consume dietary supplements are immunization, prevention of 
exhaustion and increasing physical and mental performance. The usage frequency of 
vitamins C, B, D and calcium are the highest among all. Glucosamine recognition and 
usage frequency is found very low in the sample. This research is believed to provide 
valuable information for further causal research that will be conducted in healthy 
lifestyle products market. 

Keywords: dietary supplements, consumer behavior, demography, vitamins 
 1. Giriş 

 Besin destek ürünleri; (gıda takviyeleri, supleman ya da beslenme desteği olarak 
da sıklıkla kullanılmaktadır) vitamin ve minerallerin yüksek dozlara karşılık gelen 
miktarlarının hap, kapsül, şurup şeklinde kullanılabilir formları olarak tanımlanmakta ve 
beslenmede yer alan besinlere ek anlamına gelmektedir. Besin destekleri genel olarak; 
vitaminler, mineraller, aminoasitler, esansiyel yağ asitleri, posa, çeşitli bitkiler ve 
bunların ekstrelerini de kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir (Tek ve Pekcan, 2008; De 
Jong vd, 2008; Kılınç, 2008). Bu ürünler 5996 sayılı Kanun kapsamında “normal 
beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ 
asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik 
etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve 
benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, 
kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer 
benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünler” 
olarak tanımlanmıştır (www.tarim.gov.tr). Gıda takviyeleri konusunda, AB Gıda 
Kanunu, EFSA/Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu kriterleri ve AB’deki yasal çerçeve 
uygulanmaktadır. Gıda takviyeleri ile ilgili yasal dayanak 5179 Sayılı Kanun olup, gıda 
takviyeleri konusunda tek yetkili kuruluş ise Tarım ve Gıda Bakanlığı’dır 
(https://www.titck.gov.tr).  
 Bir çok uluslararası araştırma göstermektedir ki multivitamin ve mineraller en 
sık kullanılan besin destek ürünleridir (Chen vd, 2011). Öte yandan yeterli ve dengeli 
bir beslenmede besin desteğine ihtiyaç yoktur (Tek ve Pekcan, 2008). Gelişmiş 
ülkelerde besin destek ürünleri pazarı büyümekte, ürün çeşitliliği artmaktadır. 
Tahminlere göre ABD nüfusunun yaklaşık yarısı besin destek ürünü kullanmaktadır 
(Bailey vd, 2011). Euromonitor International, Avrupa’da besin destek ürünleri pazarının 
2020 yılında %9,5 büyümeyle 7,2 milyar Euro’dan, 7,9 milyar Euro’ya ulaşmasını 
öngörüyor (www.nutraingredients.com). Ülkemizde besin destek ürünleri eczanelerde 
reçeteli şekilde ya da reçetesiz OTC (over the counter - tezgahüstü ilaç) kategorisinde, 
çeşitli kişisel bakım marketleri ve diğer perakendecilerde (aktar, hipermarket vb). satışa 
sunulmaktadır. Eczanelerde satılan reçeteli ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu, 
yine eczanelerde ve diğer perakende kanallardaki bazı ürünlerin ise Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı denetimiyle tüketiciye ulaştığı görülmektedir.  Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye girişi onaylanan ne var ki, ürünlerinin ilaç 
olarak algılanmasını, yani tedavi edici özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak yanıltıcı 
reklam ya da ambalaj kullanan besin destek ürünü firmaları için yasal işlemler 
yapılmaya başlanmıştır (www.titck.gov.tr). Konuyla ilgili olarak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüterek takviye 
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edici gıdalar ile ilgili kamuoyu nezdindeki bitkisel ilaç algısını değiştirmeyi 
hedeflediğini kamuoyuyla paylaşmıştır (www.tarim.gov.tr). 
 Bu keşifsel araştırmanın, ülkemizde pazarlama literatüründe henüz yeni yeni yer 
bulmaya başlayan besin destek ürünleri pazarını ve bu pazardaki tüketiciyi tanımlamaya 
yönelik öncül çalışmalardan biri olacağı düşünülmektedir. 

 2. Literatür Taraması 
 2.1. Besin Destek Ürünlerine ve Etkilerine Yönelik Uzman Görüşleri   

 Vitamin ve mineraller yaşam için hayati olup, gerektiğinde takviye amaçlı 
kullanılmaları özellikle belirli yaş ve sağlık durumunda olan bireyler için sağlık 
açısından gereklidir. Ne var ki, bu ürünlerin artan tüketimi nedeniyle bazı devletler 
“kabul edilebilir üst sınır tavsiyeleriyle” satışa sunulmaları yoluna gitmektedir 
(Hatchcock, 2004). Reçetesiz ve denetimsiz satılan besin destek ürünleri yüksek dozda 
alındığında sağlık için tehlikeli olmaktadır (Erden ve Tanyeri, 2004). Özellikle Avrupa 
ve Amerika’da, bitkisel besin destek ürünleri yoğun olarak kullanılmakta ve insanların 
sağlığına pozitif etki yapmakta, kendilerini zinde, iyi ve sağlıklı hissetmelerini 
sağlamaktadır. Böylece daha sağlıklı bir toplum oluşmakta, insanlar daha zor 
hastalanmakta veya hastalıkları daha hafif atlatmaktadırlar. Böylece hem toplumda iş 
kaybı önlenmekte hem de devletlerin ilaç harcamaları azalmaktadır (Gül, 2013). 
 Bir çok besin destek ürününün (D Vitamini, kalsiyum, balık yağı) güçlü 
destekleyici bilimsel kanıtları mevcuttur. Özellikle multivitaminler, yaşlılar ile gerekli 
demir ve folik asit seviyesine erişmek isteyen üreme dönemindeki kadınlar için 
gereklidir. Öte yandan egzotik meyve suları, bitkiler ve karışımlar da besin destek 
ürünleri arasında sayılmaktadır. Bu ürünler pazarlanırken vücut ve sağlık için faydalı 
olduklarına dair, antioksidan, detoks ürünü, bağışıklık güçlendirici, kilo vermeye faydalı 
gibi çok sayıda iddia kullanılmaktadır (Temple, 2010).  T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, günlük beslenme ihtiyacının karşılanmasının desteklenmesi amacıyla, kayıt 
altına aldıkları işletmelerde üretilen ve ithalatına izin verilen “takviye edici gıda” 
niteliğindeki ürünlerin; kilo verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı 
arttırıcı, sigara bıraktırıcı, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve iyileştirici ürünlermiş 
gibi gösterilerek satışa sunulmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür iddialarla satılan 
ürünlerin, söz konusu beklentilerin karşılanması amacıyla tüketilmemesi gerektiğini 
kamuoyu ile paylaşmaktadır (www.tarim.gov.tr). Kimi zaman gıda takviyesi adı altında 
pazarlanan çeşitli ürünlerin içine belirli ilaçlar katılarak sanki bu ürünler aynı zamanda 
ilaç etkisine de sahipmiş gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılmaktadır2. Konuyla ilgili 
ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit’in sözcülüğünde hazırlanan “Gıda Takviyeleri 
İlaç Değildir” kamu spotu çalışmasında, takviye edici gıdaların ilaç olarak görülmemesi 
ve halkın gıda takviyesini zayıflatıcı veya tedavi edici ilaç olarak gösteren yanıltıcı 
reklam ve tanıtımlara kanmaması gerektiği vurgulanmaktadır.  

 Bazı sağlık sorunları olan kişilerin, zenginleştirilmiş besinler veya besin 
destekleri tüketmeleri olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Aynı anda kullanılmakta 
                                                
2 Sağlık Bakanlığı, “sağlık beyanında bulunan bu tür ürünlerle mücadele edebilmek için, 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı 
(mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 663 no’lu “Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” sayesinde başka bir Bakanlıktan izin veya ruhsat alınmış olsa bile, endikasyon belirtilen yani sağlık beyanı ile satışa 
sunulan (daha açık bir ifade ile ilaç gibi etki gösterdiği iddia edilen) ürünlerin sağlık beyanlarını  incelemekte ve bunların bilimsel 
bir dayanağı olup olmadığını araştırmaktadır.  Eğer bir endikasyon belirtilmişse (yani hastalıkları önlediği veya iyileştirdiği yönünde 
bir ifade mevcutsa) bu ürün hakkında işlem yapılmaktadır. Çünkü bir endikasyona sahip olduğu belirtilen ürünün, aslında “ilaç” 
olduğu iddia edilmektedir. İlaç ise sadece Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılabilen bir üründür (https://www.titck.gov.tr). 
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olan ilaçlar da bu ürünlerle etkileşime girebilmektedir. Bu etkileşim bir ilacın etkisini 
arttırma, azaltma veya beklenmeyen yan etkiler şeklinde olabilmekte, ayrıca bazı ilaçlar, 
vitamin veya minerallere olan gereksinimi arttırırken, bazıları da vitamin ve 
minerallerin etkinliğini azaltabilmektedir (Tek ve Pekcan, 2008). Prof.Dr. Murat Tuzcu, 
kontrolsüz şekilde üretilip satılan besin destek ürünlerinin özellikle çocuklarda ve 
gençlerde, kronik hastalığı olanlarda ve reçeteyle satılan ilaç kullananlarda yan 
etkilerinin daha kolay ortaya çıkacağının altını çizmektedir (www.milliyet.com.tr). 
Ayrıca keyfi kullanımlar; zayıf tedavi, hastalıkların teşhisini geciktirme, bazı 
semptomları gizleme ve istenmeyen ilaç etkileşimine de neden olabilmektedir (Erden ve 
Tanyeri, 2004; Temple, 2010). Prof.Dr. Osman Müftüoğlu ise besin destek ürünleri 
kullanımında son derece önemli gördüğü doz sorununa vurgu yapmaktadır. 
Müftüoğlu’na göre, bu ürünlerin çoğunda dozlar günlük tavsiye edilen miktarların bir 
hayli üzerinde olduğundan, bu durum A, E, D vitaminleri gibi yağda eriyen vitaminlerin 
vücutta birikmesine, toksik ve hastalık yapıcı düzeylere varmasına sebep 
olabilmektedir. Yüksek dozda vitamin, mineral ve bitki özü içeren "mega", "ultra", 
"high", "süper", "plus" dozlardan ve üçlü-dörtlü karışımlardan uzak durmak gerektiğini 
hatırlatan Müftüoğlu, hiçbir vitamin, mineral ve bitkisel desteğin, hastalık tedavisi ya da 
teşhisi için kullanılmaması gerektiğini, böyle bir kararı yalnızca doktorların 
verebileceğini vurgulamaktadır (www.hurriyet.com.tr).  

 2.2. Besin Destek Ürünleri Tüketiminde Etkili Olan Faktörler 
 Günümüzde bireyler; sağlıklı yaşam biçimiyle ilgili artan bilinç, medyada 
sağlığın ön planda yer alması, sağlık hizmetlerine erişimin göreceli olarak kolaylaşması 
gibi faktörlerin de etkisiyle, sağlıkla ilgili konularda her geçen gün inisiyatifi biraz daha 
kendi ellerine alma eğilimindedirler. Başta sağlıklı beslenme olmak üzere sağlıklı 
yaşam biçiminin neredeyse tüm boyutlarıyla ilgili mesajlara medyada çokça 
rastlanmaktadır. Ne var ki bu bilgi yoğunluğu bazı bireylerin kanıta dayalı olmayan, 
şifalı olduğuna inandıkları besin takviyelerine ve bitkisel ürünlere fazlaca anlam 
yüklemelerine neden olmaktadır.  Bilindiği üzere, kanıta dayalı tıp ya da modern tıp, 
teşhis ve tedavi yöntemlerini o zamana kadarki en güvenilir kanıtlara dayanılarak, 
mantık ve bilim süzgecinden geçirerek belirler. Bilimdeki yeniliklerle birlikte, doğru 
bilinen bazı uygulamaların zamanla geçerli olmadığı da ortaya çıkabilmektedir 
(http://ahmetrasimkucukusta.com). İletişim kanallarının günümüzde çok çeşitli ve etkin 
olması, tıp alanındaki bu gelişmelerin hızla duyulup yayılmasına neden olmaktadır. 
Kimi bireyler bu bilgileri sağlığı geliştirici şekilde kullanırken (erken teşhis için rutin 
kontroller, sağlıklı beslenme, egzersiz, reçetesiz ilaç kullanmama vb), kimileri ise 
bilinçsiz besin destek ürünü ya da ilaç kullanarak, mevcut sağlık durumlarını 
kötüleştirebilmektedir.  
 Prof.Dr. Osman Müftüoğlu’na göre, vitamin, mineral veya bitkisel destekleri 
kullananların farklı beklentileri mevcuttur. Güne dinç başlamak, stresle daha kolay 
mücadele etmek, yağ eritmek, daha iyi uyumak veya cinsel gücünü desteklemek için bu 
ürünleri kullananlar olduğu gibi, kolesterolünü azaltabileceğini, belleğini 
güçlendirebileceğini ya da romatizmal sorunlarla daha kolay baş edebileceğini 
düşündüğü için satın alanlar da mevcuttur (www.hurriyet.com.tr). Kılınç’a (2008) göre 
ise besin destek ürünlerine olan ilginin nedenleri arasında; “hastalıklar ve nedenleri 
hakkında bilimsel verilerin artması, doğal ürünlerin kimyasal içerik ve biyolojik 
etkinlikleri üzerine yapılan çalışmaların artması, insanların yaşam kalitelerini 
arttırmak istemesi, gelişen refah düzeyi, kimyasal içerikli ilaçların zamanla görülen yan 
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etkilerinin artması ve bu ilaçların zaman zaman Bakanlıklarca toplatılması vb. gibi bir 
çok neden sayılabilir”. 
 Genel olarak yeterli ve dengeli beslenen yetişkinler vitamin ve mineral desteğine 
ihtiyaç duymazlar. Ancak sağlıklı da olsa bazı özel durumları olan bireylerin şu 
durumlarda besin destek ürünü (supleman) kullanması gerekli olabilir (Tek ve Pekcan, 
2008): 

1. Düşük enerji içeren diyet tüketenler, 

2.Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayamayanlar (psikolojik ya da ekonomik 
nedenlerden dolayı), 

3. Vejetaryenler (özellikle hiçbir hayvansal gıda tüketmeyen veganlar), 
4. Demir yetersizliği anemisi olanlar, 

5. Bebek (D vitamini yetersizliğinin önlenmesi) ve çocuklar, 
6. Gebe ve emzikli kadınlar (Demir, folat, B12 vitamini vb.) 

7. Menapoz sonrası kemik kaybı fazla olan kadınlar, 
8. Yaşlılar,  

9. Uzun süre ilaç kullananlar (antasitler, antibiyotikler, laksatifler, diüretikler), 
10. Besin alımını engelleyen alerjik hastalıkları olanlar,  

11. Bir hastalığa bağlı beslenme (nutrisyon) tedavisi alanlar, 
12. Diyaliz tedavisi gören hastalar, vb. 

 İngiltere’de 303 örneklemle yürütülmüş araştırmanın bulguları göstermektedir ki 
besin destek ürünleri kullanıcıları bu ürünleri kendilerini hastalıklardan koruyacağı ve 
sağlıklı olmalarına yardımcı olacağı için almaktadırlar. Aynı zamanda kendileri için 
yapabilecekleri en iyi şey olarak bunu görmektedirler. İlginç şekilde sadece %1’i besin 
destek ürününü doktorun verdiği reçeteyle kullanmaktadır (Conner vd, 2001). 
Avustralya’da O’dea tarafından 2003 yılında 11-18 yaş aralığında 78 gençle yapılan 
odak grup görüşmeleri sonucunda ise hiç bir katılımcı bu ürünlerin olumsuz ya da 
tehlike potansiyeli oluşturabilecek etkilerine değinmemiştir. Cevaplayıcılar daha çok 
soğuk algınlığı ve gripten korunma gibi kısa vadeli faydalara odaklanırken, hiç biri 
koroner kalp hastalıkları ya da kanser gibi yaşam tarzıyla ilişkili hastalıkları önleme 
potansiyeline değinmemiştir.  

 2.3. Besin Destek Ürünü Kullananların Profili 
 Literatürde besin destek ürünleri tüketenleri demografik boyutlara göre 
tanımlamaya yönelik, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede 
yürütülmüş araştırmalar mevcuttur. Türkiye’de bu bağlamda yapılmış tüketici 
araştırması son derece azdır. ABD’de 20 yaş ve üzeri 1.056 kişiyle yürütülmüş 
çalışmada kadınlarda besin destek ürünü kullanımının daha yüksek olduğu ve eğitim 
seviyesi yüksek bireylerde iki farklı besin destek ürününün kullanımının daha yaygın 
olduğu görülmektedir (Block vd, 2007). Yine ABD’de 2003-2006 yılları arasında 9.132 
cevaplayıcıyla yürütülmüş araştırma bulgularına göre ise nüfusun yarısı besin destek 
ürünü kullanırken, ileri yaştakilerin kullanımı yüksek, obez bireylerin kullanımı ise 
oldukça düşüktür (Bailey vd, 2011).  De Jong ve arkadaşlarının (2003) Hollanda’da 19-
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91 yaş aralığında 1183 bireyle, 2000 yılında yaptıkları araştırmanın bulguları, besin 
destek ürünleri kullanımının kadın, iyi eğitimli, varlıklı, sigara içmeyen, az alkol 
tüketen ve yeterli beslenen kişilerde daha yaygın olduğunu göstermektedir. Chen ve 
arkadaşlarının (2011) 2005-2008 yılları arasında Tayvan’da 65 yaş üzeri 914 kişiyle 
yaptıkları araştırma ise eğitim seviyesi yüksek cevaplayıcıların ve metropollerde 
yaşayanların daha sık besin destek ürünü kullandığını göstermektedir. İngiltere’de 
13.822 bireyle yapılmış araştırma bulgularına göre besin destek ürünü kullanımına; 
vejeteryan, vegan, balık yiyen, bol meyve ve sebze tüketen, fiziksel olarak daha aktif ve 
az alkol tüketenlerde daha sık rastlanırken, vücut kitle endeksi 25’in üzerinde olan ve 
sigara kullananlarda daha az rastlanmaktadır (Kirk vd, 1999). Besin destek ürünü 
kullanımı ile ilgili Ankara’da 137 kişiyle gerçekleştirilmiş araştırma sonucunda; 
bireylerin birden fazla besin destek ürünü kullandıkları saptanmıştır. Multi-vitamin 
tableti, antioksidan, bitkisel ürün, diyet ürünü ve mineral kullanımı açısından cinsiyetler 
arasında farklılık görülmezken, spor ürünleri ve vitamin kullanımı açısından kadın ve 
erkekler arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Vitamin kullanımının 
kadınlarda, spor ürünleri kullanımının ise erkeklerde daha yüksek oranda olduğu 
belirlenmiştir. Besin destek ürünü kullanım amaçları sorulduğunda, erkeklerde ilk üç 
sırayı zindelik, performansı artırmak ve bağışıklığı artırmak kadınlarda ise, bağışıklığı 
artırmak, zindelik ve yaşlanmayı geciktirmek almıştır (Ünsal, Özdemir ve Ersoy, 2010). 
İspanyol kadın ve erkeklerde besin destek ürünü kullanımı ile eğitim seviyesi ve 
beslenme kalitesi arasında olumlu ilişki bulunmuştur (Rovira vd, 2013). Tayvan’da 65 
yaş üstü 458 kadın ve 456 erkekle yapılmış araştırmaya göre ise eğitim seviyesi yüksek 
ve ileri yaşta olanların iki çeşit besin destek ürünü kullanma eğilimleri olduğu 
görülmüştür. Bu grubun en fazla tükettikleri ilk beş besin destek ürünü ise sırasıyla; 
glukozamin, multivitaminler ve mineraller, kalsiyum, balık yağı ve vitamin B 
kompleksidir. Bir başka araştırmaya göre, erkeklerin besin destek ürünleri 
kullanmalarının temel nedeni dengesiz beslenme, kadınların ise eklem 
dejenerasyonudur (Chen vd., 2011). A.B.D’de geniş örneklemle yapılmış araştırmanın 
bulgularına göre ise besin destek ürünleri en çok kadınlar, 1-5 yaş arası çocuklar, 
yüksek gelirliler, eğitim seviyesi yüksek olanlar ve sağlık durumunu iyi olarak beyan 
edenler tarafından tüketilmektedir (Ervin vd., 1999). Bu ürünleri kullanmayı olası 
hastalıklara karşı bir sigorta olarak gören (Conner vd., 2001) ya da fonksiyonel veya 
besin destek ürünlerini sağlıksız bir yaşam biçimini telafi etme aracı olarak kullananlar 
da sayıca fazladır (De Jong vd., 2003).  

 2.4. Türkiye’de Besin Destek Ürünleri Pazarı 
 Türkiye’de besin destek ürünleri pazarı büyümektedir. Pazarın tahmini 
büyüklüğü 2012 yılı verilerine göre 150-200 milyon dolar arasındadır (dunya.com., 
istanbuleczaciodasi.org., www.zaman.com.tr). Türkiye besin destek ürünleri pazarının 
2020 yılında 205 milyon Euro’ya ulaşacağı öngörülmektedir 
(www.nutraingredients.com). Euromonitor tahminlerine göre, Avrupa’da en büyük 
pazarlar başta İtalya ve Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkeleriyken Doğu Avrupa 
ülkelerinden Romanya, Türkiye, Bosna Hersek, Rusya ve Makenonya ise en hızlı 
büyüyen ve gelecek vaat eden ülkelerdir (www.htc.co.uk).  
 Besin destek ürünleri pazarının büyümesinde ağızdan ağıza pazarlama, reklam 
ve internet ortamındaki bilgilerin önemli rolü vardır (Halsted, 2003). Ülkemizde ise 
bunların yanı sıra özellikle TV programları ve haberlere konuk olan uzmanların 
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tavsiyeleri ile gazetelerdeki sağlık köşelerindeki bilgiler halkın önemli bir kısmını bu 
ürünlere yönlendirmektedir.  
 Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği kurucularından Eczacı Adile Özdağ, 
Türkiye’de doğal, bitkisel, organik gibi kavramların birbirine geçmiş durumda olduğunu 
belirtmektedir. Ancak en büyük tehlikenin sağlık profesyoneli olmayan insanların ürün 
tavsiye etmesi olduğunu, tüm dünyada koruyucu eczacılık ve koruyucu hekimliğin ön 
plana çıkmaya başladığını vurgularken,  besin desteklerinin hastalık oluşmadan 
önlenmesine yardımcı olduğunun altını çizmektedir (www.myfikirler.org). Bu pazarda 
faaliyet gösteren firmaların dikkat etmesi gereken konuların başında  etiket/bileşen 
uygunluğu geldiğini savunan üreticiler de mevcuttur. Bazı firmaların kapsüle hiçbir 
hammadde koymadan veya alakasız bir bitkiyi toz haline getirilmiş şekliyle kapsüle 
koyarak, haksız rekabete yol açtığını, taklit ve kalitesiz, kötü ürünlerle insanların 
bitkisel ürünlere olan güvenini zedelediğini ve bitkisel ürünlerin hiçbir işe yaramadığı 
algısını yarattığını vurgulayan Gül’e (2013) göre, önemli olan kötü niyetli bu firmaların 
veya kişilerin nasıl ayıklanacağı veya nasıl dışlanacağıdır. Gül’e göre bu ancak bitmiş 
üründe yapılacak madde ve miktar tayini işlemi ile mümkün olabilecektir. Halen Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılan analizlerde, ürün bileşen 
maddeleri içerisinde etkinliği artırıcı kimyasal madde aranmakta fakat etikette beyan 
edilen ekstre, toz veya bitkinin olup olmadığı yönünden kontrol yapılmamaktadır. Bu 
yapılmadığı sürece de, sağlık ve para sömürüsünün devam edeceği, haksız rekabetin 
artacağı, etik firmaların ön plana çıkamayacağı düşünülmektedir. Müftüoğlu ise, 
vitaminler ve diğer besin desteklerinin çoğunun ithal ürün olduğunu, ithalata Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiğini, Sağlık 
Bakanlığı izin süreçlerinin son derece detaylı olduğunu ve bu ürünlere ilaç muamelesi 
yaptığını vurgularken, çözünürlüğünden, emiliminden ve biyolojik olarak faydalı 
olduğundan emin değilse izin vermediğini bu nedenle ithalatçıların neredeyse 
tamamının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin almayı tercih ettiğini 
belirtmektedir. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı’nın ise, "gıda destek ürünleri" olarak 
kabul ettiği bu ürünlerde ithal bisküvi ya da çikolataya yaptığı incelemeden daha 
fazlasına gerek görmediğine dikkat çekmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de vitaminler ve diğer gıda destek ürünleri reçetesiz olarak satılmakta, ciddi bir denetim 
yapılmamakta ve bu denetimsizlik can sıkıcı sorunlara neden olmaktadır 
(www.hurriyet.com.tr). Besin destek ürünlerinin bilinçli kullanımında, hekim uyarısı, 
kullanıcının bilinç düzeyi, medyanın rolü, satıcının etik tutumu ve devlet denetiminin 
birlikte rol oynadığı görülmektedir. 
 3. Araştırma Yöntemi  

 Her geçen gün büyüyen Türkiye besin destek ürünleri pazarına yönelik 
literatürde tüketici davranışı alanında yapılmış pazarlama araştırması son derece azdır. 
Bu çalışma, besin destek ürünleri kullananların demografik özellikleri, ürünlerin 
bilinirliği ve tüketimi ile ilgili keşifsel bir araştırma niteliğindedir. Araştırma soruları 
şunlardır: 
 S1: Besin destek ürünleri Türkiye’de tüketiciler tarafından ne kadar tanınıyor ve 
 tüketiliyor?  
 S2: Besin destek ürünleri Türkiye’de ne amaçla tüketiliyor?  
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 S3: Farklı besin destek ürünlerini kullananların ve kullanmayanların demografik 
 özellikleri nelerdir? 
 İstanbul farklı yaşam tarzlarına ve sosyo-demografik yapılara sahip bireylerin 
yaşadığı, çok çeşitli ürüne erişimin mümkün olduğu, Türkiye’de tüketimin en çok 
yapıldığı ildir. Bu nedenle araştırmanın ana kütlesi İstanbul’da yaşayan 18 yaş üzeri 
tüketicilerdir. “Örnek hacminin belirlenmesinde istatistiksel yaklaşım, hesaplanabilir 
bir istatistiksel hata ile örnek hacminin belirlenmesini sağlar. Araştırmacılar genellikle 
%95 belirlilik derecesinde (level of certainty) çalışırlar” (Gegez, 2007). Bu kapsamda, 
örneklem %95 belirlilik derecesinde, +/-%4 hata payı ile İstanbul ili nüfusunu temsil 
edecek şekilde tasarlanmış, kolayda örnekleme yöntemiyle, İstanbul’da 18 yaş ve üzeri 
684 kişiye sorular sorulmuş, hatalı ve eksik anketler ayıklandıktan sonra 673 anket 
analize dahil edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün artırılmasının araştırmaya olumlu 
katkı sağlayabileceğinin bilinmesine rağmen, araştırmanın bütçe kısıtı dikkate alınarak 
684 örneklemle çalışılmıştır. 
 Ankette yer alan besin destek ürünleri Türkiye’de en popüler ürünler arasından 
literatür, eczane verisi ve uzman görüşüne başvurularak seçilmiştir. Ürünlerin 
bilinirliğini ölçmek için 5’li ölçek kullanılmıştır (1= Bu ürünü hiç duymadım 
2=Duydum ama denemedim 3=Denedim ama tüketmiyorum 4=Ara sıra tüketiyorum 
5=Sık sık tüketiyorum). SPSS ile Ki-kare testi ve sıklıklar hesaplanarak bulgulara 
ulaşılmıştır.  
 4. Araştırma Bulguları 

Cevaplayıcıların %65,8’i kadın, %58,3’ü bekardır. Cevaplayıcıların %36,9’u 18-
25 yaş, %17,1’i 26-35 yaş, %30,2’si 36-49 yaş aralığındadır. %39,1’i lisans, %16,7’si 
yüksek lisans derecesine sahiptir. %47,6’sının gelir seviyesi 4000 TL ve üzeridir. 
%39,8’i 10 yıldan fazla süredir çalışmaktadır. Örneklem, eğitim ve gelir düzeyi 
bakımından Türkiye ortalamasının üzerindedir.  

Tablo 1’de besin destek ürünlerinin tanınırlık ve tüketim oranları yer almaktadır. 
Cevaplayıcılar tarafından en az tanınan ürün glukozamindir. C, B, D vitaminlerinin ve 
kalsiyumun tüketim oranının yüksek olduğu görülmektedir (C vitamini %63,5, B 
vitamini %50,3, Kalsiyum %43,1, D vitamini %42,6). Tanınırlık oranı en düşük olan 
glukozaminin tüketim oranı da en düşüktür (%7,2). 
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Tablo 1. Cevaplayıcıların Besin Destek Ürünlerini Tanıma ve Tüketme Oranları 
(%) 

 
Tanımayanlar a Tanıyanlar b Kullananlar c

Ürün % % %
BD1 Multivitamin 12,4 59,3 28,4
BD2 Glükosamin 53,6 39,3 7,2
BD3 Kalsiyum 2,6 54,4 43,1
BD4 Vitamin B 1,5 48,2 50,3
BD5 Vitamin C 1,2 35,3 63,5
BD6 Vitamin D 2,1 55,2 42,6
BD7 Vitamin E 2,9 59,1 38
BD8 Balık yağı 3,2 65,3 31,5
BD9 Bitki özleri 9,9 61,8 28,3
a "Bu ürünü hiç duymadım",
b "Duydum ama denemedim", ve "Denedim ama tüketmiyorum"
 c "Ara sıra tüketiyorum" ve "Sık sık tüketiyorum"  

Cevaplayıcıların besin destek ürünlerini tüketme nedenlerinin başında bağışıklık 
güçlendirme, halsizliği önleme, fiziksel ve mental (zihinsel) performans gelmektedir. % 
4 ile uyku bozuklukları tüketim nedenleri arasında son sıradadır  (Tablo 2). 

Tablo 2. Cevaplayıcıların Besin Destek Ürünlerini Tüketme Nedenleri (%) 
 

 

Toplam 
(n) %

Bağışıklığı güçlendirmek 286 30%
Halsizliği önlemek 214 22%
Fiziksel performans 140 15%
Mental performans 106 11%
Kilo kontrolü 62 6%
Stres bozuklukları 56 6%
Eklem problemleri 53 6%
Uyku bozuklukları 42 4%  

Tablo 3’te demografik özelliklere göre multivitamin, glukozamin ve kalsiyum 
tanınırlığı ve tüketimi yer almaktadır. Multivitamin tanınırlığı ve tüketimi tüm 
demografik değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Multivitamin tükettiğini 
söyleyen kadınların oranı %70 iken bu oran erkeklerde %30’dur. Multivitamini “hiç 
duymadım” diyenlerin oranı 18-25 arasındakilerde %65 ile en yüksektir. Multivitamin 
tükettiğini söyleyen 36-49 yaş arasındakilerin oranı %43 ile en yüksektir. Evlilerin 
multivitamin tüketme oranı (%53) bekarlardan yüksektir. Lisans ve yüksek lisans 
mezunlarından multivitamin tüketenlerin oranı %69’dur. Geliri 4000 TL ve üzeri 
olanlarda multivitamin tüketenlerin oranı %65’dir. 10 yıldan fazla süredir çalışanlarda 
multivitamin tüketimi  %51 ile birinci sırada yer almaktadır.  

 Glukozamin tanınırlığı ve tüketimi yaşa, medeni duruma, eğitim düzeyine ve 
çalışılan yıla göre farklılık göstermektedir. 36-49 yaş arasındakilerin tüketim oranı %43 
ile birinci sıradadır. Evliler arasında bu ürünün tanınırlığı % 65 ile bekarlardan daha 



 
 

A. Ergen – F. Bozkurt Bekoğlu 8/1 (2016) 323-341 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

332 

yüksektir. Glukozamin tüketen evlilerin oranı %55 ile bekarlardan yüksektir. 
Glukozamin tükettiğini söyleyenlerin içinde ilkokul ve ortaokul mezunu oranı %9’dur. 
10 yıldan fazla süredir çalışanların glukozamin tüketme oranı %53 ile en yüksektir.  

Kalsiyum tanınırlığı ve tüketimi sadece yaşa göre farklılık göstermektedir.  
 Kalsiyum tüketimi 18-25 yaş arasındakilerde %41 ile en yüksektir. Tablo 4’te 
görüldüğü üzere, D vitamini tanınırlığı ve tüketimi cinsiyete, medeni duruma, eğitim 
düzeyine ve çalışılan yıla göre farklılık göstermektedir. D vitamini tüketim oranı 
kadınlarda %68 ile erkeklerden daha yüksektir. Bekarların tüketim oranı %64 ile 
evlilerden yüksektir. D vitamini tüketim oranı lise mezunlarında %43, lisans 
mezunlarında ise %36’dır. 10 yıldan uzun süredir çalışanların D vitamin tüketim oranı 
%35 ile birinci sıradadır.  

 E vitamini tanınırlığı ve tüketimi cinsiyete, medeni duruma, eğitim düzeyine ve 
çalışılan yıla göre farklılık göstermektedir. Kadın ve bekar cevaplayıcıların E vitamini 
tüketim oranı daha yüksektir. Lise ve lisans mezunlarının tüketimi %79 oranındadır. 10 
yıldan uzun süredir çalışanların D vitamini tüketme oranı %35 ile en yüksektir. Balık 
yağı tanınırlığı ise sadece gelire göre farklılık göstermektedir. En yüksek tüketim oranı 
(%39) 2000-4000 TL gelir aralığındakilerdedir.  

 Bitkisel özler, B ve A Vitaminleri için demografik özellikler bakımından anlamlı 
farklılık bulunmamıştır. Cevaplayıcılar arasında en çok tanınan markalar ise %16,9 ile 
Solgar, %9,2 ile GNC’dir. 
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5. Tartışma ve Sonuç 

 Cevaplayıcılar tarafından en az tanınan ürün glukozamindir. Glukozamin sıklıkla 
artrit hastalarınca kullanılmakta ve uzman görüşüne göre genellikle besin destek 
ürününden ziyade bir ilaç olarak algılanmaktadır. E ve D vitaminleriyle 
multivitaminlerin ise daha çok kadınlar tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bunun 
nedenlerinin tespiti gelecek araştırmalara konu olabilir. Yüksek gelir seviyesindeki 
cevaplayıcılar glukozamin ve multivitaminleri daha sık kullanmaktadır. Bu bulgu 
fiyatlandırma kararları için önemlidir. 10 yıldan daha fazla çalışan bireylerin 
multivitamin, glukozamin, E ve D vitamini kullanım sıklıkları daha fazladır. 18-25 yaş 
arasındaki gençlerde kalsiyum kullanımı en yüksek seviyededir. Nedeni gelecek 
araştırmalar için konu olabilir. Bekar bireylerin E ve D vitamini kullanım sıklığı 
evlilerden daha fazladır. Bu durum glukozamin ve multivitaminler için ise tam tersidir. 
Zihinsel performansı artırıcı besin destek ürünlerinin tutundurmasının özellikle bazı 
meslek gruplarını (öğrenciler, akademisyenler, finansçılar gibi) hedef alacak şekilde 
yapılmasında fayda olacağı düşünülmektedir. Sosyal medya bir çok ürün grubunun 
iletişiminde etkin bir şekilde kullanıldığından, kurumlar doğru hedef kitlelere 
ulaşmalarını sağlayacak sosyal medya stratejileri geliştirmeli ve bu kanallarda iletişimi 
sürekli tutmaya çalışmalıdır. Bu ürünlerin kullanımında uzman tavsiyesi önemli bir rol 
oynadığından, bu ürünleri önerme potansiyeli olan doktorlara ürünlerin içeriği, katkıları 
anlatılmalı ve mümkünse bu bilgiler bilimsel kanıtlarla desteklenmelidir. Yaşam kalitesi 
ve sağlıklı yaşam en hızlı büyüyen trendler olduğundan, besin destek ürünlerini bu 
kavramlarla ilişkilendirecek akılda kalıcı ve tüketicilerin paylaşmaya değer göreceği 
iletişim çalışmaları yapılmalıdır.  
 Araştırmada en bilinen markaların Solgar ve GNC olması, pazardaki Türk 
markalarının pazarlama anlamında daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini 
göstermektedir. Türkiye bitki örtüsü bakımından zengin bir ülkedir. Çeşitli bitki 
özlerinin besin destek ürünü şeklinde kullanımı bilimsel kanıtlarla desteklendiği 
takdirde, sektörde güçlü Türk markalarının yaratılması ve bu markaların ülke 
ekonomisine katkı sağlaması yönünde önemli adımlar atılabilecektir. Öte yandan ilaç 
harcamalarının azalması, günümüz ekonomileri için büyük önem taşımaktadır. Bu 
noktada, kanıta dayalı bitkisel destek ürünü kullanımının desteklenmesi sağlık 
ekonomisine fayda sağlayacak, halkın sağlık durumunu olumlu yönde 
etkileyebilecektir. 
 Bireylerin besin destek ürünleriyle ilgili farkındalığı ve bilinç düzeyinin 
artmasında, medya ve üreticilerin etik davranmaları ile hekimlerin yönlendirmeleri 
kuşkusuz önemli rol oynamaktadır. Ne var ki insan sağlığı söz konusu olduğunda, yasal 
düzenlemeler birinci derecede öneme sahiptir. Bu noktada denetimin ilgili iki Bakanlık 
tarafından koordineli şekilde yapılması, halk sağlığını korumada son derece önemlidir. 
Özellikle televizyon izleme oranı yüksek ve eğitim düzeyi düşük kişilerin yoğun olarak 
iletişimi yapılan bitkisel karışımlara olan ilgisi ve onları bir nevi ilaç gibi algılamaları 
sağlık açısından önemli riskler taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmemiş 
besin destek ürünlerinde bu risk daha fazladır. 

 Türkiye’de besin destek ürünleri tüketimi ile ilgili henüz çalışılmamış pek çok 
boyut; ilgili kesimlerin bu ürün grubuna yönelik görüş ve tutumları, eczacı, besin destek 
üreticisi markalar, hekimler ve tüketicilerle yürütülecek nitel araştırmalar yardımıyla 
incelenebilir. Bu çalışmada sorular doğrudan sorulmuş ve rasyonel cevaplar elde 
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edilmiştir. Yine gelecek araştırmalarda besin destek ürünü kullanımında etkili duygusal 
güdüler araştırılabilir. Gelecek araştırmalarda ayrıca, bu ürünleri kullanmayanların 
kullanmama nedenleri araştırılabileceği gibi kullananların da yaşam biçimlerine göre 
bölümlendirmesi yapılarak farklı segmentlerin daha detaylı anlaşılması mümkün 
olabilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
The dietary supplements’ consumption is increasing in many markets including 

the Turkish market. Turkish dietary supplements market size is which is aprox. 150-200 
million USD (dunya.com., istanbuleczaciodasi.org., www.zaman.com.tr) and it is 
expected to be 205 million Euro by 2020 (www.nutraingredients.com). 

Local and multinational companies develop and introduce many new products 
for Turkish dietary supplements market. However, in marketing literature few academic 
research could be found regarding Turkish consumers’ behavior about dietary 
supplements. In this respect, understanding the demographic profiles of the consumers, 
usage reasons and recognition of these products are important for companies and health 
sector to define their strategies accordingly. 

Dietary supplements are the tablets, capsules or liquids  that contain one or more 
ingredients like (vitamin, mineral, herbal product, amino asit, fatty acids) in order to 
support nutrition (Kılınç, 2008). They are pills, coated tablets or drops with a health-
enhancing function (De Jong et. al, 2003). Much international research indicates that 
multivitamins and minerals are the most commonly taken supplements (Chen et.al, 
2011). Many supplements (vitamin D, calcium, and fish oil) have strong supporting 
evidence. Multivitamins can be especially valuable for various groups of people, such 
as many elderly persons and many women during their reproductive years in order to 
achieve an adequate intake of iron and folic acid. Exotic fruit juices, herbs and coctails 
are other supplement types. The marketing of supplements is accompanied by claims for 
a wide variety of actions in the body and of health benefits (antioxidants, detoxification, 
immune boosters, weight-loss products) (Temple, 2010). 

On the other hand most of the marketing of supplements are concentrated on 
those where the supporting evidence is far weaker but the profit potential far stronger. 
Another potential problem is that supplements may cause a person to delay taking 
appropriate action to deal with a treatable condition. Casual approaches may cause weak 
treatments, causing the delay of  some illnesses’ diagnosis,  hiding some symptoms and 
undesirable drug interactions (Erden and Tanyeri, 2004; Temple, 2010). For the 
vitamins and minerals the minimum daily needed amounts are not exactly determined. 
The resistance of individuals to the lack of these substances varies. If the products that 
are sold without prescriptions and control are taken overdose, they are dangerous for the 
health (Erden and Tanyeri, 2004). 

The factors effecting the interest in dietary supplemets are (Kılınç, 2008) (i) 
increase in the scientific implications about illnesses and their reasons (ii) increase in 
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the research about the chemical contents and biological effects of the natural products 
(iii) desire of individuals to increase their Quality of Life (iv) increase in welfare (v) 
increase in the observed side effects of chemical drugs. 

A research held in UK with 303 respondents shows that  the supplement users 
believed that taking these supplements would stop them from getting ill and help them 
to be healthy. They also believe that taking dietary supplements would be the best thing 
they can do for themselves. Interestingly only 1% of the sample were given 
supplements on prescription from their doctors (Conner et. al, 2001). 

Research held in Australia by O’dea, 2003 (focus group interviews with 78 
adolesecents aged 11-18 years) shows that no participants discussed the potential of 
supplements to prevent lifestyle diseases such as coronary heart disease or cancer, but 
they focused on more short-term benefits such as prevention of colds, flu and cold 
sores. None of the participants discussed any negative or potentially dangerous effects 
of nutritional supplementation. Research of dietary supplement consumption practices 
among the Taiwanese population over the age of 65 (456 men and 458 women) showed 
that (Chen et. al, 2011) the elderly with higher education levels were more likely to take 
two kinds of supplements. The top five supplements consumed from highest to lowest 
were: glueosamine. multivitamins and minerals, calcium, fish oil and vitamin B 
complex. The major reason for supplements use for men was to supplement an 
unbalanced diet, and that for women was to prevent joint degeneration.The result of a 
large American study found that (Ervin et. al, 1999) nutritional supplemetation was 
more likely to occur among females, children aged 1-5 years, those with a higher 
income, higher educational status and greater self-reported health status. Individuals 
who already have a healthy lifestyle are more likely to buy dietary supplements (De 
Jong et. al, 2003). They see supplement taking as an “insurance” agains possible 
illnesses (Conner et. al, 2001). Individuals might actually use functional foods and/or 
dietary supplements as a means to compensate for an unhealthy lifestyle (De Jong et. al, 
2003). From earlier studies that investigated dietary supplement use it was concluded 
that supplement users are more likely to be female, better educated, affluent, non-
smokers, light drinkers, and tend to have an adequate nutritional intake (De Jong et. al, 
2003; Chen et. al, 2011). People living in metropolitan areas have higher rates of 
supplement use than those living in non-metropolitan areas (Chen et. al, 2011).  

Methodology 
Less is known about dietary supplement users’ demographics, dietary 

supplements’ recognition and consumption in Turkey. This is an exploratory research 
conducted with convenience sampling. The study involved 673  Turkish consumers 
from Istanbul. Data were obtained from self-administered questionnaires. The study 
examines the characteristics of the respondents regarding demographics,  reasons for 
using dietary supplements, dietary supplements recognition and consumption rates. The 
reserach questions are as follows: 

Q1: How is the dietary supplement products’ recognition and consumption level 
 in Turkey? 

Q2: What are the reasons for consumption of dietary supplements? 
Q3: What are the demographic profiles of the users and non-users in terms of 

 each dietary supplement type? 
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The dietary supplements included in the questionnare were the most popular 
ones in Turkey at that time (literature, drugstore data, expert opinion). To measure the 
familiarity and consumption frequency of  respondents following items were measured 
using a 5-point scale . 1= I do not recognize this product,  2= I recognize this product, 
but I have not tried it, 3= I have tried this product, but I do not use it, 4=  I use this 
product occasionally, 5= I use this product frequently. The demographic characteristics 
of the respondents were measured by a nominal scale. Chi-square and frequency 
statistics are measured by SPSS. 

Findings and Conclusion 

Descriptice statistics show that 65,8% of the respondents were female, 58,3% 
were single. 36,9% were between 18-25, 17,1% were between 26-35 and 30,2% were 
between 36-49 ages. 39,1% had undergraduate degree and 16,7% had graduate degree. 
47,6% of the respondents had monthly income of 4000 TL and above. 39,8% of the 
respondents are working more than 10 years.  It is found that top three reasons to 
consume dietary supplements are immunization, prevention of exhaustion and 
increasing physical and mental performance. The usage frequency of vitamins C, B, D 
and calcium are the highest among all. Glucosamine recognition and usage frequency 
was found very low in the sample. This research is believed to provide valuable 
information for further causal research that will be conducted in healthy lifestyle 
products market.  The implications show that the recognition of dietary supplements is 
very high in the sample (Table 1). Glucosamine recognition is the lowest. It is usually 
used by people with arthritist and perceived as a kind of medicine. Vitamin B, C and D 
usage frequency is higher than other supplements. 

Table 1. Descriptions of the products and share (%) of respondents who 
recognized / used dietary supplements 

 
As most of the customers are using dietary supplements for immunization, 

preventing exhaustion and physical performance, more dietary supplements could be 
developed to meet this need. Dietary supplements to increase mental performance could 
be promoted to consumers who need more mental power i.e. students, academicians, 
white collar workers etc. As single people are using more Vitamin E, this dietary 
supplement can be promoted more intensively to this target group.Vitamin D 
consumption is high in highly educated people. The most recognized brands among the 
respondents were Solgar (16,9 %) and GNC (9,2%). This shows that Turkish brands 
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need to do more effective marketing in the market. Turkey has a wide range of  flora. If 
the use of herbal substances can be supported with scientific results, valuable Turkish 
dietary supplement brands can be built and this can both contribute to country’s 
economy and health status of the public. Lastly, due to high amount of health 
information shared via word of mouth, TV programs and health articles in the 
newsapers, a huge proportion of the citizens are interested in both functional and dietary 
supplement products in Turkey. However, wrong and overdose consumption is a big 
danger. So, the related government authorities’ legislations for the production and 
import of these products play vital role for public health. For further studies, it is 
recommended to segment dietary supplements users according to lifestyle and 
motivations. Qualitative research with doctors, pharmacists and consumers to find out 
more about dietary supplement consumption in Turkey is receommended. The motives 
for using dietary supplements and which dietary supplement to use (professional advice 
versus word of mouth) can be researched. Research on non-users to find out the reason 
for not using (feeling no need, high price, dissatisfaction etc.) can be researched. 
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Özet 
Çalışmanın amacı, tüketicilerin aile değerlerinin ve dindarlıklarının plansız 

satınalma eğilimleri üzerine etkilerini ölçmektir. Çalışma 250 tüketici üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan frekans analizi sonucunda, örneklemin Türkiye’deki yeni 
orta sınıf bireyleri yansıttığı görülmüştür. Çalışmada, güvenilirlik ve geçerlilik 
analizleri, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, tanımlayıcı istatistikler, Pearson 
korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesi yapılmıştır. Sonuçta, tüketicilerin 
dindarlıkları ile plansız satınalma eğilimleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır. 
Dahası, tüketicilerin dindarlıkları ile aile değerleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
vardır. 

Anahtar Kelimeler: Aile değerleri, dindarlık, plansız satınalma eğilimi. 
Abstract 

The purpose of this study is to measure the effects of family values and religiosity 
on impulse buying tendency. Our sample consists of 250 consumers. According to the 
frequency analysis, the sample represents the new middle class consumers who are 
mostly young, well educated urbanites and white collar professionals. We used 
reliability and validity analyses, exploratory and confirmatory factor analyses, 
descriptive statistics, Pearson correlation analysis and structrual equation modelling.  
Finally, there is a negative and significant relationship between consumers’ religiosity 
and their impulse buying tendency. Furthermore, there is a positive and significant 
relationship between consumers’ religiosity and their family values. 

Keywords: Family values, religiosity, impulse buying tendency. 
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1. Giriş 

Yükselen pazarlarda giderek artan tüketici talebi karşısında tüketici istek ve 
ihtiyaçlarını daha iyi tanımlayabilme yolu arayan işletmeler için bireylerin satın alma 
davranışlarına etki eden faktörleri incelemeleri önem taşımaktadır. Tüketici satın alma 
karar sürecine etki eden faktörler arasında psikolojik değişkenler (motivasyon, algı, 
öğrenme, tutum, kişilik/yaşam tarzı), sosyal etkiler (aile, sosyal sınıf, referans grupları, 
kültür) ve satın alma durumu (satın alma nedeni, zamanı, çevresi) yer almaktadır 
(Perreault ve McCarthy, 2006, s.113). Burada yer alan kültürel faktörlerin, özellikle 
bireyci ve kolektivist toplumlar özelinde tüketicilerin plansız satın alma davranışını 
anlamlı bir şekilde etkilediği belirtilmektedir; özellikle kolektivist toplumlarda bireyin 
ani isteklerini kontrol etme olasılığı bireyci toplumlara nazaran daha yüksektir (Kacen 
ve Lee, 2002, s. 164). Türkiye de kolektivist bir toplumdur (Hofstede, 1980). Türk 
toplumunun potansiyel sosyal sermayesinin başında kolektivist değerler içerisine dahil 
edilebilecek aile ve din kurumları gelmektedir ve her iki kurum da doğaları gereği 
toplumsal değerlerin üretilmesi ile korunması işlevini üstlenmiştir (Aydemir ve Tecim, 
2014, s.191, 197). Türkiye’de 80’li yıllarla birlikte sanayi sonrası toplum olmanın bir 
sonucu olarak neoliberal politikaların ve kentleşmenin de etkisiyle tüketim yaygınlaşmış 
ve tüketimde değişimler yaşanmıştır. Değişimler sadece toplum üyelerinin 
tüketimleriyle sınırlı kalmamış; aynı zamanda bireylerin değerlerinde de değişimler 
yaşanmıştır. Aile yapısında geleneksel aileler yerini çekirdek ailelere bırakmış, aile 
içerisinde kadının rolü değişmiş; dindarlık ise (Demirezen, 2015) postmodern tüketim 
toplumu olgusunun da tetiklemesiyle tüketim kodlarına eklemlenmeye başlamıştır. 
Belirtilen nedenlerle, aile değerleri ve dini değerler, bireylerin satın alma davranışlarına 
etkide bulunduklarından önemlidir. Çalışmanın amacı, tüketicilerin aile değerlerinin ve 
dindarlıklarının plansız satın alma eğilimleri üzerine etkilerini ölçmektir. 

2. Literatür Taraması 

Bireylerin değerleri, satın alma davranışlarına etkide bulunmaktadır. Değerler, 
kalıcıdır, bir inançtır, bir tercihtir, kişisel-sosyal tercih edilebilirdir ve bir davranış 
biçimidir (Silah, 2005, s. 277). Değer, bazı davranış ve amaçları diğer davranış ve 
amaçlardan ya bireysel ya da sosyal olarak daha tercih edilebilir bulan, sürekliliği olan 
inanışlardır; bireyin tutum ve davranışlarına etki eder (Odabaşı ve Barış, 2014, s. 212). 
Değerler, tutumlardan daha önemlidir; çünkü davranış ve tutumları tayin ederler; 
davranışların hem sebebi hem de sonucudurlar (Ünal ve Erciş, 2006, s. 361). Değerler 
konusunda önde gelen, en kapsamlı çalışmalardan birisi olan, 80 ülkede yapılan Dünya 
Değerler Araştırması (World Values Survey)’nın Türkiye kısmına göre (Esmer, 2011), 
güven (geleneksel toplumda güven, modern toplumda kişiler arası güven, kurumlara 
güven), dini değerler, siyasal ideoloji (sol, sağ yelpazesi), kimlik, aidiyet, milliyetçilik, 
kadın erkek ilişkileri incelenmiş ve ayrıca bir muhafazakârlık ölçeği kullanılmıştır. 
Çalışmada, sınıfsal bir analiz yapılmadan, toplumun tamamı incelenmiştir. Çalışmanın 
sonuçlarına göre, 10 kişiden biri, genelde insanlara güvenebileceğini söylemekte, en çok 
orduya güvenilmekte (% 76), büyük çoğunluğu dini bu dünya ile değil, ölümden sonrası 
ile ilişkilendirmekte; % 29’u 30 gün oruç tutup 5 vakit namaz kılmakta; % 85’i kendini 
dindar olarak tanımlamakta; çoğunluğu sağ görüşe yakın; toplumun dörtte üçü Türk 
olmaktan son derece gururlu olmakta; % 68’i kadının her zaman kocasına itaat etmesi 
gerektiğini düşünmektedir. Yine aynı çalışmada, Türkiye 100 üzerinden 63,00 puanda 
muhafazakârdır ve 10 üzerinden 6,94 puanla dindardır. Topçuoğlu (2010)’nun 
çalışmasına göre de Türkiye’de aileye ve dine verilen değerler ön plana çıkarak önemini 
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korumaktadır. Demirezen (2015, s. 134)’in çalışmasının sonuçlarına göre ise, 
Türkiye’de, tüketim kodlarıyla desteklenen, dindar kesimin seyahat mekânı olan, umre 
gibi dini değerler giderek ön plana çıkmaktadır. Söz konusu durum, dini değerler ile 
tüketim kodlarının iç içe geçmeye başlaması olarak yorumlanabilir. 

2.1. Dindarlık (Dini Değerler) 

Din, inananlarına sunduğu seçenekler ile doğrunun, iyinin, sevabın ölçütlerini ve 
gereklerini belirtmekle birlikte sakınılması gerekenleri de ifade eder ve inananlarını, 
belirli bir eksenin içine çeker (Aydemir ve Tecim, 2014, s.197). Dindarlık (dini 
değerler), bireyin “belli bir dini geleneğin kuralları (inanç sistemleri) içinde hayatı 
anlamlandırması (anlam) ve yaşamasıdır (ritüel)”dir (Seyhan, 2015, s. 402). Demirezen 
(2015) de temelde dindarlığın inanç (Allah’a, ahiret gününe, cennete ve cehenneme 
iman), pratik/davranış (ibadetler) ve değerler (Tanrıya ve dine önem verme derecesi) 
olmak üzere üç boyutu olduğundan söz eder. Dindarlık ile ilgili ölçümlerde öncü gelen 
ölçeklerden bir tanesi Allport ve Ross (1967)’un “İçsel-Dışsal Dini Yönelim” ölçeğidir. 
Ölçek, içsel dini yönelim ve dışsal dini yönelim olmak üzere iki alt ölçekten 
oluşmaktadır. İçsel olarak motive olmuş dindar bireyler, kendilerini, inançlarına 
tümüyle adarken ve dinlerini yaşarken; dışsal olarak motive olmuş bireyler, dinlerini 
kullanırlar (Allport ve Ross, 1967: 434). Söz konusu ölçek, her ne kadar farklı dinlere 
sahip ülkelerde sık kullanılsa da, Hristiyanlığa göre oluşturulması nedeniyle 
eleştirilmiştir. Rehman ve Shabbir (2010)’in belirttiği “İslami Dindarlık Endeksi” ise, 
İslam dinine göre hazırlanmıştır. Belirtilen ölçeğe göre, dindarlık; fikirsel boyut, ibadet 
boyutu, düşünsel boyut, izleyen boyut ve deneyimsel boyut olmak üzere beş boyuttan 
oluşmaktadır. Fikirsel boyut, Tanrı, peygamber ve kader gibi dinle ilgili genel inançları 
içerirken; ibadet boyutu, din tarafından tarif edilen namaz kılma, oruç tutma, hac gibi 
eylemleri içerir. Düşünsel boyut, bireyin din hakkındaki bilgisini ifade ederken; izleyen 
(dolaylı) boyut, dinin önemini belirtir; deneyimsel boyut ise dinin uygulanabilirliğini 
tanımlar. Rehman ve Shabbir (2010), çalışmalarında, dindarlıkla, yeni ürün benimsenme 
ilişkisini erkek öğrenciler üzerinde ölçmüşler; daha eğitimli, daha yüksek harcanabilir 
gelire sahip, farklı yaşlardaki kişiler ile daha belirleyici sonuçlara ulaşılabileceğini 
öngörmüşlerdir. Bu çalışmada da dini değerleri ölçebilmek adına, Rehman ve Shabbir 
(2010)’in belirttiği İslami Dindarlık Endeksi’nden yararlanılmaktadır. 

2.2. Aile Değerleri 

Aile, tüketici olarak ekonomik bir birim olmasından hareketle işletmeler açısından 
önem teşkil eder. Ailenin biyo/psişik, ekonomik, eğitim, dini, boş zamanları 
değerlendirme işlevleri bulunmaktadır (Topçuoğlu, 2010, s. 26). Söz konusu işlevlerden 
ekonomik işlev, ailede karar alma mekanizması ile tüketim eğilimlerinin değişmesiyle 
ilişkili iken; dini işlev, dini değerlerin çocuğa ilk verildiği yerin aile olmasıyla ilişkilidir 
(Topçuoğlu, 2010, s. 27).  Aile değerleri, Faver (1981)’e göre, bir kişinin ailesi 
içerisindeki yakın ve önemser şekilde ilişkilerini sürdürmesi ve geliştirilmesine 
dayalıdır. Aile değerleri, kişinin yaşamının amacının ve anlamının kaynağı olarak 
ailesine verdiği öneme işaret eder (Burroughs ve Rindfleisch, 2002). 

Her ne kadar neoliberal reformların din, aile ve evlilik gibi sosyal kurumları 
çökerteceği düşünülse de aksine, geleneksel kurumların etkisi, Türkiye’de devam 
etmektedir (Kravets ve Sandıkçı, 2014, s. 133). Ipsos KMG (2012), Türkiye’deki 
katılımcıların % 70’i “çocuklarına ve ailelerine aldıkları ürünlere çok dikkat ettiklerini” 
belirtmektedir. Kravets ve Sandıkçı (2014), Türkiye’deki yeni orta sınıf kadınların, 



 
 

A. Güngördü 8/1 (2016) 342-359 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

345 

tarzlarını belirlerken babalarına, erkek kardeşlerine, partnerlerine danıştıklarını; 
erkeklerin de giyimlerinde annelerinden ve partnerlerinden tavsiyeler aldıklarını 
vurgulamaktadır. 

Çalışmada, aile değerlerinin ölçülmesinde Burroughs ve Rindfleisch (2002)’in 
kullandığı Aile değerleri ölçeği kullanılmıştır. 

2.3. Plansız (Ani) Satın Alma Eğilimi 
Rook (1987), plansız satın almayı, heyecan, zevk, satın almadan kaynaklanan 

olası sonuçlar ve gelecek çıktıların gözden geçirilmesine yönelik güçlü bir isteği 
imkânsızlaştıran hislerin eşlik ettiği ani, uyarıcı bir nesnenin varlığına dayalı satın alma 
davranışı olarak tanımlamaktadır.   Beatty ve Ferrell (1998) ise, plansız satın almayı 
anlık bir satın alma olarak tanımlar; böylesi bir satın alma, satın alma öncesi ya da 
sırasında herhangi bir değerlendirmeyi içermez. Plansız satın alma, ani, çok güçlü, 
hedonik olarak karmaşık bir satın alma davranışıdır (Kacen ve Lee, 2002, s. 163). 
Muruganantham ve Bhakat (2013) da geçmiş çalışmaları incelemiş ve plansız satın 
almayı etkileyen faktörleri sınıflandırılmıştır, bunlar: Dışsal, içsel, durumsal-ürünle 
ilişkili ve demografik, sosyokültürel faktörlerdir. Özellikle, e-ticaretin, internetin ve 
televizyonla alışverişin büyümesiyle birlikte tüketiciler, plansız satın alma fırsatlarına 
daha kolay ulaşır olmuşlardır (Kacen ve Lee, 2002, s. 163). Duygusallığın da plansız 
satın almalarda etkili olduğunu belirten Mick ve Demoss (1990), negatif duygularla 
yüklü bir dönemdeki ya da depresyondaki kişilerin plansız satın alma gerçekleştirerek 
kendilerini hediyelerle ödüllendirdiklerini bulmuşlardır. Plansız satın alma, bir tüketici 
bir şeyi aniden satın almak üzere,  ani, sıklıkla güçlü ve ısrarlı bir dürtü hissettiğinde 
ortaya çıkmakla birlikte söz konusu ani istek, hedonik olarak karmaşıktır ve duygusal 
çelişkiyi harekete geçirebilir, plansız satın almanın sonuçlarını hesaba katmamayla 
ortaya çıkar (Rook, 1987, s. 191). Plansız satın alma eğilimini ölçmek için yer alan 
ölçekler arasında, Puri (1996), Rook ve Fisher (1995), Rook ve Gardner (1993), Weun 
ve diğerleri (1998) yer almaktadır. Çalışmada, plansız satın alma eğilimini ölçmek için 
plansız satın alma eğilimi ölçeği (Weun ve diğerleri, 1998) kullanılmıştır. 

3. Yöntem 
Araştırmanın amacı, tüketicilerin aile değerlerinin ve dindarlıklarının plansız satın 

alma eğilimleri üzerine etkilerini ölçmektir. Ölçekler, 5’li Likert (1=Kesinlikle 
katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) şeklinde hazırlanmıştır. Kullanılan ölçme 
araçları, plansız satın alma eğilimi ölçeği (Weun ve diğerleri, 1998), aile değerleri 
ölçeği (Burroughs ve Rindfleisch, 2002), İslami dindarlık endeksi ölçeği (Rehman ve 
Shabbir, 2010)’dir. Türkiye açısından dini değerlerin ve aile değerlerinin seçilmesi, 
Türkiye’nin bireylerin “ben” yerine “biz” olarak benliklerini tanımladıkları kolektif bir 
toplum olmasından (Hofstede, 1980) hareketledir. Zira Burroughs ve Rindfleisch (2002) 
de çalışmasında dini değerler ve aile değerlerinin kolektif yönelimli değerleri temsil 
etmede kullanmışlardır. 

Çalışmada öncelikle, 100 tüketiciye bir pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışmanın 
sonuçlarına göre, güvenirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizinin sonuçlarına 
göre, İslami dindarlık endeksi ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,925; aile değerleri 
ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,744; plansız satın alma eğilimi ölçeğinin 
Cronbach Alpha katsayısı ise 0,929’dur. Esas çalışma için kullanılan istatistiki analizler 
ise, güvenilirlik ve geçerlilik analizleri, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, 
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tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesidir. 
Verilerin analizinde, SPSS 18.0 ve AMOS 18.0 programları kullanılmıştır.  

Dindarlık ve plansız satın alma eğilimi arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirten 
çalışmaların (Bailey ve Sood, 1993, Akarsu, 2014) yanısıra negatif bir ilişki olduğunu 
belirten çalışmalar (Mokhlis ve Spartks, 2007) da vardır. Dindarlık ve aile değerleri 
arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, İslam’ın Budizm’in ya da Katolikliğin hakim 
olduğu toplumlarda ailenin diğer toplumlara göre daha güçlü ve önemli bir kurum 
olduğu görülmektedir (Topçuoğlu, 2010, s. 21). Aile ve din, Türkiye örneğinde birlikte 
düşünülmesi gerekli olan iki kurumdur; başka bir deyişle her iki kurum da yakın sosyal 
ilişkilerin kaynağıdır (Aydemir ve Tecim, 2014, s.192). Dünya Değerler Araştırması’na 
göre (Esmer, 2011) de aile ve din, Türkiye açısından öne çıkmaktadır. Çalışmamızda, 
ayrıca, aile değerleri ve plansız satın alma eğilimi arasında bir ilişki olup olmadığı da 
incelenmiştir. Bu nedenlerle, çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H1. Tüketicilerin dindarlıkları ile plansız satın alma eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H2. Tüketicilerin dindarlıkları ile aile değerleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H3. Tüketicilerin aile değerleri ile plansız satın alma eğilimleri arasında anlamlı bir 
ilişki vardır. 
 

Belirtilen hipotezler doğrultusunda, araştırmanın modeli ise aşağıdaki gibidir: 

 
Şekil 1. Araştırma modeli 

 

Araştırmanın evrenini, Ankara’da yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise 250 tüketici oluşturmaktadır. Örneklem sayısının 
belirlenmesinde, Çelik ve Yılmaz (2013)’ın çeşitli çalışmaları inceleyerek belirttiği 
üzere, normal dağılıma sahip veriler için makul örneklem büyüklüğünün en az 200 
olması gerektiği dikkate alınmıştır.   

 

 
 

 

Aile değerleri 
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Tablo 1. Örneklem Özellikleri 
Cinsiyet Frekans % Meslek Frekans % 
Kadın 120 48 Memur 108 43,2 
Erkek 130 52 Öğretmen 39 15,6 
Medeni durum Frekans % Polis 6 2,4 
Bekar 6 2,4 Muhasebeci 24 9,6 
Evli 244 97,6 Avukat 11 4,4 
Yaş Frekans % Yönetici 6 2,4 
25-30 89 35,6 Bankacı 12 4,8 
31-35 64 25,6 Sağlık görevlisi 25 10,0 
36-40 51 20,4 Din görevlisi 2 ,8 
41 ve üzeri 46 18,4 Asker 2 ,8 
Eğitim Frekans % Mühendis 5 2,0 
Lisans 212 84,8 Mimar 1 ,4 
Lisansüstü 38 15,2 Satış temsilcisi 5 2,0 
Aylık Hane halkı Geliri Frekans % Cevap vermedi  4 1,6 
0-1500 7 2,8    
1501-2500 39 15,6    
2501-3500 94 37,6    
3501-4500 42 16,8    
4501 ve üzeri 67 26,8    
Cevap vermedi 1 0,4    

Örneklem özelliklerine bakıldığında, örneklemi oluşturan tüketicilerin çoğunlukla 
erkek, evli, lisans mezunu, memur, 2501-3500 TL arası aylık hane halkı gelirine sahip 
25-30 yaş arası kişilerden oluştuğu görülmektedir. Söz konusu özellikler, Türkiye’deki 
yeni orta sınıf tüketicileri anımsatmaktadır. Yeni orta sınıf, serbest pazar reformlarıyla 
birlikte 1980’lerden sonra ortaya çıkmaya başlayan, keyfi tüketim harcamalarında (boş 
zaman aktiviteleri, daha iyi sağlık hizmetleri, arabalar, çocuklar için özel eğitim, tatil 
vb. gibi) bulunabilecekleri harcanabilir gelire sahip, beyaz yakalı, iyi eğitimli, kentli, 
hem seküler hem muhafazakâr unsurlara sahip, rahatlık, yaşam tarzı ve Batılı 
markaların sembollerinin keyfini sürmek isteyen, ölçülebilir, yukarı doğru hareketli 
hane halklarıdır (Çavuşgil ve Kardeş, 2013; Çavuşgil, 2013; Balkan ve Öncü, 2014; 
Çavuşgil ve Guercini, 2014; Erdem, 2010; Kravets ve Sandıkçı, 2014). 

4. Bulgular 

Pilot çalışmayla her üç ölçeğin de güvenilir olduğunun belirlenmesini takiben esas 
çalışma 250 tüketici üzerinde yapılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle her üç ölçeğe 
de açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizinde Temel Bileşenler 
Analizi ve Varimax döndürme tekniği kullanılmış olup 0,50 ve üzeri faktör yükleri 
dikkate alınmıştır.  

Tablo 2’de görüldüğü üzere, İslami Dindarlık Endeksi ölçeğinin açıklayıcı faktör 
analizinde “düşünsel ve dolaylı”, “ibadet”, “fikirsel ve deneyimli” olmak üzere üç boyut 
ortaya çıkmıştır. Rehman ve Shabbir (2010)’in çalışmalarında belirttiği ibadet boyutu, 
çalışmamızda aynı şekilde çıkmış; fakat diğer 4 boyut ikişer boyutun birleşmesiyle iki 
boyuta inmiştir. Faktör yükleri %54 ile %88 arasındadır.  
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Tablo 2. İslami Dindarlık Endeksi Ölçeği Döndürülmüş Faktör Matrisi 

 Boyutlar ve Maddeler Faktör 
yükleri 

 Düşünsel ve dolaylı  
K.76 Benim yardımıma ihtiyaç duyanlara her zaman yardım etmeye 

çalışırım. 
,806 

K.75 Başkalarını inciten her türlü faaliyetten kaçınmaya çalışırım. ,789 
K.77 Başkalarına karşı dürüst ve adil olmaya çalışırım.  ,755 
K.74 İslami emirlere göre başkalarına saygı göstermek ve hakkını vermek 

görevimdir 
,729 

K.73 Hayatımın her alanında her zaman İslami emirleri takip etmeye 
çalışırım.  

,693 

K.70 Haram kazançtan her zaman uzak dururum. ,688 
K.71 Büyük ve küçük günahtan her zaman kaçınmaya çalışırım. ,676 
K.72 Dinimle ilgili temel ve gerekli bilgiyi biliyorum. ,652 
 Fikirsel ve deneyimsel  
K.63 Hz. Muhammed Allah’ın son peygamberidir                                                                            ,867 
K.62 İslam’ın tüm temel fikirsel boyutlarına sarsılmaz bir inancım var ,719 
K.81 Yanlış bir şey yaptığımda Allah tarafından cezalandırılacağıma dair 

hislerim var 
,672 

K.64 Tek bir Allah olduğuna inanıyorum ,653 
K.82 Başkalarının İslami öğretiyi takip ettiklerini görmekten keyif alırım ,540 
K.78 İnancıma karşı gelen bir şey yaptığımda üzüntü duyarım. ,540 
 İbadet  
K.67 Düzenli biçimde Kuran-ı Kerim’i okurum ,886 
K.65 Düzenli biçimde günde beş vakit namaz kılarım                                                                      ,853 
K.66 Düzenli biçimde Ramazan boyunca oruç tutarım ,785 
K.68 Belirtilen kriteri karşılamak için Hac yapmakla yükümlü olduğuma 

inanırım                         
,540 

Açıklanan toplam varyans: %67,816, KMO: 0,911, Bartlett Küresellik Testi: X2: 
3993,163; sd:190; p=0.00 

İslami Dindarlık ölçeğine açıklayıcı faktör analizinin yapılmasının ardından 1. 
Düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri için önerilen 
uyum indisleri; X2/sd değerinin 5’e eşit ya da daha küçük olması (Marsh ve Hocevar, 
1985); RMSEA değerinin 0,08’den küçük olmasının kabul edilebilir olması, 0,08 ve 
0,10 arasında olmasının orta derecede uyumlu olması (Maccallum ve diğerleri, 2001; 
Byrne, 2010); GFI, CFI ve IFI değerlerinin ise 0,90’a eşit ya da daha yüksek olması 
(Bollen, 1989; Bentler, 1992; Engel vd., 2003) şeklindedir. İslami Dindarlık 
Endeksi’nin 1. Düzey faktör analizine göre (Tablo 3), K.62, K.67, K.76 maddeler 
referans değişkenlerdir. T değerleri, anlamlıdır (t>1,96). Uyum ölçütleri, kabul 
edilebilirdir.  
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Tablo 3. İslami Dindarlık Endeksi 1. Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Yol 
Standartlaştırılmış 
regresyon 
katsayıları 

Standart 
hata t 

 
p 

 
R2 

K.67 <--- İbadet ,848    0,72 
K.65 <--- İbadet ,910 ,066 16,517 *** 0,83 
K.66 <--- İbadet ,767 ,064 13,858 *** 0,59 
K.62 <--- Fikirsel ve deneyimsel ,787    0,62 
K.81 <--- Fikirsel ve deneyimsel ,823 ,085 13,048 *** 0,68 
K.82 <--- Fikirsel ve deneyimsel ,770 ,100 12,224 *** 0,59 
K.76 <--- Düşünsel ve dolaylı ,809    0,65 
K.75 <--- Düşünsel ve dolaylı ,854 ,077 15,384 *** 0,73 
K.77 <--- Düşünsel ve dolaylı ,827 ,072 14,728 *** 0,68 
K.70 <--- Düşünsel ve dolaylı ,748 ,082 12,898 *** 0,56 
K.72 <--- Düşünsel ve dolaylı ,750 ,088 12,947 *** 0,56 
X2/sd: 3,091; RMSEA: 0,092; GFI: 0,916; CFI: 0,95; IFI: 0,95 

Gizil değişkenlerin bir üst gizil değişkeni açıklayıp açıklamadığını test etmek 
amacıyla yapılan 2.düzey doğrulayıcı faktör analizine göre (Tablo 4), K.62, K.67, K.76 
maddeler referans değişkenlerdir. T değerleri anlamlıdır (t>1,96). Uyum ölçütleri, kabul 
edilebilirdir. “Dini değerler” gizil değişkeni, en çok “fikirsel ve deneyimsel” gizil 
değişkeniyle açıklanmaktadır (R2=0,92). 

Tablo 4. İslami Dindarlık Endeksi 2. Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Yol Standartlaştırılmış 

regresyon katsayıları 
Standart 
hata t  

p 
 
R2 

Düşünsel ve dolaylı <--- Dindarlık ,799 ,049 10,436 *** 0,64 
Fikirsel ve 
deneyimsel <--- Dindarlık ,960 ,059 11,398 *** 0,92 

İbadet <--- Dindarlık ,609 ,091 8,474 *** 0,37 
K.67 <--- İbadet ,848    0,72 
K.65 <--- İbadet ,910 ,066 16,517 *** 0,83 
K.66 <--- İbadet ,767 ,064 13,858 ***  0,59 

K.62 <--- Fikirsel ve 
deneyimsel 

,787 
  

 0,62 

K.81 <--- Fikirsel ve 
deneyimsel 

,823 ,085 13,048 *** 0,68 

K.82 <--- Fikirsel ve 
deneyimsel 

,770 ,100 12,224 *** 0,59 

K.76 <--- Düşünsel ve dolaylı ,809    0,65 
K.75 <--- Düşünsel ve dolaylı ,854 ,077 15,384 *** 0,73 
K.77 <--- Düşünsel ve dolaylı ,827 ,072 14,728 *** 0,68 
K.70 <--- Düşünsel ve dolaylı ,748 ,082 12,898 *** 0,56 
K.72 <--- Düşünsel ve dolaylı ,750 ,088 12,947 *** 0,56 
X2/sd: 3,091; RMSEA: 0,092; GFI: 0,916; CFI: 0,95; IFI: 0,95 

 
Aile değerleri ölçeğine yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ise 

(Tablo 5), maddeler, tek boyutta birleşmiştir. Faktör yükleri, %65 ile %83 arasındadır.  
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Tablo 5. Aile Değerleri Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

 Maddeler Faktör yükleri 
FamV5 Diğer aile üyelerinin ihtiyaçları benim ihtiyaçlarımdan daha 

önemlidir. 
,835 

FamV4 Bir aile yetiştirmenin ödülleri benim için her şeyden 
önemlidir. 

,832 

FamV7 Akşam ailemle yemek yemek günümün en önemli 
faaliyetlerindendir. 

,818 

FamV6 En önemli ilişkilerim evdekilerdir. ,786 
FamV3 Eğer ailemle olan etkinliklerimi etkiliyorsa uzun saatler 

boyunca çalışmam. 
,704 

FamV1 Ailem olmadan tam anlamıyla tatmin edici bir yaşam 
düşünemiyorum 

,652 

Açıklanan toplam varyans: %52,372, KMO: 0,866, Bartlett küresellik testi: X2: 
685,160; sd:21; p=0.00 

Aile değerleri ölçeğine açıklayıcı faktör analizinin yapılmasını takiben 1. Düzey 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır (Tablo 6). FamV5, referans değişkendir. T 
değerleri anlamlıdır (t>1,96). Uyum ölçütleri, kabul edilebilirdir. 

Tablo 6. Aile Değerleri Ölçeği 1. Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Yol 
Standartlaştırılmış 
regresyon 
katsayıları 

Standart 
hata t 

p R2 

FamV1 <--- Aile D. ,565 ,068 9,026 *** 0,32 
FamV3 <--- Aile D. ,620 ,101 10,056 *** 0,38 
FamV4 <--- Aile D. ,797 ,068 13,720 *** 0,64 
FamV5 <--- Aile D. ,823    0,68 
FamV6 <--- Aile D. ,748 ,066 12,666 *** 0,56 
FamV7 <--- Aile D. ,773 ,084 13,209 *** 0,60 
X2/sd: 3,343; RMSEA: 0,097; GFI: 0,961; CFI: 0,968; IFI: 0,968 

Plansız satın alma eğilimi ölçeğine yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına 
göre (Tablo 7), maddeler, tek boyutta birleşmiştir. Faktör yükleri, %86 ile %91 
arasındadır.  

Tablo 7. Plansız Satın Alma Eğilimi Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 
 Maddeler Faktör 

yükleri 
ImpCons11 Plansız satın almalar gerçekleştiren bir kişiyimdir. ,911 
ImpCons12 İlgimi gerçekten çeken bir şey görürsem, sonuçlarını 

düşünmeden onu satın alırım 
,902 

ImpCons10 Alışverişe gittiğimde satın alma niyetimin olmadığı şeyleri satın 
alırım 

,877 

ImpCons13 Aniden satın almak eğlencelidir ,862 
Açıklanan toplam varyans: 63,188 %, KMO: 0.827, Bartlett küresellik testi: X2: 
685,427; sd:10; p=0.00 



 
 

A. Güngördü 8/1 (2016) 342-359 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

351 

Plansız satın alma eğilimi ölçeğine yapılan 1. Düzey doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçlarına göre (Tablo 8), maddeler, tek boyutta birleşmiştir. ImpCons10 ve 
ImpsCons11’un hataları arasında modifikasyon yapılmıştır. ImpCons11, referans 
değişkendir. T değerleri anlamlıdır (t>1,96). Uyum ölçütleri, kabul edilebilirdir. 

Tablo 8. Plansız Satın alma Eğilimi 1. Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Yol 
Standartlaştırılmış 
regresyon 
katsayıları 

Standart hata t 
p R2 

ImpCons10 <--- Plansız ,779 ,053 17,473 *** 0,61 
ImpCons11 <--- Plansız ,854    0,73 
ImpCons12 <--- Plansız ,900 ,062 16,728 *** 0,81 
ImpCons13 <--- Plansız ,816 ,063 15,223 *** 0,67 
X2/sd: 0,607; RMSEA: 0,000; GFI: 0,99; CFI: 1,000; IFI: 1,000 

Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonrasında, Pearson korelasyon analizi 
yapılmıştır. Cronbach Alpha, bileşik güvenilirlik (CR) ve ortalama varyans değerleri 
(AVE) hesaplanmıştır. Böylelikle güvenirlik ve geçerlilik testleri yapılmıştır. Pearson 
korelasyon analizi sonuçlarına göre, tüm korelasyonlar 0,80’nin altındadır. Yapı 
güvenirliği, birleşik güvenirlik ile ölçülmüş ve 0,70’in üzerindedir (Nunnally ve 
Bernstein, 1994). Cronbach Alpha katsayıları da 0,70’in üzerindedir (Büyüköztürk, 
2010, s. 171). Yakınsama geçerliği için AVE değerleri 0,50’nin üzerindedir (Hair vd., 
1998; Bagozzi ve Yi, 1988). Ayrışma geçerliği için, her bir boyutun AVE değerinin 
karekökü, o boyutun diğer boyutlarla korelasyonundan büyüktür (Fornel ve Larcker, 
1981). 

Tablo 9. Pearson Korelasyon Analizi, AVE, CR, Ortalama ve Standart Sapma 
değerleri 

 

İbadet 
Fikirsel ve 
deneyimsel 

Düşünsel ve 
dolaylı 

Aile 
Değerleri 

Plansız 
Satın 
Alma 

Eğilimi 
İbadet 1     
Fikirsel ve deneyimsel ,532** 1    
Düşünsel ve dolaylı ,456** ,682** 1   
Aile Değerleri ,199** ,375** ,440** 1  
Plansız Satın Alma -,237** -,145* -,088 ,071 1 
Cronbach Alpha 0,877 0,828 0,893 0,858 0,910 
CR 0,88 0,83 0,89 0,89 0,93 
AVE 0,71 0,62 0,63 0,59 0,78 
Ortalama 3,42 4,35 4,36 3,87 2,75 
Standart hata 1,34 0,85 0,73 0,77 1,10 
**p<0,01;  *p<0,05; CR: Bileşik güvenilirlik; AVE: Ortalama varyans 

Çalışmada son olarak, değişkenler arası nedensellik ilişkileri, yapısal eşitlik 
modellemesi yardımıyla test edilmiştir. Yapısal eşitlik modelinin güçlü yanı, regresyon 
analizinin testlerde değişkenlere ait ortalamaları kullanmasına nazaran, yapısal eşitlik 
modelinin ölçüm ve artık hataları da hesaplamaya dahil etmesidir (Meydan ve Şeşen, 
2015, s. 131). Yapısal modelin sonuçlarına göre ise (Tablo 10), uyum ölçütleri, modelin 
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kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. H3 hipotezi red, H1 ve H2 hipotezleri kabul 
edilmiştir. Çalışmada ayrıca aile değerlerinin aracı etkisinin bulunup bulunmadığı da 
incelenmiştir ve aile değerlerinin, dindarlık ve plansız satın alma eğilimi üzerinde aracı 
etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. 

Yapısal eşitlikler ise aşağıdaki gibi yazılabilir: 

Plansız Satın alma Eğilimi= -0,181xDindarlık 

Aile Değerleri= 0,510xDindarlık 
İlk yapısal eşitliğe göre, dindarlıktaki 1 standart sapmalık artışın, plansız satın 

alma eğiliminde 0,181’lik bir azalışa neden olması beklenir. İkinci yapısal eşitliğe göre, 
dindarlıktaki 1 standart sapmalık artışın, aile değerlerinde 0,510’luk bir artışa neden 
olması beklenir.  

Tablo 10. Yapısal Model 

Yol 

Standardize 
edilmiş 
regresyon 
katsayıları 

Standart 
hata t p 

Plansız S. <--- Dindarlık -,181 ,096 -2,460 ,014 
Aile D. <--- Dindarlık ,510 ,057 5,439 *** 
İbadet <--- Dindarlık ,598    
Fikirsel ve deneyimsel <--- Dindarlık ,856 ,101 9,020 *** 
Düşünsel ve dolaylı <--- Dindarlık ,801 ,082 8,996 *** 
FamV1 <--- Aile D. ,575    
FamV3 <--- Aile D. ,605 ,211 7,606 *** 
FamV4 <--- Aile D. ,786 ,165 9,018 *** 
FamV5 <--- Aile D. ,824 ,175 9,256 *** 
FamV6 <--- Aile D. ,757 ,155 8,824 *** 
FamV7 <--- Aile D. ,777 ,200 8,957 *** 
ImpCons10 <--- Plansız S. ,830    
ImpCons11 <--- Plansız S. ,898 ,061 17,291 *** 
ImpCons12 <--- Plansız S. ,866 ,061 16,483 *** 
ImpCons13 <--- Plansız S. ,796 ,065 14,580 *** 
X2/sd: 2,86; RMSEA: 0,087; GFI: 0,899; CFI: 0,932; IFI: 0,932 

5. Sonuç ve Tartışma 
Çalışmanın amacı, tüketicilerin aile değerlerinin ve dindarlıklarının plansız satın 

alma eğilimleri üzerine etkilerini ölçmektir. Çalışmanın sınırlılıklarından birisi, 
örneklemin büyüklüğüdür. Bir diğer sınırlılık da çalışmada, sınıfsal açıdan farklı 
grupların bulunmayışıdır. Çalışmada kullanılan örneklemin yeni orta sınıf tüketicileri 
yansıtması nedeniyle çalışmanın sonuçları bu kapsamda değerlendirilebilir. Çalışmada, 
dindarlığın aile değerlerine pozitif, dindarlığın da plansız satın alma eğilimine negatif 
ve anlamlı etkilerinin bulunduğu görülmektedir. Dindarlığın plansız satın alma eğilimi 
üzerinde negatif ve anlamlı etkisinin bulunması, Mokhlis ve Spartks (2007)’nın 
bulgusunu destekler nitelikteyken; Bailey ve Sood (1993), Akarsu (2014)’nun 
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çalışmalarındaki bulguların aksinedir. Yüksek derecede dindar olan bireylerin aile 
değerlerine yüksek puanlar atfetmesi durumu, Jensen ve Jensen (1993)’ın çalışmasında 
da görülmektedir. Aile değerleri ve plansız satın alma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Öyleyse, yeni orta sınıf tüketicilerin plansız satın alma eğilimlerine aile 
değerleri etki etmemekte fakat dini değerler etki etmektedir. İşletmeler, rasyonel 
seçimden ziyade emosyonel seçimlerle, hedonik ve karmaşık olarak yapılan ani satın 
almaları artırabilmek için bireylerin dini değerlerini gözetmelidir. 80’li yıllar sonrasında 
yavaş yavaş yeni orta sınıf içerisindeki büyüklüğünü artıran yeni dindar orta sınıflar 
düşünüldüğünde, bulgu, önem arz etmektedir. İşletmeler, sık biçimde ani satın alınan 
ürünlerini tespit ederek söz konusu ürünlerde dini değerlerle çelişkide bulunmayacak 
ürün özelliklerine, fiyatlandırmaya, dağıtıma ve tutundurmaya gitmelidir. İleride 
yapılacak akademik çalışmalarda ise, araştırmacılar, yaşam kalitesi ve materyalizm gibi 
değişkenleri de modele katılabilir. Ayrıca, gelir, yaş, cinsiyet gibi değişkenler de 
modele katılabilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
Family and religion are two important instutions which must be thought together 

in the example of Turkey and they are also the source of social relationships (Aydemir 
and Tecim, 2014, p.192). Furthermore, family and religion become prominent in Turkey 
according to World Values Survey (Esmer, 2011). The literature notes that there is a 
significant relationship between religiosity and impulse buying tendency (Bailey and 
Sood, 1993; Mokhlis ve Spartks, 2007; Akarsu, 2014) which can be negative (Mokhlis 
ve Spartks, 2007) or positive (Bailey and Sood, 1993; Akarsu, 2014). Moreover, there is 
a relationship between family values and religiosity (Topçuoğlu, 2010). Therefore, the 
purpose of this study is to measure the effects of family values and religiosity on 
impulse buying tendency. 

Religiosity 

Although religiosity is usually measured by Allport and Ross (1967)’s scale in the 
literature while building upon on Christianity, it is often criticized by scholars. In the 
current study, we used Rehman and Shabbir (2010)’s Islamic Religiosity Index to 
measure the religious values of consumers in our sample. This Index is appropriate by 
the reason of building upon Islam. Rehman and Shabbir (2010) define religiosity with 
five dimensions such as ideological, ritualistic, intellectual, consequential, and 
experimental. The ideological dimension includes the overall beliefs associated with a 
religion such as beliefs about God, Prophet, fate and etc. Ritualistic dimension include 
the actions prescribed by religion such as prayer, fasting, and etc. Intellectual dimension 
is explained by the individual’s knowledge about religion. Consequential dimension is 
defined by the importance of religion. Experimental dimensions describe the practicality 
of the religion (Rehman and Shabbir, 2010, p.65). 

Impulse Buying Tendency 
Rook (1987) defined impulse buying as a “purchase behavior based on the 

presence of an immediate stimulus object accompanied by a feeling of excitement, 
pleasure, and a powerful urge to buy that precludes any thoughtful or deliberate 
consideration of the implications and future outcomes resulting from the purchase”. If a 
consumer experiences a sudden, often powerful and persistent urge to buy something 
immediately and the impulse to buy is hedonically complex then this process can be 
called as impulse buying (Rook, 1987, p. 191). In summary, impulse buying tendency is 
explained as the degree to purchase something immediately. We used Weun et al. 
(1998)’s scale to measure impulse buying tendency. 
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Family Values 

Family values are defined by Faver (1981) as the value placed on developing and 
maintaining close and caring relations with one’s immediate family. The importance 
given to family as a source of purpose and meaning in a person’s life is referred to 
family values. Family values is measured by (Burroughs ve Rindfleisch, 2002)’s scale 
in our study. 

Method 

Our sample consists of 250 consumers. According to the frequency analysis, the 
sample represents the new middle class consumers who are mostly young, well-
educated urbanites and white collar professionals.  We used reliability and validity 
analyses, exploratory and confirmatory factor analyses, descriptive statistics, Pearson 
correlation analysis and structural equation modeling.  According to reliability results of 
our pilot test with 100 consumers, all of our scales are reliable. When carrying out 
exploratory factor analyses, we used Principal Component Analysis and Varimax 
rotation. We considered factor loadings of 0.50 and above.  

Findings 
According to exploratory factor analysis of Islamic Religiosity Index, we found 

three dimensions such as “ideological and experiential”, “ritualistic”, “intellectual and 
consequential”. The other two scales which are family values scale and impulse buying 
tendency scale consisted of one dimension. According to the results of first-order 
confirmatory factor analyses, fit indices of the Islamic Religiosity Index scale 
(CMIN/DF: 3.091; RMSEA: 0.092; GFI: 0.916; CFI: 0.95; IFI: 0.95), family values 
scale (CMIN/DF: 3.343; RMSEA: 0.097; GFI: 0.961; CFI: 0.968; IFI: 0.968), impulse 
buying tendency scale (CMIN/DF: 0.607; RMSEA: 0.000; GFI: 0.99; CFI: 1.000; IFI: 
1.000) were found acceptable. According to the results of second-order confirmatory 
factor analysis, fit indices of the Islamic Religiosity Index scale (CMIN/DF: 3.091; 
RMSEA: 0.092; GFI: 0.916; CFI: 0.95; IFI: 0.95) were found acceptable. Furthermore, 
convergent validity, discriminant validity and reliability analyses were carried out. All 
of the scales are both reliable and valid as can be seen in Table 1. 

Table 1. Pearson Correlations and AVE, CR, Mean, SD 
 Ritualistic 

Ideological and 
experiential 

Intellectual and 
Consequential 

Family 
Values 

Impulse 
Buying 

Ritualistic 1     
Ideological and 
experiental 

.532** 1    

Intellectual and 
consequential 

.456** .682** 1   

Family Values .199** .375** .440** 1  
Impulse Buying -.237** -.145* -.088 .071 1 
Cronbach Alpha 0.877 0.828 0.893 0.858 0.910 
CR 0.88 0.83 0.92 0.93 0.95 
AVE 0.71 0.62 0.65 0.62 0.79 
Mean 3.42 4.35 4.36 3.87 2.75 
Standart deviation 1.34 0.85 0.73 0.77 1.10 
**p<0.01;  *p<0.05; CR: composite reliability; AVE: average variance extracted 
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Table 2 illustrates that there is a negative and significant relationship between 
consumers’ religiosity and their impulse consumption tendency. Furthermore, there is a 
positive and significant relationship between consumers’ religiosity and their family 
values. 

Table 2. Structural Model 

Path Standardized 
regression weights 

Standard 
deviation t p 

Impulse Buying 
Tendency <--- Religiosity -.181 .096 -2.460 .014 

Family Values <--- Religiosity .510 .057 5.439 *** 
Ritualistic <--- Religiosity .598    
Ideological and 
experiential <--- Religiosity .856 .101 9.020 *** 

Intellectual and 
consequential <--- Religiosity .801 .082 8.996 *** 

FamV1 <--- Family Values .575    
FamV3 <--- Family Values .605 .211 7.606 *** 
FamV4 <--- Family Values .786 .165 9.018 *** 
FamV5 <--- Family Values .824 .175 9.256 *** 
FamV6 <--- Family Values .757 .155 8.824 *** 
FamV7 <--- Family Values .777 .200 8.957 *** 

ImpCons10 <--- Impulse Buying 
Tendency .830    

ImpCons11 <--- Impulse Buying 
Tendency .898 .061 17.291 *** 

ImpCons12 <--- Impulse Buying 
Tendency .866 .061 16.483 *** 

ImpCons13 <--- Impulse Buying 
Tendency .796 .065 14.580 *** 

CMIN/DF: 2.86; RMSEA: 0.087; GFI: 0.899; CFI: 0.932; IFI: 0.932 

Conclusion 

The purpose of this study is to measure the effects of family values and religiosity 
on impulse buying tendency. Restrictions of the study are the sample size and the absent 
other class groups such as higher or lower classes compared to the new middle class. As 
a consequence of that the sample represents the new middle class; findings of this study 
can be considered in the context of new middle classes in an emerging market such as 
Turkey. In this study, we found a positive and significant relationship between 
religiosity and family values. Furthermore, we found that there is a negative and 
significant relationship between religiosity and impulse buying tendency. Finding of the 
study regarding the negative and significant effect of religiosity on impulse buying 
tendency, is similar to Mokhlis and Spartks (2007) but contrast to Bailey and Sood 
(1993) and Akarsu (2014)’s findings. Jensen and Jensen (1993) state that highly 
religious individuals get higher scores on family values. On the other hand, our study 
shows that there is no significant relationship between family values and impulse 
buying tendency. Moreover, religious values have an effect on impulse buying tendency 
but family values do not when the new middle class consumers are considered. 
Businesses should observe religious values of consumers to increase impulse 
consumption which is more emotional than rational, hedonic and complex. When the 
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new religious middle classes whom began to grow after 80’s in Turkey are considered, 
this finding is important. Businesses should determine products which are often bought 
impulsively and provide products, prices, places and promotions that won’t contradict 
with religious values of consumers. Future academic research should involve variables 
such as materialism, life quality, gender, age and income. 
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Özet 
İşletme içerisinde daha esnek yapılar kurmak, değişimle daha kolay başa 

çıkabilmek için önemli bir araçtır. Süreç esnekliği, üretim tesislerinin ya da işçilerin 
birden fazla ürünü üretebilmesini ve bir ürünün üretiminden bir başka ürünün üretimine 
hızlı ve maliyetsiz şekilde geçebilmesini hedefler. Bu çalışmada süreç esnekliği 
problemi için stok maliyetlerini minimize eden üretim kararlarını bulacak bir Doğrusal 
Programlama modeli önerilmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, süreç esnekliği 
içeren sistemlerin stok maliyetleri açısından esnek olmayan sistemlerden daha üstün 
olduğunu ve kısmî esneklik içeren sistemlerin neredeyse tam esnek sistemler kadar 
verimli olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stok Yönetimi, Esneklik, Stok Optimizasyonu, Karar Destek 
Modeli 

Abstract 
Building flexible structures within a company is an important tool for coping 

with changes. Process flexibility targets production facilities or workers to easily 
change their productions from a product to another without significant changeover 
costs. This study presents a Linear Programming Model for a production system with 
inventory costs and several process flexibility options. The model has been used to 
compare alternative process flexibility designs in terms of inventory costs. The 
experimental results demonstrate that (i) systems with process flexibility outperforms 
dedicated systems and (ii) limited flexibility designs may perform almost as efficient as 
full flexibility designs. 

Keywords: Inventory Management, Flexibility, Inventory Optimization, Decision 
Support Model 
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1. Giriş 

İşletmelerin rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak için dikkate alması 
gereken unsurlardan birisi belirsizliktir. İşletmeler için ürün hayat seyrinin kısalması, 
teknolojinin hızla değişmesi, teslimat sürelerinin azalması, kişiselleştirilmiş ürünlerin 
sunulması ve küresel rekabetin artması belirsizliğe neden olmaktadır (Jain vd., 2013: 
5946). İşletmenin başarısı, çevresinde gerçekleşen değişimlere uyum sağlama becerisi 
ve belirsizlikleri azaltabilmesi ile doğru orantılıdır. Talep, işletmelerin karşılaştığı en 
önemli belirsizlik kaynaklarından biridir (De Toni ve Tonchia, 1998: 1588). Talepte 
meydana gelen artış ya da azalışlar işletmelerin üretim ve stok politikalarını doğrudan 
etkilemektedir. Bu sebeple, işletmeler üretim sistemlerini esnek hale getirerek talep 
kaynaklı belirsizlikten en az derecede etkilenmeyi amaçlar. 

Bir işletme için esneklik kavramı, içsel ya da dışsal kaynaklı değişimlere uyum 
sağlama yeteneği olarak tanımlanabilir (Gustavson, 1984: 802). Esneklik, işletmelerin 
tesislerinde çok çeşitli ürünleri üreterek rekabet avantajı elde etmesini sağlar (Upton, 
1995: 206). BMW sahip olduğu esnek üretim sistemi sayesinde, 2008 ekonomik 
krizinin otomobil satışlarında yarattığı olumsuz durumdan olabildiğince az etkilenmiştir 
(Rogers vd., 2011: 3767). İşletmeler rekabet avantajı sağlayacak stratejiler geliştirirken 
çeşitli esneklik uygulamalarından yaralanabilir. İşletmelerde karşılaşılan esneklik 
çeşitlerinden başlıcaları; makine esnekliği (bir makinenin birden çok işlemi yerine 
getirebilmesi), süreç esnekliği (birçok ürünün aynı tesis içerisinde üretilebilmesi), ürün 
esnekliği (bir ürünün kolaylıkla geliştirilebilmesi), rotalama esnekliği (üretim sistemine 
yeni üretim hattının eklenebilmesi), hacim esnekliği (tesislerin farklı üretim 
kapasitelerinde çalışabilmesi) şeklinde sıralanabilir (Sethi ve Sethi, 1990: 289-328). 

Süreç esnekliği bir üretim tesisindeki ürün çeşidini veya ürün miktarını 
kolaylıkla değiştirebilme kabiliyetidir (Jordan ve Graves, 1995: 578). Süreç esnekliğinin 
amacı, değişen talep miktarlarını zamanında karşılayabilmek için uzun makine hazırlık 
süresi ve yüksek hazırlık maliyetine katlanmadan bir ürünün üretiminden başka bir 
ürünün üretimine geçebilmektir (Browne vd., 1984: 114). İşletmeler üretim sistemlerini 
süreç esnekliğine uygun hale getirerek makine ve işgücü kullanımını, müşteri 
memnuniyetini ve sistemin performansını arttırabilir. Üretim teknolojilerinde meydana 
gelen gelişmeler işletmelerin talepteki değişimlere karşı süreç esnekliğini 
kullanabilmesini sağlamıştır. Üretim sistemlerinin yüksek teknolojiye sahip makinelerle 
donatılması birden çok işi yapabilen esnek üretim tesislerini ortaya çıkarmıştır (Jain vd., 
2013: 5948). 

Süreç esnekliği başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok endüstri dalındaki 
yöneticiler tarafından dikkate alınmaktadır. Örneğin Renault, tek bir otomobil üretimi 
üzerine odaklanmış tesisler yerine, yeni teknolojiler sayesinde esnek üretim yapabilen 
makinelere sahip tesislere yatırım yapmaktadır (Francas vd., 2011: 166). Van 
Biesebroeck (2007: 1316), Amerikan ve Japon otomobil üreticilerinin süreç esnekliğini 
sistemlerine entegre etme eğilimleri olduğunu belirtmiştir. Ford Motors, Kanada’da 
bulunan iki motor üretim tesisindeki üretim araçlarını esnek hale getirebilmek için 
yaklaşık 485 milyon dolar yatırım yapmıştır (Chou vd., 2008: 60). Süreç esnekliği 
otomotiv sektörünün yanında tekstil, elektronik ve iletişim merkezi gibi hizmet 
sektörlerinde de yoğun şekilde kullanılmaktadır (Chou vd., 2010: 711). 
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Şekil 1: 5 Ürün ve 5 Tesisten Oluşan Bir Sistem İçin Süreç Esnekliği Tasarımı 

Örnekleri. F Tesisleri, Ü Ürünleri, Tesisler ile Ürünler Arasındaki Çizgilerse O 
Tesiste İlgili Ürünün Üretilebildiğini Sembolize Etmektedir. 

Akademik çalışmaların süreç esnekliğine yönelik ilgisinin 1980’li yılların 
başından itibaren hız kazandığı gözlemlenmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde 
süreç esnekliğinin uygulama alanı bulması, bu ilginin artmasının arkasındaki en önemli 
sebeplerden biridir. Süreç esnekliğine yönelik ilk çalışmalar esnek olmayan (sadece bir 
ürünün üretildiği) veya tam esnekliğin mevcut olduğu (tüm tesislerin her bir ürünü 
üretebilmesi) üretim sistemlerine odaklanmıştır (Jaikumar, 1984; Andreou, 1990; Fine 
ve Freund, 1990; Mandelbanm ve Buzacott, 1986). Tam esnekliğin yüksek tutarlarda 
yatırım gerektirmesi, süreç esnekliğinin endüstriyel alanda uygulanabilirliğini 
kısıtlamıştır. Jordan ve Graves (1995: 577- 594) çalışmalarında işletmelerin kısmî süreç 
esnekliğini uygulayarak, çok daha az yatırım tutarı ile tam esnekliğin sağladığı 
faydaların birçoğuna ulaşılabileceğini iddia etmiştir. Bunun gerçekleşebilmesi için 
üretim sisteminin kısmî süreç esnekliğine uygun bir şekilde tasarlanması gereklidir. 
Jordan ve Graves (1995: 577- 594), bu gereksinimi karşılamak adına Zincirleme 
Tasarımı (Chaining Design)’nı önermişlerdir. Zincirleme tasarımında, 1’den F’ye kadar 
sıralanan fabrikaların her biri, kendinden önceki en az bir fabrikanın ürettiği ürünü ve 
kendinden sonraki en az bir fabrikanın ürettiği ürünü üretir. Talep ya da stok 
miktarlarında meydana gelen dalgalanmalar, oluşturulan bu zincir üzerinde ürünlerin 
üretim miktarları kaydırılarak karşılanır. Böylece işletmeler talepteki değişimlere karşı 
tam esnekliğe göre çok daha düşük yatırım tutarları ile önlem alabilir. Şekil 1, beş ürün 
ve beş tesisten oluşan bir üretim sisteminin çeşitli esneklik varsayımları altındaki 
tasarımlarını örneklemektedir. 

Jordan ve Graves (1995: 577- 594)’in çalışması, kısmî süreç esnekliğine olan 
akademik ve endüstriyel ilginin giderek artmasını sağlamıştır. Albino ve Garavelli 
(1999: 447-455) talep değişkenliğinin kısmî süreç esnekliğe sahip hücresel üretim 
sistemi üzerindeki etkisini incelemiştir. Simülasyon yöntemi kullanılarak sistemin satış 
kaybı ve kapasite kullanımı açısından performansı ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara 
göre talepteki değişkenlik arttıkça kısmî süreç esneklikten sağlanan fayda düzeyi 
artmaktadır. Garavelli (2001: 39-48) seri üretim sistemini kısmî süreç esnekliği 
varsayımı altında incelemiştir. Talepteki değişkenliğinin yüksek olduğu durumlarda bile 
kısmî süreç esnekliğine sahip üretim sisteminin performansındaki azalmanın düşük 
olduğu tespit edilmiştir. Chou vd. (2008: 59-94) mevcut kısmî süreç esnekliği 
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literatürünü sistem tasarımı ve uygulama alanı açısından değerlendirmiştir. İkili zincir 
yapısındaki bir sistemin tam esnek bir sisteme yakın bir talep karşılama oranını 
yakaladığını savunmaktadır. Ancak gerçekleşen talebin, zincir yapının etkin kullanımını 
mümkün kılmadığı durumlarda zincirleme tasarımı ile tam esneklik arasındaki talep 
karşılama oranı farkı artabilmektedir.  

Süreç esnekliği talepteki değişimlerden kaynaklanan belirsizliği azaltmak için 
kullanılmasına rağmen işletmelerin üretim maliyetlerini arttırabilir. Yüksek teknolojiye 
sahip makine alımı, iş görenlerin eğitimi ve tesislerin yeniden düzenlenmesi belli bir 
yatırım gerektirdiği için işletmenin üretim maliyetlerini artırır. Bunların yanında, süreç 
esnekliği işletmelerin üretim ve stok politikalarını karmaşık hale de getirir. Stok 
yönetimi talebi zamanında karşılamak için gereken ürün miktarını tespit etmeyi 
amaçlar. Tesislerde birden çok ürünün üretilmesi, optimal üretim kararlarının 
bulunmasını çok boyutlu bir karar problemi haline getirir. Her tesiste birden çok ürünün 
üretilmesi, alternatif karar ve stok seviyesi sayısının üssel olarak artmasına neden olur. 
Ayrıca tesis kapasitelerinin sınırlı olması probleminin çözümünü daha da güçleştirir. 

Süreç esnekliği literatürde sistem tasarımı bakış açısından sıkça incelenmesine 
rağmen, kapasite kısıtı altındaki üretim kararlarının stok maliyetleri açısından 
optimizasyonu konusunda sınırlı bir literatür mevcuttur. Bunun olası bir sebebi, süreç 
esnekliğinin literatürde üretim sistemlerinin tasarımı açısından ele alınmış olmasıdır. 
Sistem tasarımında süreç esnekliği, farklı üretim hedeflerini gerçekleştirebildiği oranda 
başarılıdır. Dolayısıyla üretim kararlarının yol açtığı stok maliyetleri sistem tasarımı 
açısından öncelikli bir konu olarak görülmemiştir. Mevcut çalışmalar farklı süreç 
esnekliği tasarımlarını (ikili zincir ya da tam esneklik gibi) kapasite kullanımı ve 
taleplerin zamanında karşılanabilirliği açısından ele almıştır. Francas vd. (2009: 427-
440) kapasite kullanımı ile süreç esnekliği arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçta süreç 
esnekliğinin kapasite kullanımını olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir. He vd. (2012: 
3718-3737) en yüksek talep karşılanabilirliğini en az yatırım maliyeti ile sağlayan 
sistem tasarımını belirlemek için esneklik uyum endeksini geliştirmiştir. Bu endeks 
sayesinde üretim sistemindeki esneklik düzeyi tespit edilerek uygun değişimler 
yapılmaktadır. Graves ve Tomlin (2003: 918) çok aşamalı bir tedarik zinciri için g 
olarak tanımlanan bir esneklik katsayısı tanımlamıştır. İşletmenin ölçülen değeri bu 
değere eşit ya da büyük ise belirsizliklere karşı daha dirençli bir sisteme sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Akşin ve Karaesmen (2007: 477-484) süreç esnekliğine sahip bir 
hizmet odaklı sisteminde esneklik ve kapasite arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Athey ve 
Schmutzler (1995: 557-574) ürün ve süreç esnekliği ile ilgili kararların gelecekteki 
potansiyel yatırım fırsatları ve üretim maliyetleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Sonuç 
olarak mevcut literatürde esneklik tasarımlarının stok maliyetleri açısından performansı 
karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Mevcut literatür, ayrıca, farklı esneklik tasarımlarının faydalarını daha net ortaya 
koymak amacıyla sistemlerin, dönem içinde oluşan talepleri karşılayabilme oranını 
incelemektedir. Bu da tek dönemlik stok politikaları üretilmesi demektir. Sistem 
tasarımına odaklanan söz konusu çalışmalar sadece tek dönemi dikkati almakta ve elde 
kalan stoğun sonraki dönemlere taşınabileceğini göz ardı etmektedir. Örneğin Yu vd. 
(2011: 350-361), farklı zincir tasarımları üzerinde gerçekleşen stok taşıma problemini 
sadece tek dönem varsayımı altında çözmüştür. Hâlbuki stok teorisinde belirli koşullar 
haricinde yaygınlıkla kullanılan varsayım, elde kalan stoğun bir sonraki döneme 
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taşındığı şeklindedir. Farklı süreç esnekliği tasarımlarındaki stok maliyetlerinin çok 
dönem varsayımı altında değerlendirilmesi incelenmesi gereken önemli bir konudur.  

Bu çalışmada süreç esnekliğine ve kapasite kısıtlarına sahip bir üretim 
sisteminde çok dönemli planlama ufku için stok maliyetleri açısından optimal üretim 
kararlarının belirlenmesi problemi incelenmektedir1. Bu kapsamda süreç esnekliği 
problemi Doğrusal Programlama (DP) yöntemi kullanılarak modellenmiş ve 
çözülmüştür. İlaveten, geliştirilen DP modeli kullanılarak süreç esnekliğine sahip farklı 
üretim sistemi tasarımlarının stok maliyeti açısından performansı karşılaştırılmıştır. 
Çalışmanın ikinci bölümünde süreç esnekliği probleminin varsayımları ve DP modeli 
verilmektedir. Üçüncü bölümde süreç esnekliği problemi çeşitli sayısal örnekler ile 
çözülüp, süreç esnekliğine sahip farklı sistem tasarımlarının stok maliyetleri 
karşılaştırılmıştır. Son bölümde çalışmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecek 
çalışmalara yönelik öneriler sunulmaktadır. 

2. Süreç Esnekliği Problemi 
Bu çalışmada süreç esnekliği probleminde, T dönemli sonlu planlama ufku için 

optimal üretim kararlarının bulunması amaçlanmaktadır. Sistemde periyodik olarak her 
dönem başında üretim hedefleri belirlenmektedir. Üretim sisteminde F adet üretim 
kaynağı2 olduğu ve P adet ürün çeşidi üretildiği varsayılmaktadır. Her bir ürün bir veya 
daha fazla fabrika tarafından üretilmekte, her bir fabrikada bir veya daha fazla ürün 
üretmektedir. Ürünler ve fabrikalar arasındaki üretim ilişkileri (bağlantılar) kısmî ya da 
tam esneklik varsayımıyla tasarlanmış olabilir.  

Stok maliyetleri, üretim, elde bulundurma ve ceza maliyetlerinden oluşmaktadır. 
Üretim maliyetleri, fabrikaların fiziksel ve teknik özelliklerine bağlı olarak her bir 
fabrika-ürün ikilisi için farklı olabilir. Elde bulundurma maliyeti dönem sonunda 
stoklarda kalan ürün miktarıyla doğru orantılıdır. Dönem sonunda elde kalan her bir 
ürün, birim stok maliyetini doğurmaktadır. Benzer şekilde, ceza maliyeti de dönem 
içinde stoksuz kalınması sebebiyle karşılanamayan talep miktarıyla doğru orantılıdır. 
Dolayısıyla bir dönem için toplam stok maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

 

𝑧 =   𝑢!,!𝑞!,!
!

+ 𝜃!𝑖!!
!!

+ ℎ!𝑖!!
!

 

Yukarıdaki denklemde 𝑞!,!, f fabrikasının p ürününü üretim miktarını, 𝑢!,!, f 
fabrikasında p ürünü için birim üretim maliyetini, 𝜃! ve ℎ!, p ürünü için sırasıyla ceza 
ve elde bulundurma maliyetlerini, 𝑖!! ve 𝑖!! ise p ürünü için sırasıyla karşılanamayan 
talep ve elde kalan ürün miktarlarını göstermektedir. T dönemli bir planlama ufku için 
gelecek dönemlerin maliyetlerinin, finans teorisine uygun şekilde bugünkü değere 
indirgenmesi gerekmektedir. Bu amaçla bir iskonto oranı (𝛾) kullanılacaktır. 
Dolayısıyla T dönem için toplam indirgenmiş stok maliyeti: 

 

                                                
1 İlgili problem buradan itibaren süreç esnekliği problemi olarak anılacaktır. 
2 Üretim kaynağı, üretim bandı, fabrika, hücre, işçi vb. olabilir; buradan itibaren fabrika olarak 
anılacaktır. 

(1) 
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Z = 𝛾!!!
!

𝑢!,!𝑞!,!,!
!

+ 𝜃!𝑖!,!!
!!

+ ℎ!𝑖!,!!
!

 

 

olacaktır. Bu denklemde, 𝑖!,!!  ve 𝑖!,!!  t döneminin sonunda sırasıyla karşılanamayan talep 
ve elde kalan ürün miktarlarını göstermektedir. Karşılanamayan talep, dönem başındaki 
stok miktarı ve üretilen ürün miktarı toplamını (üretim sonrası stok) aşan talep 
miktarına eşittir. 𝐷!,!, t döneminde p ürünü için oluşan talep miktarı ve 𝑖!,! t döneminin 
başındaki stok miktarı ise karşılanamayan talep miktarı: 

𝑖!,!  ! ≥   𝐷!,!−  𝑖!,! − 𝑞!,!,!
!

          ∀    𝑡 ∈ 𝑇,𝑝 ∈ 𝑃 

olacaktır. Elde kalan ürün miktarları ise, üretim sonrası stoktan talep çıktıktan sonra 
kalan miktara eşittir ve aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 
𝑖!,!! ≥    𝑖!,! + 𝑞!,!,! − 𝐷!,!

!

          ∀    𝑡 ∈ 𝑇,𝑝 ∈ 𝑃 

Yukarıdaki iki denklemde de (3 ve 4) eşitlik yerine eşitsizliğin kullanılması, 
toplam maliyetler hesaplanırken negatif maliyetlerden kaçınılması içindir. Bu sebeple, 
her iki değişkenin de sıfırdan büyük değer alması gerekmektedir. Üretim miktarları da 
yine sıfırdan büyük olması gereken bir değişken setidir.  

 
𝑖!,!! ≥ 0          ∀    𝑡 ∈ 𝑇,𝑝 ∈ 𝑃 

𝑖!,!! ≥ 0          ∀    𝑡 ∈ 𝑇,𝑝 ∈ 𝑃 

𝑞!,!,! ≥ 0          ∀    𝑡 ∈ 𝑇, 𝑓 ∈ 𝐹,𝑝 ∈ 𝑃 

Dönem sonunda elde kalan stok miktarı, üretim sonrası stokla talep arasındaki 
farka eşittir ve stok bir sonraki döneme taşınır. Negatif stok durumunda ise, 
karşılanamayan talep miktarı ertelenerek bir sonraki döneme taşınır. Dolayısıyla t+1 
dönemi başındaki stok miktarı şu şekilde hesaplanacaktır: 

 
𝑖!!!,! =    𝑖!,! + 𝑞!,!,! − 𝐷!,!

!

          ∀    𝑡 ∈ 𝑇,𝑝 ∈ 𝑃 

Üretim kararları her bir fabrikanın üretim kapasitesiyle (𝑐!) sınırlıdır: 

 
𝑞!,!,! ≤ 𝑐!          ∀    𝑡 ∈ 𝑇, 𝑓 ∈ 𝐹

!

 

Ayrıca f fabrikasında p ürününün üretilebilmesi, sistem tasarımında belirlenen 
üretim ilişkileriyle bağlantılıdır: 

𝑞!,!,! ≤ 𝑐!𝑙!,!          ∀    𝑡 ∈ 𝑇, 𝑓 ∈ 𝐹,𝑝 ∈ 𝑃 

(2) 

(6) 

(8) 

(9) 

(3) 

(4) 

(5) 

(7) 

(10) 



 
 

M. Çimen – S. Belbağ – M. Soysal 8/1 (2016) 360-379 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                           Journal of Business Research-Türk 
 

366 

Bu denklemde 𝑙!,! parametresi, f fabrikasında p ürünü üretilebiliyorsa 1, 
üretilemiyorsa 0 değerini almaktadır. Son olarak, her bir ürün için planlama ufkunun 
başındaki stok miktarlarının tespit edilmesi gerekir: 

𝑖!,! = 𝑘!          ∀  𝑝 ∈ 𝑃 

Özetle, süreç esnekliği problemi için geliştirilen DP modeli (2) numaralı amaç 
fonksiyonu ve (3)-(11) numaralı kısıt setlerinden oluşmaktadır. 

3. Sayısal Çalışma 
Bu bölümde zincirleme, tam esneklik, ve esnek olmayan tasarımlar, çok dönemli 

bir planlama ufku için optimal stok politikalarının üreteceği maliyetler açısından 
karşılaştırılacaktır. Bölümün ilk kısmında kullanılan deney tasarımı tanıtılmakta, 
izleyen kısımda ise sonuçlar tartışılmaktadır. 

3.1. Deney Tasarımı 
Sayısal çalışma kapsamında her bir esneklik seviyesi için 10 ürün ve 10 fabrika 

içeren örnek birer sistem tasarlanmıştır (bkz. Şekil 2). Bu çalışmada ele alınan deney 
tasarımı Jordan ve Graves (1995: 585)’in çalışmasındaki örnek temel alınarak 
oluşturulmuştur. Ürünlerin talepleri Poisson dağılımına sahiptir ve ortalamaları birbirine 
eşittir 𝑑! = 𝑑! = 𝑑! = 𝑑 . Planlama ufku beş dönemden oluşmaktadır. Planlama 
ufkunun başında, her dönem için gerçekleşecek talepler önceden bilinmektedir. Üretim 
kapasitesinin ortalama talebe oranının farklı esneklik tasarımlarını nasıl etkilediğini 
sınamak amacıyla fabrika kapasitelerinin talepten düşük olduğu, talebe eşit olduğu ve 
talepten yüksek olduğu 3 farklı kapasite oranı test edilmiştir (c = 0,9 x 𝑑; c = 𝑑; c = 1,1 
x 𝑑). Her bir kapasite oranı, 4 farklı talep ortalaması için (𝑑 = {5, 10, 50, 100}) ayrı ayrı 
hesaplanmıştır.  

 
Şekil 2: Farklı Esneklik Düzeyindeki Üretim Sistemleri. Daireler Fabrikaları, 

Kareler Talepleri Temsil Etmektedir. 

 
 

(11) 
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Birim elde bulundurma maliyeti ve birim ceza maliyeti, tüm ürünler için 
sırasıyla 1 ve 7 olarak belirlenmiştir. Üretim maliyetleri ise her bir ürün-fabrika çifti 
için farklıdır ve Tablo 1’de gösterilmektedir. Ürünler için planlama ufku başında 
herhangi bir stok bulunmadığı varsayılmaktadır. Bu varsayımlarla 1.000 farklı örnek 
oluşturulmuştur. Her bir örnek için farklı esneklik tasarımlarının elde edeceği optimal 
politikalar ve maliyetler, C++ diliyle kodlanan algoritmada IBM ILOG CPLEX 12.6 
yazılımının doğrusal programlama kütüphaneleri kullanılarak bulunmuştur. 

Tablo 1: Üretim Maliyetleri 

  Ürünler 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fa
br

ik
al

ar
 

1 1 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 

2 2,36 1 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 

3 2,14 2,36 1 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 

4 1,95 2,14 2,36 1 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 

5 1,77 1,95 2,14 2,36 1 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 

6 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 1 1,1 1,21 1,33 1,46 

7 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 1 1,1 1,21 1,33 

8 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 1 1,1 1,21 

9 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 1 1,1 

10 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 1 

 

3.2. Sonuçlar 
Tablo 2, esneklik tasarımlarının farklı problemlerde elde ettiği indirgenmiş 

maliyetlerin ortalamalarını göstermektedir. Tablodan da anlaşıldığı üzere, süreç 
esnekliğine sahip sistemler, stok maliyetleri açısından işletmelere önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Süreç esnekliğine yapılacak yatırımlar, ortalama stok maliyetlerinde 
%40’ı aşan tasarruflar sağlayabilmektedir. Özellikle üretim kapasitelerinin, ortalama 
talep miktarından yüksek olduğu durumlarda bu farklar daha belirgindir. Bunun sebebi, 
fabrikalarda diğer ürünlerin üretimine ayrılabilecek daha fazla artık kapasite 
bulunmasıdır. Kapasite oranı düştüğünde fabrikalar, en düşük maliyetle ürettikleri ürüne 
odaklanmakta, çoğunlukla o ürünün talebine ancak karşılık verebildiğinden diğer 
ürünlerin üretimine kapasite ayıramamaktadır. Bu da süreç esnekliğinin faydalarını 
nispeten kısıtlamaktadır. Ancak her durumda esnek sistemlerin esnek olmayan sisteme 
nazaran daha düşük maliyetler üreteceği ortadadır. Bu durum, esnekliğin faydalarının 
tek dönemli sistemlerle sınırlı olmadığını göstermektedir. Çok dönemli bir planlama 
ufkunda elde kalan stoğun diğer dönemlere taşındığı varsayıldığında dahi esnek 
sistemler daha düşük stok maliyetleri üretmektedir. 
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Tablo 2: Farklı Esneklik Düzeyindeki Üretim Sistemlerine Ait Ortalama 
Maliyetler. 

  

𝑑=5* 𝑑=10 𝑑=50 𝑑=100 

c = 0,9 x 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 1093,66 1436,97 6063,35 11813,60 

İkili Zincir 972,67 1182,89 5848,45 11687,80 

Tam Esnek Sistem 969,64 1181,76 5848,45 11687,80 

c = 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 610,66 993,75 3382,19 5905,46 

İkili Zincir 345,87 616,02 2493,92 4689,54 

Tam Esnek Sistem 337,00 613,60 2493,92 4689,54 

c = 1,1 x 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 361,03 718,09 2287,12 4267,30 

İkili Zincir 215,94 436,97 2054,18 4101,92 

Tam Esnek Sistem 213,76 435,88 2054,18 4101,92 

∗ 𝑑=5 durumunda kapasite hesaplaması ondalıklı sonuçlar verdiğinden, bu talep miktarı için düşük kapasite oranı 4, 
yüksek kapasite oranı 6 olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 3: İkili Zincir Tasarımının Kullanımıyla Esnek Olmayan Tasarıma Nazaran 

Tasarruf Edilecek Ortalama Stok Maliyeti (%) 
Diğer yandan, ikili zincirleme tasarımına sahip kısmî esneklik ile tam esnekliğin 

maliyet performansları arasında belirgin bir fark yoktur. Şekil 3’te de görüleceği üzere 
sayısal örneklerimiz, kısmî esnekliğin literatürde belirtilen kapasite kullanım oranı, 
talep karşılama oranı gibi göstergelere ek olarak stok maliyetlerini düşürmek açısından 
da tam esnekliğe yakın bir performans gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Tam 
esneklik ile zincirleme tasarımı arasındaki ortalama maliyet farkı, tüm talep ve kapasite 
oranları için yüzde iki buçuğun altında kalmıştır (bkz. Şekil 4). Sayısal çalışmada 
çözülen 1.000 örnek içinde her ne kadar kısmî esnekliğin yeterliliğini zorlayacak uç 
örnekler bulunsa da, bu örneklerin sayısı oldukça sınırlıdır. Bu da kısmî esnekliğin 
ortalama maliyetinin tam esnekliğe yakın olmasını sağlamaktadır. 
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Şekil 4: Tam Esneklik Tasarımının Kullanımıyla İkili Zincir Tasarımına Nazaran 

Tasarruf Edilecek Ortalama Stok Maliyeti (%) 
3.3.  Senaryo Analizleri 
Yukarıda sunulan sayısal örnekler, kısmî esnekliğin stok maliyetleri açısından 

tam esnekliğe oldukça yakın, hatta çoğu zaman aynı sonuçlar üretebildiğini 
göstermektedir. Ancak karar probleminde meydana gelecek değişiklikler esneklik 
tasarımlarının maliyet performanslarını etkileyebilir. Bu bölümde işletmelerin karşı 
karşıya kalabilecekleri sıradışı durumlarda esneklik tasarımlarının performanslarının 
nasıl etkilendiği incelenecektir.  

Bu kapsamda üretim sistemlerinde ortaya çıkabilecek iki farklı senaryo 
incelenecektir. Birinci senaryo, bir üretim hattında oluşabilecek bir makine arızası veya 
kaza ya da fabrikanın kapatılması veya satılması gibi sebeplerle fabrikalardan birinin 
üretimi durdurmasıdır. Bu senaryonun incelenmesi amacıyla yukarıda sunulan örnek 
problemde bir fabrikanın (5 numaralı fabrika) devre dışı kaldığı varsayılarak deney 
tekrarlanmıştır. Tablo 3, bu yeni varsayım altında farklı esneklik tasarımlarıyla elde 
edilecek optimal maliyetleri göstermektedir.  

Tablo 3: Üretim Sisteminden Bir Fabrika Çıktığı Durumda Farklı Esneklik 
Düzeyindeki Üretim Sistemlerinde Oluşan Ortalama Maliyetler. 

  

𝑑=5* 𝑑=10 𝑑=50 𝑑=100 

c = 0,9 x 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 1386,09 2095,70 9460,99 18632,10 

İkili Zincir 1274,23 1860,20 9274,90 18524,70 

Tam Esnek Sistem 1271,41 1857,97 9274,90 18524,70 

c = 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 963,92 1697,38 6997,21 13350,30 

İkili Zincir 643,09 1210,53 5838,38 11712,10 

Tam Esnek Sistem 619,21 1197,02 5837,98 11712,10 

c = 1,1 x 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 726,98 1434,68 6065,34 11831,00 

İkili Zincir 295,60 688,98 2768,68 5322,77 

Tam Esnek Sistem 252,86 649,57 2752,16 5315,55 

∗ 𝑑=5 durumunda kapasite hesaplaması ondalıklı sonuçlar verdiğinden, bu talep miktarı için düşük kapasite oranı 4, 
yüksek kapasite oranı 6 olarak belirlenmiştir. 
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Bir fabrikanın devre dışı kalması, sistemdeki toplam üretim kapasitesinin 
düşmesine neden olacaktır. Bu da üretim sisteminin talepleri karşılamada daha fazla 
zorlanması demektir. Esnek sistemler bu durumda fabrikalar arasında farklı ürünlerin 
üretimine ihtiyaç doğrultusunda geçiş yaparak ortalama stoksuz kalma miktarını 
azaltmaktadır. Bu da esnek sistemlerle esnek olmayan sistemler arasındaki stok 
maliyetlerinin artması demektir (bkz. Şekil 5). Sonuçlarda buna ek olarak kısmî 
esneklik ile tam esneklik arasındaki maliyet farkında da belirgin bir artış 
gözlenmektedir (bkz. Şekil 6). Bu artış, özellikle kapasitenin talep ortalamalarından 
yüksek olduğu (c = 1,1 x 𝑑) problemlerde, fabrikalarda farklı ürünlere aktarılabilecek 
artık kapasitelerin daha fazla bulunması sebebiyle %15’e kadar çıkmaktadır. Bu durum, 
tam esnekliğin üretim kapasitesindeki ani daralmalarda işletmelere daha büyük maliyet 
avantajları sağladığını ortaya koymaktadır.  

 

 
Şekil 5: Üretim Sisteminden Bir Fabrika Çıktığı Durumda İkili Zincir Tasarımının 

Kullanımıyla Esnek Olmayan Tasarıma Nazaran Tasarruf Edilecek Ortalama 
Stok Maliyeti (%) 

 

 
Şekil 6: Üretim Sisteminden Bir Fabrika Çıktığı Durumda Tam Esneklik 

Tasarımının Kullanımıyla İkili Zincir Tasarımına Nazaran Tasarruf Edilecek 
Ortalama Stok Maliyeti (%) 

 



 
 

M. Çimen – S. Belbağ – M. Soysal 8/1 (2016) 360-379 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                           Journal of Business Research-Türk 
 

371 

Ele alınacak ikinci senaryo, talepte meydana gelecek daralmalardır. Bu amaçla 
işletme tarafından üretilen ürünlerden birisinin, piyasadan çekilmesi, yasal 
düzenlemeler, yüksek stok miktarı gibi sebeplerle üretimine ara veya son verilmesi 
durumu incelenecektir. İlk senaryoda olduğu gibi örnek problemde bu sefer bir ürünün 
(5 numaralı ürün) devre dışı kaldığı varsayılarak deney tekrarlanmıştır. Tablo 4, bu 
varsayım altında farklı esneklik tasarımlarıyla elde edilecek optimal maliyetleri 
göstermektedir. 

  
Tablo 4: Üretim Sisteminden Bir Ürün Çıktığı Durumda Farklı Esneklik 

Düzeyindeki Üretim Sistemlerinde Oluşan Ortalama Maliyetler. 

  

𝑑=5* 𝑑=10 𝑑=50 𝑑=100 

c = 0,9 x 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 996,34 1295,24 5423,06 10663,50 

İkili Zincir 640,26 604,21 2314,52 4449,87 

Tam Esnek Sistem 603,29 561,23 2294,38 4439,67 

c = 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 563,94 906,64 3027,07 5377,99 

İkili Zincir 248,95 418,44 1887,29 3742,79 

Tam Esnek Sistem 225,60 406,03 1886,98 3742,79 

c = 1,1 x 𝑑 

Esnek Olmayan Sistem 339,95 656,46 2079,66 3839,04 

İkili Zincir 202,97 391,52 1861,66 3701,37 

Tam Esnek Sistem 200,33 389,20 1861,66 3701,37 

∗ 𝑑=5 durumunda kapasite hesaplaması ondalıklı sonuçlar verdiğinden, bu talep miktarı için düşük 
kapasite oranı 4, yüksek kapasite oranı 6 olarak belirlenmiştir. 

 
Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere esnek tasarımların esnek olmayan tasarımlara 

üstünlüğü bu senaryoda da yüksektir (bkz. Şekil 7). Kısmî esneklik ile tam esneklik 
arasındaki fark ise bu senaryoda kapasitenin talep ortalamalarından düşük olduğu (c = 
0,9 x 𝑑), problemlerde daha yüksektir (bkz. Şekil 8). Bu problemlerde üretimi duran 
ürün sebebiyle kapasitesi kullanılmayan fabrikanın diğer ürünleri üretmesi ön plandadır. 
Kapasitelerin düşük olduğu problemlerde boş kalan fabrikaya duyulan ihtiyaç fazla 
olduğu ve tam esneklik tasarımında fazla kapasite daha kolay biçimde dağıtıldığından 
maliyetler de düşmüştür.  
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Şekil 7: Üretim Sisteminden Bir Ürün Çıktığı Durumda İkili Zincir Tasarımının 
Kullanımıyla Esnek Olmayan Tasarıma Nazaran Tasarruf Edilecek Ortalama 

Stok Maliyeti (%) 

 
Şekil 8: Üretim Sisteminden Bir Ürün Çıktığı Durumda Tam Esneklik 

Tasarımının Kullanımıyla İkili Zincir Tasarımına Nazaran Tasarruf Edilecek 
Ortalama Stok Maliyeti (%) 

Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere, esnek tasarımlar yalnızca gerçekleşen farklı 
talepleri karşılamakla kalmamakta, aynı zamanda işletmede ortaya çıkabilecek sıra dışı 
durumlarda da firmaya önemli ölçüde maliyet avantajları sağlamaktadır. Kısmî esneklik 
tasarımı, özellikle bağlantılar kendi aralarında zincir şeklinde sıralandığında tam 
esnekliğin sağladığı avantajların büyük kısmını sağlayabilmektedir. Bu iki tasarım 
arasındaki maliyet avantajları arasındaki farkın miktarı problem tanımına göre 
değişkenlik gösterebilir. Ancak her problemde kısmî esnekliğin esnek olmayan 
tasarımlara belirgin bir üstünlük sağladığı görülmektedir. Bu sonuçlar, tam esnekliğin 
ideal esneklik tasarımı olduğunu, ancak özellikle tam esneklik için gereken yatırımın 
çok yüksek olduğu durumlarda kısmî esnekliğin tercih edilebilir olduğunu 
göstermektedir. 

4. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada kapasite kısıtı ve süreç esnekliği varsayımları altında çok dönemli 

deterministik stok sistemleri için indirgenmiş stok maliyetlerini optimize edecek DP 
modeli sunulmuştur. Sunulan model birden fazla ürün ve fabrikanın bulunduğu esnek 
sistemlerde elde bulundurma, üretim ve ceza maliyetlerini dikkate alarak optimal üretim 
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politikalarını bulmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, geliştirilen model, literatürde bu 
problemin çözümü için ilk defa sunulmaktadır. 

Çalışmanın literatüre yaptığı diğer bir katkı, süreç esnekliğinde farklı 
tasarımların çok dönemli planlama ufkunda stok maliyetleri açısından 
karşılaştırılmasıdır. Mevcut literatürde süreç esnekliği kapasite kullanım oranı ve talep 
karşılama oranı gibi yönetimsel göstergeler üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 
göstergeler sistem tasarımının kabiliyetini ölçmede kullanıldığından geçmiş 
dönemlerden taşınan stok göz ardı edilmiştir. Bu çalışma kapsamında çözülen sayısal 
örnekler, geçmiş dönemden taşınan stokların süreç esnekliğinin faydalarını bertaraf 
etmediğini ortaya koymaktadır. Sayısal sonuçlar süreç esnekliğine sahip sistemlerin 
elde kalan stokların taşınması varsayımıyla dahi esnek olmayan sistemlere nazaran stok 
maliyetlerini düşürdüğünü ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, elde edilen sonuçlar 
kısmî esneklik içeren sistemlerin neredeyse tam esnek sistemler kadar verimli 
olabileceğini göstermektedir. 

Kısmî esneklik tasarımıyla tam esneklik tasarımı arasında yapılan 
karşılaştırmalarda elde edilen sonuçlar kısmî esneklik içeren sistemlerin neredeyse tam 
esnek sistemler kadar verimli olabileceğini göstermektedir. Ancak yapılan senaryo 
analizlerinde kısmî esnekliğin, tam esnekliğin sağladığı maliyet avantajlarının önemli 
bir bölümünü karşılayamadığı sıradışı örnekler de görülmektedir. Bu durum, tam 
esnekliğin stok maliyetleri açısından ideal esneklik tasarımı olduğunu, ancak farklı 
sebeplerle uygulanması mümkün olmadığında kısmî esnekliğin de maliyetleri önemli 
ölçüde düşürebilecek bir tercih olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmanın kısıtları arasında en önemlisi, sayısal örneklerde 10 ürün, 10 
fabrika içeren, nispeten küçük bir sistemin kullanılmasıdır. Daha büyük sistemler için 
tam esneklik tasarımının kısmî esnekliğe nazaran daha belirgin bir fayda sağlaması 
mümkündür. Ayrıca deterministik taleplerin yerine stokastik taleplerin kullanılması, 
sisteme tedarik süresinin eklenmesi ve farklı kısmî esneklik tasarımlarının da sayısal 
karşılaştırmalara dahil edilmesi bu çalışmanın bulgularını geliştirmek adına gelecek 
çalışmalar için doğal yönelimler olacaktır.  
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Extensive Summary 

 
Uncertainty is one of the major factors considered by companies in order to gain 

competitive advantage. Shorter product life-cycles and delivery times, higher 
technology and global competition and more personalized products cause internal and 
external uncertainties (Jain et al., 2013: 5946). Demand is one of the most important 
uncertainty sources for a company in a highly competitive environment (De Toni and 
Tonchia, 1998: 1588). Increases or decreases in demands directly affects the production 
and inventory policies of the companies. Thus, companies try to change production 
systems into flexible system to decrease negative effects of demand uncertainties.  

Flexibility for businesses can be defined as the skill of adaptation to the internal 
or external based uncertainties (Gustavson, 1984: 802). Flexibility provides a 
competitive advantage for companies by enabling manufacturing a wider range of 
products in their facilities (Upton, 1995: 206). For instance, BMW minimizes the 
negative effects of 2008 economic crisis with the implementation of flexibility in their 
production system (Rogers et al., 2011: 3767). According to Sethi and Sethi (1990: 289-
328), the major flexibility variations can be listed as; machine flexibility (multi-
functional machines), process flexibility (manufacturing two or more products in a 
single facility), product flexibility (ability to change product specifications without high 
costs), routing flexibility (ability of adding new production lines into the current 
system) and volume flexibility (ability to increase or decrease production volume with 
small changes in production system). 

Process flexibility is the ability of changing the product variety or quantity in a 
facility with minimum resources (Jordan and Graves, 1995: 578). Process flexibility 
aims to change production from one product to another without enduring long machine 
setup times and high setup costs (Browne et al., 1984: 114). Improvements in 
production technologies allow companies to implement process flexibility for tackling 
with demand uncertainties. Equipping production systems with high technology multi-
functional machines makes building facilities which can perform different tasks 
possible (Jain et al. 2013: 5948). 
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Academic interest in process flexibility began to increase in early 80’s with 
developments of new technologies in production systems. The preliminary studies on 
process flexibility generally focused on either dedicated systems (a single product is 
manufactured in each facility) or full flexibility (each facility can manufacture every 
product). Due to the high setup costs, full flexibility restricts the applicability of process 
flexibility in real world applications. Hence, academic and practical interest remained 
limited until the seminal work of Jordan and Graves (1995: 577- 594). Jordan and 
Graves suggest a new flexibility variation, limited process flexibility. They show that 
limited flexibility can procure almost all of the benefits of full flexibility with 
significantly less investment, if it is designed properly. They suggest chaining the 
production links between the factories and the products. They define chains as “a group 
of products and plants which are all connected, directly or indirectly, by product 
assignment decisions". This strategy allows the decision maker to shift the production 
along the chain, so that higher demand variations can be accommodated through a 
limited flexibility investment, even by producing only two products in each factory. 
Figure 1 illustrates a sample design of different flexibility systems for 5 products and 5 
facilities. 

Even though process flexibility is a useful tool for tackling with demand uncertainty, it 
has a potential to increase production costs because of acquiring high technology 
machines, training employees and redesigning facility layout. Furthermore, process 
flexibility complicates production and inventory policies. Manufacturing two or more 
products in facilities turns finding the optimal production decisions into a multi-
dimensional decision problem. 

 
Figure 1: Sample System Designs for a 5-Product, 5-Factory System 

This study aims to investigate the problem of determining the optimal production 
decisions with considering process flexibility in finite planning horizon. A Linear 
Programming (LP) model is developed and solved for this purpose. Moreover, using the 
LP model we made comparisons among different types of flexibility designs in terms of 
inventory costs.  

We address a multi-product, multi-facility deterministic inventory optimization 
problem under process flexibility assumption. It is assumed that each product may be 
produced by one or more facilities and each facility may produce more than one 
product; however, any chaining strategy or full flexibility is not required. The ability of 
factory f to produce product p is called a link between factory f and product p. Periodic 
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review is assumed, meaning that the state of the system is checked and replenishment 
decisions are made periodically. The predefined time points to make these decisions are 
called the review points, and the fixed time between each review point is called a period 
or cycle. 

The production cost of a product may vary among factories, because of 
specialization, different transportation costs, different technologies, etc., and is defined 
separately for each factory-product pair. Holding and penalty costs are defined for each 
product. Throwing away the excess inventory which exceeds the storage limit is 
assumed to have no cost, except for the production costs of the unused inventory. 
Finally, we use a discount rate in order to take the time value of money into account. 
The immediate costs and future costs are assumed to have different importance to the 
decision maker. Holding/not holding an amount of money by paying for any cost 
later/earlier causes an opportunity reward/cost. Hence, all of the future costs are 
discounted by a discount rate, reflecting the importance of this time value.  

For this problem, the objective function of the developed LP model aims to 
minimize the inventory costs comprised of production, holding and shortage costs. This 
objective function is optimized subject to a number of constraints, including tracking 
inventory levels for calculating shortage and excess inventory quantities and ensuring 
that production and inventory amounts do not exceed corresponding capacities. The 
decision variables in the model to be optimized are the production amounts in each 
facility for each product. 

The applicability of the model is tested on a hypothetical problem. The problem 
comprises three different process flexibility options (i.e., dedicated, 2-chain and full 
flexibility; see Figure 2) in a production system with 10 products and 10 facilities. 
Demands for the products are generated from Poisson distribution where average 
demand for each product is equal 𝑑! = 𝑑! = 𝑑! = 𝑑 . The planning horizon has five 
periods and the demand is a priori for each period. Sensitivity analyses have been done 
through using different capacity limits and demand averages.  

 
Figure 2: Experimental Flexibility Designs For Production and Inventory Systems 
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The results presented in Table 1 show that the systems with process flexibility (2-
chain, full flexibility) outperform dedicated designs in terms of total inventory cost. 
Process flexibility integrated systems can provide up to 40% reductions in average total 
inventory costs compared to dedicated systems (Table 1). These savings are more 
significant especially for the cases where the production capacities are higher than 
average demand. This is due to the fact that process flexibility allows employing the 
excess capacity by manufacturing multiple products. In scenarios with lower capacities, 
facilities focus on manufacturing a single product to satisfy its demand, and do not have 
room for producing a second product. One more insight worth to be mentioned here is 
that the cost savings obtained from limited process flexibility and full flexibility 
systems are almost the same.  

The literature on the topic claims that limited flexibility provides most of the 
benefits of using full flexibility in terms of demand coverage and capacity usage rate 
(see for instance Graves and Tomlin, 2003: 907-919; Chou et al., 2008: 59-94). Our 
findings, therefore, comply with the existing literature and extend it by showing that 
these systems perform closely to each other in terms of inventory costs as well. 

Table 1: Average Total Inventory Costs of Different Flexibility Designs 

  

 𝑑* =5  𝑑=10 𝑑=50 𝑑=100 

Capacity  = 0,9 x 𝑑 

Dedicated Design 1093,66 1436,97 6063,35 11813,60 

2-Chain Design 972,67 1182,89 5848,45 11687,80 

Full Flexibility Design 969,64 1181,76 5848,45 11687,80 

Capacity  = 𝑑 

Dedicated Design 610,66 993,75 3382,19 5905,46 

2-Chain Design 345,87 616,02 2493,92 4689,54 

Full Flexibility Design 337,00 613,60 2493,92 4689,54 

Capacity = 1,1 x 𝑑 

Dedicated Design 361,03 718,09 2287,12 4267,30 

2-Chain Design 215,94 436,97 2054,18 4101,92 

Full Flexibility Design 213,76 435,88 2054,18 4101,92 
*  𝑑 refers to average demand. 
 

In this study we present a decision support tool that can be used by decision 
makers in production management. The developed model also allows us to present the 
benefits of process flexibility in terms of total inventory costs. Moreover, we provide a 
comparison of dedicated, 2-chain and full flexibility designs by means of the model. 
The comparison shows that investing in limited flexibility can sufficiently provide most 
of the benefits of full flexibility in terms of inventory cost without bearing the high 
initialization costs of full flexibility. 
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Özet 
Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık % 99,8’ini KOBİ’ler oluşturmasına rağmen, 

yaşadıkları likidite problemleri, kaynak yetersizliği ve eğitim eksikliği gibi sebeplerle 
pazarlama faaliyetlerine pek sıcak bakamamaktadırlar. Ancak, KOBİ’lerin pazarlama 
faaliyetlerinde internet kullanımı, daha ekonomik ve faydalı olabilecek bir hareket alanı 
sağlayabilmektedir. Bu nedenle çalışmada, KOBİ’lerin e-CRM faaliyetlerine bakış 
açısını belirlemek ve KOBİ özelliklerine göre e-CRM yaklaşımlarına yönelik 
farklılıkları incelemek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik Harrigan, Ramsey ve Ibbotson 
(2011) tarafından geliştirilen ve 35 ifadeden oluşan kritik faktörler ölçeği kullanılarak 
bir anket formu hazırlanmıştır. Çalışma evrenini TRA 1 Düzey 2 Kalkınma Bölgesi 
(Erzurum, Erzincan ve Bayburt) illeri turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplam 106 işletme tespit edilmiş ve tam sayıma 
gidilmiştir. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi, Kruskal Wallis ve Mann-
Whitney U tekniklerinden faydalanılmıştır. Faktör analizi sonucu ölçek sekiz faktör ve 
34 maddeden oluşmuş; KOBİ’lerin e-CRM’ye yönelik yaklaşımlarının KOBİ 
özelliklerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm sektörü, KOBİ, e-CRM, TRA 1 Düzey 2 Kalkınma 
Bölgesi. 

Abstract 
Even though the SMEs make up nearly % 98 of the businesses in our country, they 

cannot lean toward marketing activities due to some reasons such as liquidity problems 
that they encounter, resource shortage, and lack of training. However, internet use of 
the SMEs for marketing activities can provide a more economical and useful elbow 
room. Therefore, in the study, determining the viewpoint of SMEs to e-CRM activities 
and studying the differences in accordance with their characteristics have been 
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intended. For this purpose, a questionnaire form by using a scale of critical factors that 
was developed by Harrigan, Ramsey and Ibbotson (2011) and consists of 35 statements. 
Target population of the study has been composed of the SMEs working in tourism 
sector in TRA 1 Level 2 Development Zone (the provinces Erzurum, Erzincan and 
Bayburt) 106 businesses have been identified and gone full inventory in the scope of the 
study. In data analysis, exploratory factor analysis, Kruskal Wallis and Mann-Whitney 
U techniques have been used. As a result of factor analysis, the scale has been 
composed of eight factors and 34 articles; it has been found that the approaches of the 
SMEs to e-CRM show significant differences according to the characteristics of the 
SMEs. 	  
Keywords: Tourism sector, SMEs, e-CRM, TRA 1 Level 2 Development Zone.	  

1. Giriş  
KOBİ'ler ülke ekonomilerinin önemli ve ayrılmaz bir parçası olup, en hızlı 

büyüyen pazar dilimidir. Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile kişisel 
ilişkiler konusunda KOBİ’ler, güçlü bir odaklanma ile faaliyet gösterirler. Yanıt hızı ve 
yapı açısından büyük kuruluşlardan daha esnek ve uyarlanabilirdirler (Harrigan, 
Ramsey ve Ibbotson, 2009, s. 444). Genellikle KOBİ’lerin büyük şirketler gibi etkin ve 
etkili bir pazarlama yürütmesi mümkün değildir ya da bunu göze alamazlar. Ancak 
internet, KOBİ'lere bu yönde bir mekanizma sağlar ve farkın kapatılması için bir yol 
bulunmuş olur (Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2012, s. 127). Diğer bir ifadeyle, büyük 
ve küçük firmalar arasındaki rekabet boşluğuna köprü oluşturmada internet 
teknolojilerinin rolü oldukça önemlidir. 

E-CRM üzerine yapılmış çalışmalar son yıllarda artmış olmakla birlikte, bu 
çalışmaların çoğunda, Amerika ve Avrupa’daki büyük ekonomik oluşumlar üzerine 
odaklanılmıştır (Jayachandran ve Diğ., 2005; Letaifa ve Perrien, 2007; Tavana ve Diğ., 
2013). Fakat çevre ekonomileri içinde yer alan KOBİ’lerin, bu ekonomilerin neredeyse 
tamamını oluşturduğu halde pek fazla incelemeye tabi tutulmadığı söylenebilir. 
Dolayısıyla rekabet avantajı sağlamalarında önemli bir araç olarak kullandıkları internet 
ve internete bağlanma güçleri de göz önüne alınmayarak, e-CRM faaliyetleri açısından 
sınırlı sayıda çalışmada değerlendirildikleri gözlenmektedir (Harrigan, Ramsey ve 
Ibbotson, 2008, s. 386). 

Bu çalışmada, KOBİ’lerin e-CRM’ye yönelik yaklaşımlarını değerlendirmek ve 
KOBİ özelliklerine göre e-CRM faaliyetlerine bakış açılarının farklılık arz edip 
etmediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, hizmetlerin soyut özellik 
taşıması ve bilgi ağırlıklı olması nedeniyle online ortam için daha uygun olma eğilimi 
göz önüne alınarak, hizmet sektöründeki KOBİ’lere odaklanmak uygun bulunmuş ve 
araştırma Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki turizm sektörü KOBİ’leri ile 
sınırlandırılmıştır. KOBİ’lerin CRM faaliyetlerinde internet teknolojileri kullanımını ve 
buna yaklaşımlarını inceleyen bu araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlar açısından 
literatüre katkı sağlayacak nitelikte olduğu söylenebilir.  

Çalışmada CRM kavramının ortaya çıkışı ve literatürdeki yeri, KOBİ’lerin CRM 
faaliyetleri ve bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalar, ardından e-CRM kavramı, 
avantajları ve zorlukları, KOBİ’lerin e-CRM uygulamaları ve bununla ilgili ortaya 
konmuş çalışmalar sunulmuştur. Araştırma kısmında ise, elde edilen veriler ile ölçeğe 
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ilişkin açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve KOBİ özellikleri ile tespit edilen kritik 
faktörler arasındaki farklılıklar analiz edilerek sunulmuştur. 

2. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 

Peter Drucker’ın “müşterilerin organizasyonun temeli ve varlık nedeni olarak 
görülmesi” şeklinde ifade ettiği müşteri ilişkileri fikri, 1950’lerde esas alınmaya 
başlanmıştır. Bu yıllar, aynı zamanda işletmelerin insanları kendi ürettiklerini almaya 
ikna etmek yerine onların istediklerini üretmek zorunda olduklarını fark ettikleri 
yıllardır (Argan, 2006, s. 7). Müşteri ilişkileri yönetimi terimi ilk kez 1990’lı yılların 
ikinci yarısında bilgi teknolojileri satıcı ve uygulayıcı toplulukları tarafından 
kullanılmıştır. Bu yıllar ile birlikte müşteri ilişkileri faaliyetlerinin, günlük yönetim 
uygulamalarının temel bir parçası olduğu yaygın bir kanı halini almıştır (Payne ve 
Frow, 2004, s. 527; Coltman, 2007, s. 303). 

Literatürde “customer relationship management (CRM)” olarak kullanılan 
“müşteri ilişkileri yönetimi” kavramı ile ilgili çok fazla tanım bulunmakla birlikte, 
bunlardan bazıları şu şekildedir; “Müşteri ile sürekli ve birebir ilişki gerektiren ve bu 
nedenle tüm müşteriler hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi elde etmeyi zorunlu 
kılan ve bu bilgiler ışığında birebir pazarlama ve birebir ilişkiye zemin oluşturan 
stratejik bir yaklaşımdır” (Kırım, 2001, s. 85). Scott (2001), “Müşterileri harekete 
geçirme, tutma ve hizmet sağlama için, bir dizi iş süreci ve politika tasarlanmasıdır” 
şeklinde tanımlarken, Injazz ve Karen (2004) müşteri ilişkileri için “İletişim kanalı ne 
olursa olsun, pazarlama, satış ve servis bölümlerini kullanarak, mevcut ve potansiyel 
müşteriler ve şirket ortakları ile ilişkileri yönetmek için tutarlı, tam bir dizi süreç ve 
teknolojidir” tanımını kullanmıştır (Chalmeta, 2006, s. 1016).       

Rekabet koşulları küreselleşmenin etkisiyle firmaları farklılaşmaya zorlamaktadır. 
Aynı ürünü rahatlıkla üretebilecek konumda olan firmalar farklılaşabilmek için müşteri 
odaklı uygulamalara yönelmelidir. Bunlar; müşterilerle birebir iletişim içinde olmayı, 
onların satın alma davranışlarını incelemeyi, bunlarla ilgili veri tabanları oluşturmayı, 
şirket ve müşteriler arasında iletişim kuracak teknolojilere sahip olmayı ve müşteri 
temsilciliklerine fazlasıyla önem verilmesini gerektirmektedir (Demir ve Kırdar, 2006, 
s. 297). Ayrıca, müşteri hizmetlerinin kaliteyi arttırması, müşteri sorunları ve 
eğilimlerini daha iyi anlayan bir pazarlamaya imkân vermesi, daha güçlü ve sağlam 
müşteri ilişkileri kurarak daha karlı müşterileri çekmesi, kurumsal bir varlık olarak 
müşteri bilgi değerini felsefe olarak benimsemesi, müşteri ilişkileri yönetiminin işletme 
için ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin kanıtıdır (Özgener ve İraz, 2006, s. 1357).  

KOBİ’ler büyük ekonomik oyuncular ve ulusal, bölgesel ile yerel ekonomik 
büyüme için potansiyel bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yazılım 
sağlayıcıları son zamanlarda eskiden sadece büyük firmalar tarafından benimsenen 
CRM sistemlerinde geniş bir yelpaze sunarak KOBİ’lere yönelmişlerdir. Büyük 
kuruluşlarda olduğu gibi, CRM, KOBİ’lere büyük ölçüde keşfedilmemiş fırsatlar 
yaratma imkânı sağlamaktadır. Küresel pazarda hayatta kalabilmek için KOBİ’lerin 
müşteriye odaklanması kilit faktör kabul edilmekte olup, bu sayede etkili bir şekilde 
rekabet edebilmektedirler (Alshawi, Missi ve Irani, 2011, s. 376). Ancak hala birçok 
KOBİ, CRM hususunda çekince göstermekte ve genellikle süreç için hazırlıksız olup, 
sistemin yetenekleri hakkında yanlış bilgi sahibidirler (Loh ve Diğ., 2011, s. 248; 
Nguyen, Newby ve Waring, 2012, s. 3). Dahası, kuruluşun büyümesini kısıtlaması ve 
kazanılan kârı azaltması pahasına CRM faaliyetlerinden uzak kalmaktadırlar. Bu durum, 
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yeni teknoloji uygulama konusunda işletme sahipleri ve çalışanlarının teknik bilgi veya 
uzmanlıklarının olmaması ve kaynaklarının sınırlı olması gibi birçok sebebe 
dayanmaktadır (Ramaseshan ve Kiat, 2008, s. 2; Loh ve Diğ., 2011, s. 248).  

KOBİ’lerin düşük sermaye ve likidite sınırlamaları olduğu için, onların iş modeli 
ve altyapısı için özelleştirilebilir düşük maliyetli bir CRM uygulamasına ihtiyaçları 
vardır. Çünkü bilgi teknolojilerini ve iş modellerini CRM’ye uygun bir şekilde 
değiştirmeleri yaygın bir durum değildir. Bu nedenle tercihleri mevcut iş sürecini 
kesmek değil, küçük adımlarla yeni yazılımların adapte edilmesi yönünde olmalıdır 
(Fazlzadeh, Tabrizi ve Mahboobi, 2011, s. 6164). Başarılı bir CRM uygulamasının 
önemli bir belirleyicisi de, üst düzey yöneticilerden operasyonel personele kadar tüm 
işletme genelinde CRM vizyonunun bir bütün olarak anlaşılmasının sağlanmasıdır. 
KOBİ’ler söz konusu olduğunda CRM vizyonu açık bir şekilde, neden firmanın 
CRM’ye ihtiyaç duyduğunu ve şirketin kurumsal stratejilerini neden desteklediğini 
açıklamalıdır. Bu vizyon, CRM planlama sürecinde KOBİ’lere rehberlik edecektir (Tie, 
2003, s. 31).  Bununla birlikte, KOBİ’lerin kaynak kıtlığı işletme hedeflerine ulaşmak 
için onları, müşteriler, tedarikçiler ve ortaklar ile yakın çalışmaya zorlamaktadır. Çünkü 
CRM’nin başarısı KOBİ’lerin katılımcılarına bağlıdır. Bu nedenle KOBİ’ler büyük 
projelerde sınırlı kaynaklarını arttırmak amacıyla ittifak oluşturma eğilimindedir. 
Genellikle katılımcılar tamamlayıcı kaynağa sahiptir. Bu nedenle toplam fayda bireysel 
faydaların toplamından daha fazladır (Lawson, Illia ve Jimenez, 2006, s. 85).  

Bir birey veya küçük bir grup tarafından finanse edilen ve biçimsel bir yönetim 
yapısından ziyade doğrudan sahipleri tarafından, kişiselleştirilmiş bir tarzda yönetilen 
küçük ölçekli turizm işletmeleri (Morrison, 1996’dan aktaran Akbaba, 2013, s. 22) 
olarak tanımlanabilen turizm sektörü KOBİ’leri, niş pazarlara hitap etme, müşteriye 
özel ürün ve hizmet sunma, müşterinin değişen istek ve beklentilerine hızla cevap 
verebilme gibi birçok avantaja sahiptir. Bunun yanı sıra, çalışanlar, müşteriler, 
tedarikçiler ve dağıtıcılarla iyi ilişkiler geliştirilmesi, aile bireylerinin işin bir parçası 
haline gelmesi sayesinde güven ve bağlılık yaratılması da söz konusu olmaktadır. 
Ancak KOBİ’lerin kitle üretimine izin vermeyen yapıları dolayısıyla fiyat konusunda 
rekabetçi davranamamaları, uzun dönemli stratejik planlar oluşturamamaları, gerekli 
sermayeyi bulamamaları ve işin gerektirdiği özelliklere sahip olmayan aile bireylerini 
işletmeye dâhil etmeleri gibi nedenlerle sıkıntı yaşamaları da mümkündür (Buhalis ve 
Peters 2006, s. 124-125). 

Turizm sektörü KOBİ’leri için özellikle CRM faaliyetleri büyük önem arz 
etmektedir. Çünkü üretim ve tüketimi aynı anda gerçekleştiren turizm sektörü 
işletmeleri, müşteri memnuniyetini tek seferde sağlamakla yükümlüdür ve bu durum 
öznesi insan olan turizmde, müşteri ilişkilerinin önemini iyice açığa çıkarmaktadır 
(Yıldırım, Bucak ve Aksu, 2015, s. 82). Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler 
CRM faaliyetlerini profesyonel olarak yürütememektedir. Ancak büyük ölçekli turizm 
işletmeleri, işletme ve müşteri arasındaki ilişkiyi artırmak için müşteri ilişkileri 
yönetimine hızlı bir şekilde adapte olmuştur (Wu ve Chen, 2012, s. 1254). Bu durum 
CRM faaliyetlerine ilişkin yapılmış çalışmaların çoğunda büyük ölçekli turizm 
işletmelerinin değerlendirilmesine sebep olmuş, ancak farklı tür ve ölçekteki turizm 
işletmelerinin yani KOBİ’lerin CRM faaliyetleri sıklıkla göz ardı edilmiştir (Aksatan ve 
Aktaş, 2012, s. 233).  
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KOBİ’lerin CRM faaliyetleri ile ilgili ulaşılan çalışmaların genellikle CRM’nin 
işletmeye adaptasyonunu etkileyen faktörler üzerine odaklandığı görülmektedir. 
Baumeister (2002, s. 1-7) çalışmasında KOBİ’lerin yine düşük maliyette kalarak, 
müşteri ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayan CRM yazılımlarına ihtiyaçları olduğundan 
bahsetmiş ve bunu tartışmıştır. KOBİ’lere özelleştirilmiş CRM uygulamaları ile düşük 
maliyetli bir yazılım çerçevesi sağlamayı amaçlayan IST projesi CARUSO (Müşteri 
İlgisi ve İlişki Destek Ofisi)’yu tanıtmıştır. Lawson, Illia ve Jimenez (2006, s. 83), CRM 
ve müşteri sadakati ilişkisi üzerinde web entegrasyonlu veri kullanımının etkisini, 
KOBİ’lerin e-ticaret uygulamaları üzerinden değerlendirmişlerdir. Amerika’daki 224 
KOBİ’den topladıkları verileri PLS (kısmi en küçük kareler) yöntemi ile 
incelemişlerdir. Analiz sonucunda, web entegrasyonlu veri kullanımının müşteri 
sadakati hususunda, müşteri beklentilerini anlama ve güçlendirme etkisini arttığını 
tespit etmişlerdir. 

Ramaseshan ve Kiat (2008, s. 1), Singapur’daki KOBİ'lerde CRM teknolojisinin 
uygulanmasını etkileyen faktörler üzerinde durmuşlardır. Literatürdeki altı faktörden 
(göreli avantaj, maliyet etkinliği, üst yönetim desteği, bilgi teknolojisi uzmanlığı, devlet 
desteği ve rekabet baskısı) yola çıkmışlardır. Çalışma neticesinde, en önemli faktör üst 
yönetim desteği olarak belirlenirken, bunu göreli avantaj takip etmiştir. Diğer faktörler 
için anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Yu ve Diğ. (2009, s. 1) “Kurumsal müşterilere 
yönelik KOBİ’ler için hizmet odaklı CRM” adlı çalışmalarında, CRM’ye sorunsuz bir 
şekilde entegre edilmiş internet verisi ve KOBİ’lere özel veri sağlayan bir şema 
önermişlerdir. Müşteri için üç boyut formüle etmiş ve müşterinin burada kurumsal bir 
düzeyde olduğunun -müşterinin şirketi temsil ettiğinin- altını çizmişlerdir. Çalışma 
sonucunda, CRM’nin internetten daha önemli bilgiler sağladığını ve müşterinin 
araştırılması için harcanan zaman kaybını azalttığını belirtmişlerdir. 

Alshawi, Missi ve Irani (2011, s. 381-382) İngiltere’de 30 KOBİ’den oluşan çoklu 
bir örnek olay uygulaması yapmışlardır. KOBİ’lerin CRM’yi benimsenmesinde 
organizasyonel, teknik ve veri kalitesi faktörlerinin etkili olduğunu varsaymışlardır. 
Mehta (2011, s. 4714) aynı yıl yaptığı çalışmada, Hindistan KOBİ'lerinin stratejik ve 
başarılı müşteri ilişkileri için CRM'yi uygulaması, benimsemesi ve kullanmasına 
yardımcı olabilecek süreçlerin, problemlerin ve sorunların daha iyi anlaşılmasını 
sağlamayı amaçlamıştır. Bu anlayışa ulaşmak için araştırmada üç katılımcı grup (CRM 
satıcısı, CRM müşterisi ve CRM faydalanıcısı) belirlemiştir. Fazlzadeh, Tabrizi ve 
Mahboobi (2011, s. 6160) İran'daki küçük ve orta ölçekli bilim ve teknoloji parkında 
CRM uygulamalarını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Araştırmada iletişim-dağıtım 
altyapısı, iş dinamikleri, müşteri ilişkileri ve yenilikçilik-kalite faktörlerinin CRM'yi 
etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. KOBİ'ler için en önemli engellerin zayıf iletişim, 
yetersiz destek ve verimsiz iş süreçleri olduğu sonucuna varmışlardır. Loh ve Diğ. 
(2011, s. 247) KOBİ'lerin CRM sistemini uygulamama nedenleri, KOBİ'ler için CRM 
sisteminin yararları ve KOBİ'lerin CRM sistemlerini uygulaması için gerekli yöntemler 
üzerinde durmuşlardır. CRM sisteminin uygulanmasının yararları hakkında KOBİ'ler 
arasında daha fazla farkındalık yaratmayı ve KOBİ'lerin CRM sistemini başarıyla 
uygulanması için daha fazla fikir vermeyi amaçlamışlar ve bu bilgileri paylaşmışlardır. 

Nguyen, Newby ve Waring (2012, s. 2)’de CRM'nin benimsenmesini etkileyen 
faktörleri tespit etmeye çalışmışlardır. Güney Kaliforniya'da bulunan perakende, imalat 
ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 126 KOBİ'nin yönetim, firma, çalışan özellikleri 
ve bilgi teknolojisi faktörlerini temel almışlardır. Yönetimin yenilikçiliğinin, firmanın 
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CRM sistemine bakış açısını olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca CRM 
sistemi uygulama kararının çalışanların katılımından, firmanın büyüklüğünden ve 
algılanan piyasa konumundan da etkilendiğini belirtmişlerdir. 

Turizm sektörü işletmelerinin CRM faaliyetleri üzerine yapılan araştırmalar 
incelendiğinde, çoğunun büyük ve zincir otel işletmelerinin uygulamaları üzerine 
yoğunlaştığı gözlenmektedir (Lin ve Su 2003; Piccoli ve Diğ. 2003; Sigala 2005; Güleş, 
Akgemci ve Civelek, 2005). Bu durumun, turizm sektörü KOBİ’lerinin CRM 
faaliyetlerine yönelik çalışmaların göz ardı edilmesine sebep olduğu söylenebilir. Konu 
ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:  

Özgener ve İraz (2006, s. 1356), Kapadokya’daki küçük ve orta ölçekli turizm 
işletmelerinin CRM uygulamalarını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. 318 işletmeye 
yüz yüze ve e-posta yoluyla anket dağıtmış ve 88 işletmeden yanıt almışlardır. Çalışma 
sonucunda, iletişim-dağıtım altyapısı, iş dinamikleri, müşteri ilişkileri ve yenilikçi-kalite 
faktörlerinin CRM’yi etkilediğini, özellikle iş dinamiklerinin müşteri ilişkilerinde kritik 
bir rol oynadığını tespit etmişlerdir. Turizm sektöründeki KOBİ’ler için en önemli 
engelleri, yetersiz destek bütçesi ve üst yönetimin taahhüt eksikliği olarak 
belirlemişlerdir. Aksatan ve Aktaş (2012, s. 233)’da benzer şekilde çalışmalarında, 
küçük konaklama işletmelerinde CRM’nin ne derece uygulandığını tespit etmeyi 
amaçlamışlardır. Ancak Özgener ve İraz’dan farklı olarak yöneticilerin bakış açısını 
değerlendirmek amacıyla yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar yapmış ve 
mülakat bulgularını içerik analizine tabi tutmuşlardır. Mülakatları Çeşme Alaçatı’daki 
15 küçük konaklama işletmesi yöneticisi ile gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda 
küçük işletmelerin CRM’nin öneminin ve yararının bilincinde olduklarını ve 
uyguladıkları CRM’nin teknoloji destekli boyuttan ziyade hizmet boyutundan 
oluştuğunu tespit etmişlerdir. Yıldırım, Bucak ve Aksu (2015, s. 81)’da aynı araştırma 
amacına yönelik olarak Bozcaada’daki 148 küçük ölçekli otel ve pansiyon yöneticisine 
anket uygulamıştır. Araştırmada yöneticilerin müşteri ilişkileri yönetimine yönelik 
olarak olumlu bir tutum içinde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca faktör analizi sonucuna 
göre, en önemli faktör “insan” çıkarken, bunu “süreç” ve “teknoloji” izlemiştir. 
Yöneticilerin cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki tecrübeleri ile müşteri ilişkileri 
yönetimi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

Bu çalışmaların dışında konaklama işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimine 
odaklanan bazı araştırmalarda hem büyük ölçekli hem de küçük ve orta ölçekli 
işletmeler bir arada değerlendirilmiştir (Türker ve Özaltın, 2010; Wu ve Li, 2011; Wu 
ve Chen, 2012). Turizm sektörü KOBİ’lerinin CRM faaliyetlerine ilişkin araştırmalar 
değerlendirildiğinde, genellikle yöneticilerin müşteri ilişkileri yönetimine karşı olumlu 
bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. Ancak internet teknolojisinin hızla ilerlemesi 
müşteri ilişkileri yönetiminin de değişikliğe uğramasına sebebiyet vermiştir. Artık 
yöneticilerin teknolojiyle bütünleşmiş CRM faaliyetlerine yani e-CRM’ye 
odaklanmaları bir gereklilik haline gelmiştir.  

3. E-CRM  
1980’li yıllardan itibaren internetteki çarpıcı gelişmeler sayesinde şirketler, 

müşteriler ile buluşmada yeni yollar keşfetmişlerdir. İnternet kullanımı pazarlama 
faaliyetlerini daha da etkinleştirmiştir. Bu sayede şirketin müşteri ile ve müşterinin 
şirketle etkileşim kurduğu tüm kanallar kullanılabilir hale gelmiştir. Bu durum pazarda 
daha bilgili, daha talepkâr ve daha az sadık müşterilerin ortaya çıkmasına sebebiyet 
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vermiştir. Bu nedenle müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için müşteri davranış 
modelleri hakkında veri toplamak, kârlı ve uzun süreli ilişkiler yaratmak amaçlanmıştır 
(Fagerström ve Sjögren, 2012, s. 10). Son eğilimler, özellikle geniş bir müşteri tabanına 
sahip işletmelerin daha kalıcı ilişkiler kurma yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir. 
Bunların en önemlileri, bilgisayarların depolama kapasitesinin artması, veri depolama 
maliyetinin önemli ölçüde azalması, veri madenciliği ve veri analizi yapmada gelişmiş 
araçların giderek artması, e-ticaretin yükselişi ve çok daha düşük maliyetle internet 
üzerinden müşterileri hedef alabilme yeteneği, müşteri tutma ve müşteri değerinin 
önemini daha fazla anlama, pazarlama yaklaşımlarında artış ve hedef müşterilere 
yönelik daha iyi yolların geliştirilmesi, izinli pazarlama ve kitlesel özelleştirme olarak 
sıralanmaktadır. Ayrıca, endüstriyel pazarlamacılar için bu eğilimler, müşteriler ile daha 
yakın ilişkiler geliştirmek için de özel imkânlar sağlamaktadır (Payne ve Frow, 2004, s. 
527).  

E-CRM (elektronik CRM ya da web tabanlı CRM) ise bilgi teknolojilerindeki 
gelişmeler ve müşteri odaklı süreçlerdeki örgütsel değişiklikler ile birlikte gelişmiştir. 
Özellikle müşteri tutma, müşteri ilişkilerini geliştirme ve yönetmeye odaklanan 
bütünleştirilmiş bir yaklaşımdır. Pazarlama bakış açısından e-CRM, internet işlemleri 
üzerinden müşteri ilişkilerini yönetmek için kullanılan ve yazılım uygulaması şeklinde 
olan bir pazarlama aracıdır. Kısacası e-CRM “müşteri ilişkileri yönetimine katkıda 
bulunmak için internet teknolojilerinin kullanımı” şeklinde tanımlanmaktadır (Chaston 
ve Mangles, 2003, s. 757). Lee ise e-CRM’yi,  “uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak ve 
korumak için özel bir amaç ile internet üzerinden (web sitesi ve e-posta, veri toplama, 
depolama ve madenciliği gibi teknolojileri kullanarak) sağlanan pazarlama araçları, 
etkinlikler ve teknikler” olarak tanımlamıştır (Chuchuen ve Chanvarasuth, 2011, s. 
351). 

E-CRM, müşteri etkileşimini destekleyen ya da tedarikçi tarafından hiçbir insanın 
aracı olmadığı teknoloji kullanımıdır. Bu durum iki unsuru içermektedir (Botha, 
Bothma ve Geldenhuys, 2008, s. 376):  

• Öncelikle e-posta ve web, bunun yanı sıra sohbet, WAP, ATM’ler ve kiosklar 
gibi kanallar aracılığıyla müşterinin direkt kullanımı,  
• İçerik, öneri ve destek bilgisi bakımından müşterilere sunulan uygun materyali 
seçmek için teknoloji kullanımıdır.   
E-CRM’nin avantajlarının çoğu, internet teknolojisinden yararlanmasından 

kaynaklanmaktadır. Maliyeti düşürme, yeni teknolojilere adapte olma, sisteme uyum 
sağlama, veri yapımına yardımcı olma, müşteri etkileşimini arttırma, manevra 
kabiliyeti, veri deposu yönetme, daha az yanıt süresi, düşük birim maliyeti, yeni müşteri 
hizmeti fırsatları, hizmeti kişiselleştirme, kendi kendine otomatik belgeleme, kullanıcı 
kontrolü bu avantajlardan bazılarıdır (Rai, 2008, s. 59-61). Avantajlarının yanı sıra bazı 
zorlukları da mevcuttur. Bunlardan bazıları, e-CRM’nin ilişki yönetiminde sosyal 
yönlerin yerini değiştirmesi ya da yok etmesi rolüdür.  Yüz yüze iletişimdeki potansiyel 
eksiklik ve bunu takiben güven eksikliği e-CRM’nin baş engelidir (Harrigan, Ramsey 
ve Ibbotson, 2011, s. 508).  

E-CRM yazılım satıcıları, ürünlerinin müşteri hizmeti ve kalıcılığını 
güçlendirmeye yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Fakat küçük ve orta ölçekli 
işletmelerden çoğu, yazılımın organizasyonlarını nasıl etkileyeceğini anlama konusunda 
yeterli iç kaynağa sahip değildir. Bu nedenle en uygun yazılımın seçilmesi konusunda 
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zorluklar yaşamaktadır. Çünkü önemli olan doğru yazılımı bulmaktır. Yapılmış bir 
araştırmaya göre, 700 e-CRM yazılım ürünü satıştadır ve bunlardan hangisinin şirket 
için uygun olduğu kesinlikle tespit edilerek tercih yapılmalıdır. Bununla birlikte, çoğu 
e-CRM uygulaması aceleyle ve yetersiz planlama ile yürütülmektedir (Adebanjo, 2008, 
s. 457).  

E-CRM faaliyetleri yaygın olarak büyük firmalarda uygulanmakta olup, genellikle 
pahalı ve karmaşık bilgisayar yazılımları edinme ve uygulama şeklinde olmaktadır. 
Nispeten sınırlı kaynakları ve uzmanlığı olan KOBİ’ler için e-CRM hiçbir zaman daha 
az önemli ya da daha az erişilebilir bir strateji olarak görülmemelidir. Bir KOBİ e-
CRM'yi kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde işletmesine adapte edebilmelidir (Gilmore, 
Gallagher ve Henry, 2007, s. 236; Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2008, s. 387). Çünkü 
KOBİ'ler CRM'yi kurmada web site, e-posta ve veri madenciliği gibi teknolojiler 
kullanarak içsel pazarlama yönelimini ve müşteri odaklılığı geliştirebilirler. Ayrıca bu 
durum, KOBİ'lerin uluslararası pazarda daha etkin bir şekilde rekabet etmesine de 
yardımcı olmaktadır (Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2012, s. 129). Rekabet ortamının 
dengelenebilme ihtimaline rağmen, teknolojiden korkan KOBİ’lerin varlığı da bir 
gerçektir (Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2008, s. 387). 

KOBİ'lerde e-CRM uygulamaları, müşteriler ile iletişim ve müşteri bilgi yönetimi 
olmak üzere iki alanda gerçekleşmektedir. KOBİ'lerin müşteriler ile iletişimi, karşılıklı 
değer yaratma amacı güderek daimi, gayri resmi, sosyal yönlü ve açık bir iletişim olma 
eğilimindedir. Bununla birlikte e-posta ve web siteleri gibi (ön ofis araçları) internet 
tabanlı teknolojiler, bu etkileşimleri kolaylaştırmaktadır. KOBİ’ler, bir yandan 
müşterileri ile iletişim seviyesini korurken, diğer yandan müşterilerinden bilgi edinmeli 
ve bunları yönetmelidir. Çünkü bu bilgiler pazarlama kararı ve pazar bölümlemede 
kullanılmaktadır. Bilgi yönetimi araçları e-CRM’nin “arka ofis” araçlarıdır (Harrigan, 
Ramsey ve Ibbotson, 2012, s. 129).  

Genellikle KOBİ’lerin e-CRM kullanımına ilişkin çalışmaların kısıtlı olduğu 
gözlenmekle birlikte, özellikle turizm sektörü KOBİ’lerine yönelik yapılmış çalışmalar 
hem ulusal hem de uluslararası literatürde oldukça sınırlıdır. Bu nedenle araştırmada 
öncelik, turizm sektörü KOBİ’lerinden ziyade KOBİ’lerin e-CRM yaklaşımlarına 
yönelik yapılmış çalışmalara verilmiştir. Çünkü henüz özellikle turizm sektörü 
KOBİ’lerinin e-CRM yaklaşımlarını araştıran çalışmalar kısıtlılık göstermekte ve 
geliştirilmiş bir ölçek bulunmamaktadır.  

Korkmaz (2006, s. 193) müşteri ilişkileri yönetiminde internet kullanımı adlı 
çalışmasında, seyahat acentelerinin iş süreçlerinde internetin sağladığı olanaklardan 
yararlanma durumlarını incelemiştir. Bu amaçla 75 A grubu seyahat acentesine anket 
uygulamıştır. Araştırma sonucu, 52 seyahat acentesinin interneti iş süreçlerinde etkin 
olarak kullandığını tespit etmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu, katılımcı işletmelerin 
müşteri odaklı oldukları, iletişim hizmetlerinin ve dijital ürünlerin bireysel müşteri 
isteklerine göre düzenlenmesi fikrinde yoğunlaştıkları ve ayrıca bireysel müşterilerle 
iletişim kurmada internetin büyük fırsatlar sağladığına inandıkları belirlenmiştir. 

Adebanjo (2008, s. 457) KOBİ’lerin e-CRM yaklaşımlarındaki ortak noktaları, 
farklılıkları ve bunların başarıyı nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla üç KOBİ için 
üç farklı yaklaşım öne sürmüştür. Bu üç yaklaşım; ısmarlama e-CRM uygulaması 
konumlandırması, satışa hazır bir konumlandırma, tescilli uygulama 
konumlandırmasıdır. Çalışma sonucunda farklı süreçlerin, teknolojik yatırımların ve 
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maliyetlerin eklenmesine rağmen tüm organizasyonların e-CRM uygulamalarından 
fayda sağladığını belirtmiştir. Ayrıca kuruluşların karşılaştığı zorlukların orta vadede 
olduğunu ve bu zorlukların, uygulamanın sürdürülmesinden başlayarak değişen 
süreçlere uyum gösterme ve ölçeklenebilirliğe doğru sıralandığını belirtmiştir. 

Aksaraylı ve Özgen (2010, s. 727, 741) otel işletmelerinin internet tabanlı müşteri 
ilişkilerinde e-posta yönetimini irdelemiştir. Türkiye’deki otellerin e-posta kullanımının 
etkinliğini belirlemek amacıyla, gizli müşteri yaklaşımını kullanarak e-postaya sahip 
tüm otellerden konaklama ile ilgili bilgi talebinde bulunulmuş ve taleplere verilen 
cevaplar içerik, biçim ve hız açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, 
Türkiye’de e-posta yönetimine gereken önemin henüz verilmediği savunulmuştur. 
Ayrıca, büyük ölçekli otellerin e-postalara vermiş oldukları cevapların biçimsel özellik 
açısından küçük ölçekli otellere göre daha kaliteli olduğu belirlenmiştir. Bununla 
birlikte, cevaplandırma süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
gözlenmiş, Marmara bölgesi otellerinin cevap sürelerinin Akdeniz bölgesi otellerinden 
daha kısa olduğu tespit edilmiştir.  

Jarad ve Diğ. (2011, s. 759-760), Hindistan’ın Sangammer bölgesindeki 50 KOBİ 
üzerinde e-CRM faaliyetlerinin etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, KOBİ’lerin 
temel e-CRM uygulamalarından faydalandıklarını ve KOBİ’lerde e-CRM kullanımının 
müşteri sadakatini arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, KOBİ’lerin e-CRM faaliyetlerini art arda 
yayımladıkları dört çalışma ile incelemişlerdir. Konu ile ilgili ilk çalışmaları 2008 yılına 
ait olup, çalışmada ilişkisel pazarlama prensiplerinin nadiren KOBİ’ler temel alınarak 
araştırıldığını belirtmiş ve KOBİ’lerde e-CRM adlı çalışmayı yayımlamışlardır. Kuzey 
İrlanda merkezli KOBİ'lerin müşteri ilişkileri yönetiminde internet teknolojilerinin 
rolünü araştırmışlardır. 300 KOBİ’ye dağıtılan anket formlarının % 18,6’sından geri 
dönüş almışlardır. Çalışma sonucunda, KOBİ’lerin temel e-CRM faaliyetlerini 
uyguladıkları ve uluslararasılaşmadan fayda sağladıkları sonucuna ulaşmışlardır. E-
CRM faaliyetlerindeki zorluklar, az olmakla birlikte yüz yüze ilişkiler ve yetersiz devlet 
desteği merkezinde toplanmıştır (Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2008, s. 385). Bir yıl 
aradan sonra uluslararası ve yerli firmalar olarak ayrılan İrlanda KOBİ’lerinin e-CRM 
faaliyetlerini araştıran karşılaştırmalı bir çalışma yapmışlardır. 1455 KOBİ’ye kendi 
kendine doldurulabilen anket formlarından yollamış ve 286’sından geri dönüş 
almışlardır. Çalışma sonucunda, bir önceki çalışmalarından farklı olarak uluslararası 
pazarlarda hizmet veren firmaların e-CRM’ye önem verme eğiliminde olduğunu ve 
daha büyük faydalar sağladığını; bu faydaların gelişmiş müşteri hizmeti, düşük işletme 
maliyeti, artan satış ve karlılık arasında değişiklik gösterdiğini tespit etmişlerdir 
(Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2009, s. 443). 2011 yılındaki çalışmalarını İrlanda’daki 
KOBİ’lerin e-CRM faaliyetlerinde internet tabanlı teknolojilerin etkisini belirlemek 
amacıyla yapmışlardır. Online anketleri 1445 KOBİ’ye dağıtmışlardır. Açımlayıcı 
faktör analizi ile KOBİ’lerin e-CRM uygulamaları ve süreçlerinin altında yatan 
birbiriyle ilişkili sekiz farklı faktör tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, KOBİ’lerin kapsam 
değiştirme, bir dizi fayda sağlama ve çok çeşitli güçlüklere karşı koruma için e-CRM’yi 
uyguladığını belirtmişlerdir. KOBİ’lerin büyük organizasyonlarda olduğu gibi e-
CRM’yi benimsemediğini fakat müşteri iletişimi ve bilgi yönetimi kapasitelerini 
geliştirmek için buna benzer internet tabanlı teknolojileri benimsediklerini ve buna bağlı 
olarak kendi stratejik yollarında rekabet avantajı yarattıklarını öngörmüşlerdir 
(Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2011, s. 503). 2012 yılında ise KOBİ’lerde pazarlamayı 
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keşfetmek ve açıklamak için karma bir yöntem kullanmışlardır. İrlanda’daki KOBİ’lerin 
CRM ve e-CRM faaliyetlerinde teknolojinin rolünü tespit etmeyi amaçlamışlardır. 
Yaptıkları araştırma tasarımı, e-CRM’de müşteri iletişimi ve bilgi yönetiminde teknoloji 
kullanımına ilişkin, küçük işletmeler için önemli teorik ve pratik katkılar sağlamıştır. 
KOBİ’lerin e-CRM performansının müşteri iletişim ve bilgi yetenekleri sağladığından, 
fakat geleneksel iletişim ile e-iletişimi dengeleme ve mevcut süreçlerin içine teknolojiyi 
entegre etmede zorlukların olduğundan bahsetmişlerdir. Ayrıca, sonuç kısmında KOBİ 
sahibi yöneticiler için “e-CRM için On Emir” adlı bir bölüm sunmuşlardır (Harrigan, 
Ramsey ve Ibbotson, 2012, s. 127).  

KOBİ’lerde e-CRM faaliyetlerine ilişkin araştırmalara yönelik genel bir 
değerlendirme yapıldığında, KOBİ’lerin elektronik müşteri ilişkileri yönetimine yönelik 
faaliyetlere önem verdiği ancak uygulamada bazı sıkıntılar yaşadığı sonuçlarına 
varılmıştır. Bunlar; ölçekleme ve değişen süreçlere uyum gösterme zorluğu, özellikle 
küçük ölçekli işletmelerdeki e-posta trafiğinde yaşanan sorunlar, yüz yüze ilişki kurma 
isteği, yetersiz devlet desteği, geleneksel iletişim ile e-iletişimi dengeleme ve mevcut 
süreçlerin içine teknolojiyi entegre etmede yaşanan zorluklar şeklinde sıralanabilir. 
Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ve araştırmanın uygulanacağı bölgenin 
koşulları ile kıyaslandığında, KOBİ’lerin genel olarak e-CRM’ye bakış açılarının 
irdelenmemesinden kaynaklanan eksikliklerin tespiti amacıyla Harrigan, Ramsey ve 
Ibbotson (2011) çalışmasının araştırmaya temel oluşturması uygun bulunmuştur.  

4. Yöntem 
4.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı  
KOBİ’ler Türkiye’deki tüm işletmelerin yaklaşık % 99,8’ini oluşturmakta ve 

toplam istihdamın yaklaşık % 74.2’sini, toplam cironun ise % 63.8’ini karşılamaktadır 
(TÜİK, 2013). Dolayısıyla KOBİ’lere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar ve 
paylaşılacak sonuçlar büyük önem arz etmektedir. Ülke ekonomisine katkısı 
yadsınamayacak derecede olan bu işletmelerin paylaşılan araştırma sonuçlarını 
değerlendirerek işletmesine yön vermesi ile uzun vadede ülke ekonomisinin 
büyümesine katkı sağlayacağı ve toplumsal kalkınmaya önderlik edeceği söylenebilir. 

Bilgi teknolojisi çağı olmasına rağmen, özellikle KOBİ’lerin internet teknolojisine 
yönelik uygulamalarını temel alan çalışmalar hem ulusal hem de uluslararası literatürde 
oldukça kısıtlıdır. Hizmet işletmeleri bünyesinde bulunan ve müşterileri ile devamlı 
etkileşim halinde olması gereken turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetlerine 
yönelik araştırmalar henüz oldukça sınırlı düzeydedir. Bu sebeple araştırmada, turizm 
sektörü KOBİ'lerinin e-CRM faaliyetlerinin altında yatan kritik faktörleri tespit etmek 
amaçlanmıştır.  

Konu ile ilgili literatür taraması ardından, yapılmış çalışmalarda yöneticilerin 
demografik özelliklerine göre e-CRM faaliyetlerine bakış açıları arasındaki farklılığa 
bakan bir çalışma olduğu tespit edilmiş (Yıldırım, Bucak ve Aksu, 2015), ancak KOBİ 
özelliklerine göre e-CRM yaklaşımlarını değerlendiren bir çalışma olmadığı 
görülmüştür. E-CRM’ye yönelik yapılan çalışmalar genellikle büyük ölçekli ve 
kurumsal işletmeleri kapsamaktadır. Bu yapıdaki işletmeler genel olarak homojen 
özellikler barındırmakta olup, gerek yöneticilerin demografik özellikleri gerekse işletme 
özellikleri açısından farklılıklarını incelemeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı 
söylenebilir. Araştırmanın ana kütlesini oluşturan Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
illerindeki turizm sektörü KOBİ’lerinin tespitinde tam sayıma gidilmesi ve KOBİ’lerin 



 
 

Ç. Akkuş – G. Akkuş 8/1 (2016) 380-412 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

390 

bahsedilen özellikler açısından birçok farklılığı barındırması sebebiyle, araştırmanın 
temel amacı doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır; 

•  Turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetleri altında yatan kritik 
faktörlerinin KOBİ’lerin hukuki yapılarına göre farklılıklarını tespit edebilmek.   

•  Turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetleri altında yatan kritik 
faktörlerinin KOBİ’lerin faaliyette bulundukları süreye göre farklılıklarını tespit 
edebilmek.    

•  Turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetleri altında yatan kritik 
faktörlerinin KOBİ’lerin çalışan sayılarına göre farklılıklarını tespit edebilmek.    

•  Turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetleri altında yatan kritik 
faktörlerinin KOBİ’lerin cirolarına göre farklılığını tespit edebilmek.    

•  Turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetleri altında yatan kritik 
faktörlerinin KOBİ yöneticilerinin eğitim durumlarına göre farklılığını tespit 
edebilmek.    

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılığı 
KOBİ ölçeği birçok topluluk ve ülkeye göre farklılık göstermektedir. Türkiye’de 

KOBİ’lere ilişkin çok sayıda farklı tanım olması sebebiyle, 18 Kasım 2005 tarihli kanun 
değişikliği ile tanımlama, AB’nin KOBİ tanımı ile uyumlu hale getirilmiştir. Türkiye’de 
10 kişiden az işçi çalıştıran ve cirosu 1 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler “mikro 
ölçekli”, 50 kişiden az işçi çalıştıran ve cirosu 5 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler 
“küçük ölçekli”, 250 kişiden az işçi çalıştıran ve cirosu 25 milyon TL’yi geçmeyen 
işletmeler “orta ölçekli işletmeler” olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca KOBİ'lerin 
%95’i mikro ölçekli işletmelerden oluşmaktadır (ABİGEM, 2010, s. 8, 19).  

KOBİ’ler, heterojen bir grup olup farklı pazarlar ve sosyal ortamlarda faaliyet 
göstermektedir. Geniş bir gelişmişlik ve beceri yelpazesine sahip çok çeşitli firmaları 
(yöresel el sanatları ustaları, küçük atölyeler, restoranlar, bilgisayar yazılım firmaları 
gibi) içermektedir (Lawson, Illia ve Jimenez, 2006, s. 91). Araştırma kapsamında, 
hizmetlerin soyut özellik taşıması ve bilgi ağırlıklı olması nedeniyle online ortam için 
daha uygun olma eğilimi göz önüne alınarak (Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2011, s. 
509), hizmet sektöründeki KOBİ’lere odaklanmak uygun bulunmuş ve araştırma turizm 
sektörü KOBİ’leri ile sınırlandırılmıştır. Bu işletmelerin geçerli bir web sitesinin olması 
da kısıtlar arasına eklenmiştir. 

4.3. Evren ve Örneklem  
Araştırmanın evrenini Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki turizm sektörü 

KOBİ’leri oluşturmaktadır. Bu bölgenin seçilmesindeki en büyük neden ulaşılabilirlik 
olurken, bu illeri içine alan bölgenin TRA1 Düzey 2 Kalkınma Bölgesi kapsamında 
değerlendiriliyor olmasının da etkisi vardır. Türkiye yüzölçümünün % 5,2’sini oluşturan 
bu bölge, 26 adet Düzey 2 bölgesi arasında son sırada yer almaktadır. Bununla birlikte 
her üç il de tarihi ipek yolu üzerinde bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu ülke nüfus 
yoğunluğunun çok altında olan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (KUDAKA, 2012-2023, s. 
9), sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile önem arz etmekte ancak 
gereken hassasiyet gösterilmediği için arka planda kalmaktadır. Bu nedenle bu illerin 
gelişimine katkıda bulunmayı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarını paydaşlar 
ile paylaşmak gerekmektedir. Bu nedenle araştırmada, üç ildeki turizm işletmeleri; 
konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri ve diğer 
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işletmeler olarak sınıflandırılmıştır (Aktaş, 2012, s. 12). Bu sınıflandırma ile birlikte 
ülkemizdeki KOBİ tanımı da dikkate alınarak illerdeki turizm sektörü KOBİ’lerine 
ulaşılmıştır.  

TRA1 Düzey 2 Kalkınma Bölgesinde web sitesi bulunan turizm işletmelerinin 
tespitinde çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır. Turizm işletme belgeli, turizm yatırım 
belgeli ve belediye belgeli konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri ile TÜRSAB’a 
kayıtlı seyahat işletmelerinin yanı sıra belirtilen şehirlerde turistik hizmetler verdiği 
gözlenen işletmelerin varlığı da saptanmıştır. Bu nedenle evrenin belirlenmesinde farklı 
kaynaklar referans alınmıştır. Konaklama işletmeleri, Turizm Bakanlığı resmi internet 
sitesi, KUDAKA verileri, şehir rehberleri ve Trip Advisor web sitesi bilgileri derlenerek 
tespit edilmiştir. Yiyecek-içecek işletmeleri, Turizm Bakanlığı, Erzurum Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası, Erzincan ve Bayburt şehir rehberleri derlenerek belirlenmiştir. 
Seyahat acentaları için TÜRSAB kayıtlarından yararlanılmıştır. Diğer turizm 
işletmelerinin tespit edilmesi için Esnaf ve Sanatkârlar Odası verilerine ulaşılmıştır.  

Araştırma kapsamında turizm işletme belgeli, belediye belgeli ve TÜRSAB 
belgeli toplam 160 adet işletme tespit edilmiş, belirtilen kaynaklardaki bilgilerin 
derlenmesi ile birlikte bu sayı 280 olarak kesinleştirilmiştir. Bu işletmelerin 106’sının 
web sitesinin olduğu belirlenmiştir. Evrenden bir örneklem seçilmemiş, evrenin 
kısıtlılığından dolayı tam sayım yapılmıştır. Ulaşılan hizmet sektörü grupları toplamda 
% 24.5 (26 adet) konaklama işletmesi, % 19.8 (21 adet) yiyecek-içecek işletmesi, % 
22.6 (24 adet) seyahat işletmesi ve % 33 (35 adet) diğer (araç kiralama, hediyelik eşya 
vb.) turizm işletmelerinden oluşmuştur.   

4.4. Veri Toplama Yöntemi  
Ulaşılan turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM yaklaşımlarının tespiti için anket 

tekniğinden faydalanılmıştır. Anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, 
KOBİ’lerin e-CRM yaklaşımlarını tespit etmek amacıyla 5’li Likert ölçeğinde 
(1=“Tamamen katılmıyorum”; 5=“Tamamen katılıyorum”) 35 ifade olup, bu kısım 
Harrigan, Ramsey ve Ibbotson (2011)’ın çalışmasından alınmıştır. İkinci kısımda ise, 
KOBİ’lerin kurumsal özelliklerine ve yöneticilerinin profillerine yönelik 5 ifadeye yer 
verilmiştir. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki KOBİ’lere yüz yüze, telefon ve e-
posta yöntemiyle ulaşılarak anket formları dağıtılmıştır. Anketlerin yaklaşık % 70’i yüz 
yüze, % 20’si telefon vasıtasıyla ve % 10’u ise e-posta yoluyla cevaplandırılmıştır. 
Anket formları 7 Kasım 2014 - 7 Ocak 2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anket 
verilerinin analizinde SPSS paket programından faydalanılmıştır. KOBİ’lerin e-CRM 
faaliyetlerine ilişkin kritik faktörlerin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Alt amaçların sınanması için Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri 
yapılmıştır.  

5. Verilerin Analizi 

Turizm sektörü KOBİ’lerinin kurumsal özellikleri ve yönetici profillerinin tespiti 
amacıyla işletmelerin hukuki yapıları, çalışan sayıları, ciroları, faaliyet süreleri ve 
yöneticilerinin eğitim düzeyleri araştırılmış ve elde edilen bilgiler Tablo 1’de 
paylaşılmıştır.  
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Tablo 1. Katılımcı KOBİ’lere İlişkin Bulgular 

 Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%)  Frekans 

(f) 
Yüzde 

(%) 
İşletmenin Hukuki Yapısı Yönetici Eğitim Düzeyi 
Limited Şirket 33 31,1 İlköğretim 12 11,3 
Anonim Şirket 10 9,4 Lise 44 41,5 
Şahıs Şirketi 63 59,4 Ön Lisans 13 12,3 
İşletmenin Çalışan Sayısı Lisans 34 32,1 
1-9 61 57,5 Lisansüstü 3 2,8 
10-24 29 27,4 İşletmenin Faaliyet Süresi 
25-49 9 8,5 1-5 yıl 24 57,5 
50-99 4 3,8 6-10 yıl 42 27,4 
100-150 3 2,8 11-20 yıl 20 8,5 
İşletme Cirosu (TL) 21-30 yıl 11 3,8 
50.000 ve altı 13 12,3 31 + 9 2,8 
51.000-100.000 36 34,0    
101.000-250.000 40 37,7    
250.000+ 17 16,0    
Toplam 106 100 Toplam 106 100 

E-CRM faaliyetlerine ilişkin kritik faktörleri tespit etmek amacıyla incelenen 
turizm sektörü KOBİ’lerinin % 59,4’ü şahıs şirketi, % 31,1’i limited şirket, % 9,4’ü 
anonim şirkettir. KOBİ’lerin % 57,5’i 1-9 arasında eleman çalıştırmakta olup, % 27,4’ü 
10-24 kişi istihdam etmektedir. 25-150 arası eleman çalıştıran işletme sayısı 16’dır. 
İşletme cirolarına bakıldığı zaman, % 37,7’si yıllık cirosunun 101.000 TL-250.000 TL 
arasında olduğunu belirtirken, % 34’ü 51.000 TL-100.000 TL arasında olduğunu dile 
getirmiştir. % 12,3’ü 50.000 TL ve altı, % 16’sı 250.000 TL ve üstü ciroya sahiptir.    

İşletmelerin faaliyet süresinin % 57,5 ile en fazla 1-5 yıl arasında olduğu tespit 
edilmiştir. % 27,4’ü 6-10 yıl arası bir süredir faaliyette olduğunu belirtirken, 31 yıl ve 
üzeri bir süredir faaliyette olan işletme sayısı 9’dur. KOBİ yöneticilerinin eğitim 
düzeylerine bakıldığında, % 41,5 ile en büyük yoğunluğu lise mezunlarının meydana 
getirdiği belirlenmiştir. % 32,1 ile bunu lisans mezunları takip ederken, ilköğretim ve ön 
lisans mezunlarının oranları birbirine yakındır. En düşük oran ise % 2,8 ile lisansüstü 
eğitim seviyesine sahip KOBİ yöneticileridir.  

Genel olarak, TRA1 Düzey 2 Kalkınma Bölgesinde yer alan turizm sektörü 
KOBİ’lerinin 1-9 personel çalıştıran, cirosu yaklaşık 51.000 TL-250.000 TL olan şahıs 
şirketleri olduğu ve sektörde 6-10 yıldır faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte KOBİ yöneticilerinin yoğunlukla lise mezunu olduğu görülmüştür.  

5.1. Ölçeğin Test Edilmesi 
Araştırmada Harrigan, Ramsey ve Ibbotson (2011)’ın derlediği “KOBİ’lerin e-

CRM faaliyetleri altında yatan kritik faktörler” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe açımlayıcı 
faktör analizi uygulanmış ve açıklayıcı model olarak temel bileşenler analizi 
kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi uygulanmadan önce örneklem büyüklüğünün 
faktör analizine uygunluğunu gösteren KMO değeri hesaplanmış ve 0,869 olarak 
bulunmuştur. Bulunan bu değer, örneklem büyüklüğünün yapılacak faktör analizi için 
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yeterli olduğunu göstermektedir. Verilerin faktör analizine uygunluğunu tespit eden 
Bartlett’s Sphericity testi anlamlı (p < 0.000) bulunmuştur.   

Ölçekte yer alan değişkenlerin cronbach’s alpha değerleri ve değişkenler 
arasındaki ilişki katsayıları incelenmiştir. Faktör analizi neticesinde faktör yükü .40’ın 
altında kalan bir madde analizden çıkarılmıştır. Faktör analizinin sonuçlarına ilişkin 
değerler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Ölçeğe Yönelik Açımlayıcı Faktör Analizi 

 
 

Faktör 
Yükü 

Öz 
Değer 

Varyansın 
Açıklanma 
Oranı 

Cronbach’s 
Alpha 

Faktör 1 - E-CRM’nin Algılanan İşletme 
Faydaları  5,909 %16,884 0,938 

Müşteri Ilişkilerinde Internet Kullanımı Daha 
Fazla Satış/Işlem Yapmamızı Sağlamaktadır. 0,725    

Müşteri Ilişkilerinde Internet Kullanımı 
Müşteri Sadakatini Arttırmaktadır. 0,705    

Müşteri Ilişkilerinde Internet Kullanımı Pazar 
Bilincinin Geliştirilmesini Kolaylaştırır. 0,702    

Müşteri Ilişkilerinde Internet Kullanımı Genel 
Karlılığımızı Artırmaktadır. 0,683    

Müşteri Ilişkilerinde Internet Kullanımı 
Pazarlama Maliyetlerinden Tasarruf 
Sağlamaktadır. 

0,679    

Müşteri Ilişkilerinde Internet Kullanımı 
Gelişmiş Müşteri Hizmetini 
Kolaylaştırmaktadır. 

0,649    

Müşteri Ilişkilerinde Internet Kullanımı 
Kişiselleştirmeyi Kolaylaştırmaktadır. 0,620    

Müşteri Ilişkilerinde Internet Kullanımı 
Uluslararası Pazarlara Açılmamızı 
Sağlamaktadır. 

0,591    

Faktör 2 - BİT Stratejilerine Uyum     5,225 %14,928 0,925 
Yönetim, Bilgi Ve Iletişim Teknolojileri 
Kullanımında Bireysel Personelin Gelişimini 
Sürdürmeyi Istemektedir. 

0,784    

Mevcut Ve/Veya Gelecekteki Internet 
Özellikli Iş Stratejisine Yönetim Önemli 
Ölçüde Katılmaktadır. 

0,751    

İş Aşamalarına Internet Teknolojisini 
Uyarlayabilmekteyiz. 0,703    

İnternet Özellikli Iş Stratejisinde Açık Ve Iyi 
Bir Iletişim Vardır. 0,621    

İnternet Özellikli Iş Stratejimizde Resmi Bir 
Süreç Izlenmektedir. 0,565    

Teknolojik Yeniliklerde Önde Gelen Bir 
Konumdayız. 0,529    

Faktör 3 - Müşteri Bilgi Yönetimi    4,675 13,357 0,914 
Müşteri Bilgilerini Depolamak Için Veri 
Tabanımız Vardır. 0,854    
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Veri Tabanımız Önemli Bir Iş Aracımızdır. 0,822    
Müşteri Beğenileri Ile Ilgili Elektronik 
Bilgiler Bizim Diğer Bir Bilgi 
Kaynağımızdır. 

0,762    

Müşteri Bilgileri, Karar Oluşturmamızda 
Merkez Konumundadır. 0,588    

Elektronik Bilgiler Daha Kolay Yönetilir. 0,577    
Faktör 4 - E-Iletişimin Etkileri    2,923 8,352 0,927 
İnternet Iletişimi, Müşteri Ile Bir Bütün 
Olarak Iletişimi Artırmaktadır. 0,775    

Müşteri Ilişkileri Oluşturmak Için Etkin Bir 
Internet Iletişimi Kullanmaktayız. 0,771    

İnternet Iletişimi Işimizde Kilit Bir 
Konumdadır. 0,707    

Faktör 5 - Geleneksel CRM’nin Faydaları           2,219 6,341 0,884 
Müşteriler Ile Ilişkiler Daha Fazla Satış/Işlem 
Yapmamızı Sağlamaktadır. 0,890    

Müşteriler Ile Ilişkiler Genel Karlılığımızı 
Artırmaktadır. 0,858    

Müşteriler Ile Ilişkiler Müşteri Sadakatini 
Artırmaktadır. 0,805    

Faktör 6 - Kanal Çatışma Konuları      2,168 6,194 0,746 
İşletmemiz Yüz-Yüze Ilişkileri Tercih 
Etmektedir. 0,832    

Online Ortamlarda Müşteriler Ile Güven 
Geliştirmek Zorlaşmaktadır. 0,773    

Müşteriler Yüz-Yüze Ilişkileri Tercih 
Etmektedir. 0,725    

Faktör 7 - Algılanan Müşteri Değeri   2,151 6,146 0,696 
Müşterinin Değeri O Ilişki Içinde Internet 
Teknolojisi Kullanıp Kullanmayacağımızı 
Belirler. 

0,839    

İlişkilerimizde Internet Teknolojisini EN 
DEĞERLİ Müşterilerimize Kullanma 
Olasılığımız Daha Yüksektir. 

0,777    

İlişkilerimizde Internet Teknolojisini EN AZ 
DEĞERLİ Müşterilerimize Kullanma 
Olasılığımız Daha Yüksektir. 

0,642    

Faktör 8 - Geleneksel Müşteri İletişimi        1,238 3,356 0,714 
Güvene Dayalı Bir Ilişkinin Teşvik 
Edilmesinde Etkin Bir Durumdayız. 0,821    

Müşteriler Ile Çok Düzenli Bir Iletişimimiz 
Vardır. 0,792    

Müşteri Ilişkileri, Organizasyonumuz Için Ne 
Pazarladığımızla Ilgilidir. 0,696    

Açıklanan Varyans: 75,737 KMO: 0.869  Bartlett Testi, p<0.000 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, faktör analizi sonucunda KOBİ’lerin e-CRM 
faaliyetleri altında yatan kritik faktörler ölçeği sekiz faktör ve 34 maddeden oluşmuştur. 
Faktörlerdeki maddelerin ifade ettiği anlamlar doğrultusunda Faktör 1: E-CRM’nin 
algılanan işletme faydaları, Faktör 2: BİT stratejilerine uyum, Faktör 3: Müşteri bilgi 
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yönetimi, Faktör 4: E-iletişimin etkileri, Faktör 5: Geleneksel CRM’nin faydaları, 
Faktör 6: Kanal çatışma konuları, Faktör 7: Algılanan müşteri değeri ve Faktör 8: 
Geleneksel müşteri iletişimi olarak adlandırılmıştır. Genel olarak sekiz faktörün 
varyansı toplam açıklama oranı % 75,737 olarak tespit edilmiştir. Faktörlerin varyansı 
açıklama oranlarına bakıldığında, “e-CRM’nin algılanan işletme faydaları”nın daha 
yüksek bir açıklama oranına sahip olduğu görülmektedir. 

Ölçeği oluşturan sekiz faktörün güvenilirlikleri değerlendirildiğinde, faktör 1’in 
0,938, faktör 2’nin 0,925, faktör 3’ün 0,914, faktör 4’ün 0,927, faktör 5’in 0,884, faktör 
6’nın 0,746, faktör 7’nin 0,696 ve faktör 8’in 0,714 olduğu görülmektedir. Genel olarak 
KOBİ’lerde e-CRM faaliyetleri kritik faktörlerinin cronbach’s alpha değerlerinin sosyal 
bilim araştırmaları için güvenilir düzeyde olduğu söylenebilir. 

Bu sonuçlar çerçevesinde, Harrigan, Ramsey ve Ibbotson (2011)’ın tüm sektör 
KOBİ’lerine yönelik uyguladığı bu ölçeğin, turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM’ye 
yönelik tercihlerinde de benzer sonuçlar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle 
“KOBİ’lerin e-CRM faaliyetleri altında yatan kritik faktörler” ölçeğinin turizm sektörü 
KOBİ’lerine uygulanabilirliği kabul edilmiştir.  

5.2. Ölçeğe İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Açımlayıcı faktör analizi ardından, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki 
turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetlerine ilişkin kritik faktörlere yönelik 
değerlendirmeleri, ortalama ve standart sapma değerleri ile birlikte Tablo 3’de 
sunulmuştur.   

Tablo 3. Ölçeğe İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

  Ort. Std. 
Sap. 

1 Müşteri ilişkilerinde internet kullanımı daha fazla satış/işlem 
yapmamızı sağlamaktadır. 3,91 1,126 

2 Müşteri ilişkilerinde internet kullanımı müşteri sadakatini 
arttırmaktadır. 3,36 1,123 

3 Müşteri ilişkilerinde internet kullanımı pazar bilincinin 
geliştirilmesini kolaylaştırır. 3,87 1,024 

4 Müşteri ilişkilerinde internet kullanımı genel karlılığımızı 
artırmaktadır. 3,83 1,091 

5 Müşteri ilişkilerinde internet kullanımı pazarlama maliyetlerinden 
tasarruf sağlamaktadır. 3,70 1,228 

6 Müşteri ilişkilerinde internet kullanımı gelişmiş müşteri hizmetini 
kolaylaştırmaktadır. 3,89 1,157 

7 Müşteri ilişkilerinde internet kullanımı kişiselleştirmeyi 
kolaylaştırmaktadır.  3,64 1,088 

8 Müşteri ilişkilerinde internet kullanımı uluslararası pazarlara 
açılmamızı sağlamaktadır. 3,50 1,213 

9 Yönetim, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında bireysel 
personelin gelişimini sürdürmeyi istemektedir. 3,98 1,203 

10 Mevcut ve/veya gelecekteki internet özellikli iş stratejisine yönetim 
önemli ölçüde katılmaktadır. 3,92 1,136 

11 İş aşamalarına internet teknolojisini uyarlayabilmekteyiz. 3,89 1,157 
12 İnternet özellikli iş stratejisinde açık ve iyi bir iletişim vardır. 3,82 1,102 
13 İnternet özellikli iş stratejimizde resmi bir süreç izlenmektedir. 3,56 1,034 
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14 Teknolojik yeniliklerde önde gelen bir konumdayız. 3,55 1,156 
15 Müşteri bilgilerini depolamak için veri tabanımız vardır. 3,22 1,227 
16 Veri tabanımız önemli bir iş aracımızdır. 3,30 1,303 

17 Müşteri beğenileri ile ilgili elektronik bilgiler bizim diğer bir bilgi 
kaynağımızdır. 3,32 1,231 

18 Müşteri bilgileri, karar oluşturmamızda merkez konumundadır. 3,36 1,173 
19 Elektronik bilgiler daha kolay yönetilir. 3,84 1,148 
20 İnternet iletişimi, müşteri ile bir bütün olarak iletişimi artırmaktadır. 3,47 1,131 

21 Müşteri ilişkileri oluşturmak için etkin bir internet iletişimi 
kullanmaktayız. 3,46 1,053 

22 İnternet iletişimi işimizde kilit konumdadır. 3,26 1,141 

23 Müşteriler ile ilişkiler daha fazla satış/işlem yapmamızı 
sağlamaktadır. 4,36 ,746 

24 Müşteriler ile ilişkiler genel karlılığımızı artırmaktadır. 4,31 ,809 
25 Müşteriler ile ilişkiler müşteri sadakatini artırmaktadır. 4,21 ,825 
26 İşletmemiz yüz-yüze ilişkileri tercih etmektedir. 3,86 ,941 
27 Online ortamlarda müşteriler ile güven geliştirmek zorlaşmaktadır. 3,82 1,031 
28 Müşteriler yüz-yüze ilişkileri tercih etmektedir. 3,94 ,954 

29 Müşterinin değeri o ilişki içinde internet teknolojisi kullanıp  
kullanmayacağımızı belirler. 2,96 1,242 

30 İlişkilerimizde internet teknolojisini EN DEĞERLİ müşterilerimize 
kullanma olasılığımız daha yüksektir. 2,92 1,193 

31 İlişkilerimizde internet teknolojisini EN AZ DEĞERLİ 
müşterilerimize kullanma olasılığımız daha yüksektir. 2,57 1,069 

32 Güvene dayalı bir ilişkinin teşvik edilmesinde etkin bir durumdayız. 4,20 ,653 
33 Müşteriler ile çok düzenli bir iletişimimiz vardır. 4,11 ,652 

34 Müşteri ilişkileri, organizasyonumuz için ne pazarladığımızla 
ilgilidir. 3,90 ,850 

 Genel olarak turizm işletmelerinin 23, 24 ve 25. ifadelere yüksek oranda katılım 
gösterdiği gözlenmektedir. Yani işletmeler geleneksel müşteri ilişkileri yönetiminin 
müşteri sadakati ile genel karlılığı arttırma ve daha fazla satış yapma gibi birçok fayda 
sağladığına inanmaktadır. Bununla birlikte turizm işletmeleri yöneticileri 32 ve 33. 
ifadelere yüksek katılım göstermekte olup, geleneksel müşteri iletişiminin gücüne 
inanmaktadır. Turizm KOBİ’lerinin çoğu hala müşterileri ile geleneksel yollardan 
iletişim kurduğu için bu ifadelere katılım oranlarının daha yüksek olduğu söylenebilir.  
 Genel bir değerlendirme yapıldığında, toplam 26 ifadenin ortalamasının 3 ve 
üzerinde olduğu ve bu sebeple işletmelerin e-CRM ile ilgili çoğu konuya olumlu 
yaklaşım sergilediği söylenebilir. En düşük katılım oranları ise 29, 30 ve 31. ifadelere 
yönelik olmuştur. Bu ifadeler işletmelerin müşteri değeri algılamalarını 
değerlendirmeye yöneliktir. Bu durum işletmelerin müşterilerine verdiği değer 
konusunda henüz bir ayrıma gidip gitmediklerine yönelik bir bilgi sunmaktadır.    

E-CRM’nin faydalarına ilişkin KOBİ görüşleri geçmiş çalışmalarla benzer 
sonuçlar sergilemektedir. Önceki çalışmalarda da (Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2008, 
s. 396; Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2011, s. 515; Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 
2012, s. 137) genel olarak KOBİ’lerin e-CRM’nin işletmelere uluslararası pazarlara 
açılma, müşteri hizmetini ve kişiselleştirmeyi kolaylaştırma, pazarlama maliyetlerinden 
tasarruf sağlama, genel karlılığı arttırma gibi birçok faydası olduğuna yönelik olumlu 
görüşleri tespit edilmiştir. Ancak müşteri ilişkilerinde internet kullanmanın müşteri 
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sadakatini arttırdığı konusunda bir kararsızlık sergiledikleri ve diğer avantajlar arasında 
en düşük olarak bu ifadeye katıldıkları belirlenmiştir.  

Turizm KOBİ’lerinin bilgi ve iletişim teknolojisi stratejilerine yönelik uyumunun 
değerlendirildiği faktör 2 ifadelerine katılım oranları genellikle yüksektir. Yöneticiler 
BİT kullanımına yönelik personelini geliştirmeyi istemekte ve iş aramalarına internet 
teknolojisini uyarlamaya katılmaktadır. Genellikle stratejilerinde açık bir iletişim 
benimsediklerini ve resmi bir süreç izlediklerini belirtmişlerdir. Ancak Harrigan, 
Ramsey ve Ibbotson’ın (2011, s. 515; 2012, s. 137) çalışmalarında işletmelerin açık ve 
resmi bir strateji benimseme fikrine katılmadıkları gözlenmiştir.   

Turizm sektörü KOBİ’lerinin müşteri bilgi yönetimine bakış açılarını görmeyi 
amaçlayan faktör 3’e yönelik tüm ifadelerin katılım oranları 3,22 ile 3,84 arasındadır. 
İşletmelerin müşteri bilgilerinin karar vermenin merkezinde olduğuna yönelik 
düşünceleri 3,36 iken, benzer şekilde Harrigan, Ramsey ve Ibbotson’ın 2008 yılındaki 
çalışmasında 3,20 ve 2011 yılındaki çalışmasında da 3,45 bulunmuştur. Benzerlik 
göstermesine rağmen, elektronik bilgiler turizm sektörü KOBİ’lerinde yine önemli bir 
bilgi kaynağı (3,32) olarak değerlendirilirken, Harrigan, Ramsey ve Ibbotson’ın 
çalışmalarında oldukça düşük bir katılım (2,60 ve 2,80) gözlenmiştir. Ancak elektronik 
bilgilerin daha kolay yönetildiği fikri en yüksek katılım oranına sahiptir. Katılımcı 
KOBİ’lerin elektronik bilgilere, kâğıt üstündeki bilgilerden biraz daha az bir önem 
atfettiği ancak elektronik bilgilerin bunlardan daha kolay yönetildiğini kabul ettiği 
görülmektedir.     

Katılımcı turizm işletmelerinin faktör 4’e yönelik düşünceleri, onların e-iletişimin 
etkilerine karşı bir kararsızlık sergilediğini göstermektedir. Özellikle müşteri ilişkileri 
oluşturmak için etkin bir internet iletişimi kullanıp kullanmadıklarının anlaşılmaya 
çalışıldığı 21. ifadeye katılım oranları 3,46 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde 
Harrigan, Ramsey ve Ibbotson’ın 2008 ve 2011 yıllarındaki çalışmalarında da 
KOBİ’lerin aynı ifadeye katılım oranları sırasıyla 2,90 ve 3,45 olarak gerçekleşmiştir. 
Ancak bu çalışmada işletmelerin internet iletişimini etkin bir şekilde kullanmadıkları 
tespit edilse de, KOBİ’lerin e-iletişimin müşteri ile iletişimde kalmanın tek yolu olduğu 
fikrine katıldıkları görülmüştür.   

Bunların yanı sıra, e-CRM’nin bazı kısıtlamalara sahip olup olmadığına yönelik 
faktör 6’da verilen 3 ifadeye turizm işletmelerinin katılımı ortalama 3,87 olması 
sebebiyle, işletmelerin ve müşterilerin genel olarak yüz yüze iletişimi tercih ettiği ve 
online ortamda güven geliştirmenin zorluğunu kabul ettiği söylenebilir. Ancak 
Harrigan, Ramsey ve Ibbotson’ın 2011 ve 2012 yıllarındaki çalışmalarında güven 
sağlamanın zor olmadığına yönelik görüşler göze çarpmaktadır. Bu nedenle Erzurum, 
Erzincan ve Bayburt illerindeki turizm sektörü KOBİ’lerinin online ortamda 
müşterilerine güven duygusu kazandırmayı zor bir iş olarak gördüğü söylenebilir.   

5.3. Turizm Sektörü KOBİ’lerinin E-CRM’ye Yönelik Yaklaşımlarının 
KOBİ Özellikleri Bakımından İncelenmesi 

Verilerin normal dağılım sergilememesi ve birçok değişken için veri sayısının 
yetersiz olmasından (n<30)  dolayı non parametrik test yöntemi uygulanması uygun 
bulunmuştur. Bu bağlamda turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin e-CRM’ye 
ilişkin yaklaşımlarının KOBİ özellikleri açısından farklılık gösterip göstermediğini test 
etmek amacıyla Kruskal Wallis testi yapılmıştır. KOBİ’lerin e-CRM faaliyetleri altında 
yatan tüm kritik faktörlerin, her bir KOBİ özelliği ile arasındaki farklılık incelenmiştir. 
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Tablo 4. KOBİ’lerin e-CRM’ye Yönelik Yaklaşımlarının İşletmelerin Hukuki 
Yapısına Göre Farklılıkları 

  * p < 0,05 

 Öncelikle Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki turizm işletmelerinin hukuki 
yapılarına göre e-CRM faaliyetlerine bakış açılarının değişiklik gösterip göstermediği 
incelenmiştir. KOBİ’lerin hukuki yapılarına göre e-CRM’nin algılanan işletme faydaları 
açısından anlamlı bir farklılık gösterdikleri tespit edilmiştir (X2 = 6,183; p < 0,05). 
Bununla birlikte, geleneksel CRM’nin faydalarına yönelik görüşlerinde de anlamlı 
farklılık olduğu görülmüştür (X2 = 6,075; p < 0,05). Gözlemlenen anlamlı 
farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla farklılık tespit edilen faktörlere Mann 
Whitney U-testi yapılmış ve oluşan farklılıkların hem faktör 1 (0,026) hem de faktör 5 
(0,016) için limited ile şahıs şirketi arasında olduğu tespit edilmiştir. Yani, limited ve 
şahıs şirketi olan KOBİ’lerin e-CRM ve geleneksel müşteri ilişkileri yönetiminin 
faydalarına bakış açıları farklılık göstermektedir. Turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM 
faaliyetleri altında yatan kritik faktörlerden 1 ve 5. faktörlerin işletmelerin faaliyette 
bulundukları süreye göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 5. KOBİ’lerin e-CRM’ye Yönelik Yaklaşımlarının İşletmelerin Faaliyet 
Süresine Göre Farklılıkları 

* p < 0,05  

TRA1 Düzey 2 Kalkınma Bölgesi illerinde faaliyet gösteren turizm KOBİ’lerinin 
faaliyet sürelerine göre, e-CRM faaliyetlerine bakış açılarının sadece algılanan müşteri 

  Fakt. 
1 

Fakt. 
2 

Fakt. 
3 

Fakt. 
4 

Fakt. 
5 

Fakt. 
6 

Fakt. 
7 

Fakt. 
8 

  N Sıra Ortalamaları 
Limited 33 62,30 61,73 54,92 58,30 64,00 63,02 58,73 62,14 
Anonim 10 63,00 61,35 66,40 66,40 49,70 42,75 47,55 56,00 
Şahıs 63 47,38 47,94 50,71 50,71 48,60 50,22 51,71 48,58 

  Fakt. 
1 

Fakt. 
2 

Fakt. 
3 

Fakt. 
4 

Fakt. 
5 

Fakt. 
6 

Fakt. 
7 

Fakt. 
8 

Limited 
Anonim 
Şahıs 

X2 6,183 5,101 2,372 4,150 6,075 5,446 1,590 4,695 
sd 2 2 2 2 2 2 2 2 
p 0,045* 0,078 0,305 0,126 0,048* 0,066 0,452 0,096 

  Fakt. 
1 

Fakt. 
2 

Fakt. 
3 

Fakt. 
4 

Fakt. 
5 

Fakt. 
6 

Fakt. 
7 

Fakt. 
8 

(Yıl ) N Sıra Ortalamaları 
1-5  24 59,65 48,85 52,31 52,15 53,27 56,63 65,27 52,02 
6-10  42 53,43 55,57 57,06 55,01 50,81 53,93 55,99 56,61 
11-20  20 55,43 59,33 56,48 60,53 59,25 49,13 37,35 60,50 
21-30  11 35,55 43,18 38,00 42,36 46,73 60,09 52,32 42,45 
>31  9 55,11 55,89 52,39 48,06 65,17 44,83 47,83 40,89 
 
(Yıl ) 

 Fakt. 
1 

Fakt. 
2 

Fakt. 
3 

Fakt. 
4 

Fakt. 
5 

Fakt. 
6 

Fakt. 
7 

Fakt. 
8 

1-5  
6-10  
11-20  
21-30 
>31 

X2 4,835 2,766 3,625 3,063 2,464 2,010 9,930 4,883 
Sd 4 4 4 4 4 4 4 4 

p 0,305 0,598 0,459 0,547 0,651 0,734 0,042* 0,300 
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değeri açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (X2 = 9,930; p < 0,05). Farkın 
nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla faktör 7’ye yapılan Mann Whitney U-testi 
neticesinde, farklılığın faaliyet süresi 1-5 yıl ve 11-20 yıl (0,004) olan işletmeler ile 6-
10 yıl ve 11-20 yıl (0,014) olan işletmeler arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 
doğrultusunda, işletmelerin faaliyet süresi arttıkça müşterilerine verdiği değerin arttığı, 
müşterilerini algıladıkları değerlere göre sınıflandırmaya başladığı söylenebilir. Turizm 
sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetleri altında yatan kritik faktörlerden 7. faktörün 
işletmelerin faaliyette bulundukları süreye göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 6. KOBİ’lerin e-CRM’ye Yönelik Yaklaşımlarının İşletmelerin Çalışan 
Sayısına Göre Farklılıkları 

* p < 0,05 

 Turizm sektörü KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetlerine bakış açılarının, çalışan 
sayısına göre beş kritik faktör açısından anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. En 
çok farklılık bulunan işletme özelliği çalışan sayısında olmuştur. İşletmelerin 
çalıştırdıkları eleman sayısına göre, e-CRM’nin algılanan işletme faydaları, BİT 
stratejilerine uyum, müşteri bilgi yönetimi, e-iletişimin etkileri, geleneksel CRM’nin 
faydalarına bakış açısı değişkenlik göstermektedir. Tespit edilen farklılıkların kaynağını 
belirlemek amacıyla Mann Whitney U-testi yapılmıştır. Test sonucunda, 1-9 kişi ile 10-
24 kişi arasında eleman çalıştıran işletmelerin faktör 2 (0,012) ve faktör 5 (0,000) 
açısından farklı düşündükleri tespit edilmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerine uyum 
sağlama ve geleneksel müşteri ilişkileri yönetiminin faydalarına bakış açıları farklı 
bulunmuştur. Faktör 5 açısından 1-9 ve 25-49 arası eleman çalıştıran işletmeler arasında 
da farklılık bulunmuştur (0,035). 1-9 ve 50-99 kişi çalıştıran KOBİ’ler arasında faktör 1 
(0,018), faktör 2 (0,006), faktör 3 (0,001), faktör 4 (0,015) açısından farklılıklar tespit 
edilmiştir. Bunun yanı sıra, 25-49 ve 50-99 kişi istihdam eden KOBİ’lerin faktör 2 
(0,034) ve faktör 3’e (0,011) bakış açıları arasında farklılıklar mevcuttur.  
 

 
 

 

  Fakt. 1 Fakt. 2 Fakt. 3 Fakt. 4 Fakt. 5 Fakt. 6 Fakt. 7 Fakt. 8 
(Kişi) N Sıra Ortalamaları 
1-9  61 46,58 45,46 47,97 48,21 43,31 51,22 57,32 48,46 
10-24  29 58,52 62,98 55,67 54,71 69,17 63,90 44,22 59,79 
25-49  9 63,83 56,67 56,56 61,50 64,56 46,89 56,83 56,67 
50-99  4 89,00 89,38 97,13 86,25 69,63 34,63 63,75 67,13 
>100  3 67,33 68,00 77,67 81,67 54,50 44,33 41,83 67,50 
 
(Kişi) 

 Fakt. 1 Fakt. 
 2 

Fakt. 
 3 

Fakt. 
4 

Fakt. 5 Fakt. 
 6 

Fakt. 
 7 

Fakt. 8 

1-9  
10-24  
25-49  
50-99  
>100  

X2 10,865 13,215 12,223 9,988 17,901 6,239 4,704 4,776 
Sd 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
p 

 
0,028* 

 
0,010* 

 
0,016* 

 
0,041* 

 
0,001* 

 
0,182 

 
0,319 

 
0,311 
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Tablo 7. KOBİ’lerin e-CRM’ye Yönelik Yaklaşımlarının İşletmelerin Cirosuna 
Göre Farklılıkları 

* p < 0,05 
 Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki turizm işletmelerinin cirosuna göre e-CRM 
faaliyetlerine bakış açılarının değişiklik gösterip göstermediği incelendiğinde, KOBİ’lerin 
BİT stratejilerine uyum, müşteri bilgi yönetimi, geleneksel CRM’nin faydaları, algılanan 
müşteri değeri açısından anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Gözlemlenen anlamlı 
farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda 
50.000 TL altı ve 101.000-250.000 TL ciroya sahip işletmeler arasında faktör 5 (0,015) ve 
faktör 7 (0,009) açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca, 51.000-100.000 TL 
ve 250.000 TL ve üzeri cirosu olan turizm işletmelerinin faktör 2 (0,003), faktör 3 (0,011) 
ve faktör 5’e (0,020) yönelik düşünceleri arasında farklılıklar bulunmuştur. 51.000-100.000 
TL ve 250.000 TL ve üzeri cirosu olan işletmeler BİT stratejilerine uyum, müşteri bilgi 
yönetimi, geleneksel CRM’nin faydaları açısından farklı düşünürken, 50.000 TL altı ve 
101.000-250.000 TL ciroya sahip işletmelerin ise geleneksel CRM’nin faydaları ve 
algılanan müşteri değeri açısından farklılaştıkları tespit edilmiştir. Turizm sektörü 
KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetleri altında yatan kritik faktörler cirolarına göre farklılık 
göstermektedir.  

Tablo 8. KOBİ’lerin e-CRM’ye Yönelik Yaklaşımlarının İşletme Yöneticilerinin 
Eğitim Durumlarına Göre Farklılıkları 

  * p < 0,05  

  Fakt. 
1 

Fakt. 
2 

Fakt. 
3 

Fakt. 
4 

Fakt. 
5 

Fakt. 
6 

Fakt. 
7 

Fakt. 
8 

(.000 TL)  N Sıra Ortalamaları 
<50 13 52,38 54,08 57,04 58,73 41,12 58,19 71,27 61,96 
51-100 36 43,57 37,82 42,65 45,97 42,44 50,39 57,75 47,11 
101-250 40 57,88 62,83 56,39 53,06 63,54 60,23 44,39 57,35 
 >250 17 65,09 64,32 66,97 66,47 62,76 40,68 52,35 51,50 
 
(.000 TL) 

 Fakt. 
1 

Fakt. 
 2 

Fakt. 
 3 

Fakt. 
4 

Fakt. 
5 

Fakt. 
 6 

Fakt. 
 7 

Fakt. 
8 

<50 
51-100 
101-250 
>250 

X2 7,029 15,242 8,343 5,845 13,63 5,920 8,831 3,549 
Sd 3 3 3 3 3 3 3 3 
p 0,071 0,002* 0,039* 0,119 0,003* 0,116 0,032* 0,314 

  Fakt. 
1 

Fakt. 
2 

Fakt. 
3 

Fakt. 
4 

Fakt. 
5 

Fakt. 
6 

Fakt. 
7 

Fakt. 
8 

  N Sıra Ortalamaları 
İlköğretim 12 30,13 30,50 33,50 32,83 38,29 43,54 52,13 44,38 
Lise 44 48,34 50,63 44,72 50,15 54,70 57,41 51,77 47,88 
Ön lisans 13 55,88 53,50 54,27 49,62 50,77 65,27 58,08 66,65 
Lisans 34 66,06 66,06 70,65 65,74 56,81 46,49 53,72 59,10 
Lisansüstü  3 70,00 45,33 64,67 63,50 71,00 64,50 62,00 52,00 
  Fakt. 

1 
Fakt. 

 2 
Fakt. 

 3 
Fakt. 

4 
Fakt. 

5 
Fakt. 

 6 
Fakt. 

 7 
Fakt. 

8 
İlköğretim 
Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Lisansüstü 

X2 14,856 13,059 19,823 12,444 4,851 6,439 0,703 6,626 
sd 4 4 4 4 4 4 4 4 

p 0,005* 0,011* 0,001* 0,014* 0,303 0,169 0,951 0,157 



 
 

Ç. Akkuş – G. Akkuş 8/1 (2016) 380-412 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

401 

 TRA1 Düzey 2 Kalkınma Bölgesi illerinde faaliyet gösteren turizm sektörü 
KOBİ’leri yöneticilerinin eğitim durumlarına göre, e-CRM faaliyetlerine bakış açıları 
birçok konuda değişiklik göstermektedir. E-CRM’nin işletmeye sağladığı faydalar 
açısından yöneticiler birbirinden farklı düşünmektedir (X2 = 14,856; p < 0,05). Bunun 
yanı sıra, işletmelerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine uyumu açısından yöneticiler 
arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (X2 = 13,059; p < 0,05). Ayrıca, müşteri bilgi 
yönetimi ve e-iletişimin etkilerine bakış açıları da eğitim durumlarına göre farklılık 
göstermektedir. Gözlenen farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla 
yapılan analiz neticesinde, ilköğretim ve lise mezunu yöneticilerin faktör 2’ye yönelik 
değerlendirmeleri anlamlı farklılık göstermektedir (0,045). İlköğretim ve ön lisans 
mezunu yöneticilerin faktör 1 açısından farklılaştığı görülmüştür (0,022). İlköğretim ve 
lisans mezunu yöneticilerin faktör 1 (0,000), faktör 2 (0,001), faktör 3 (0,001), faktör 
4’e (0,002) yönelik yaklaşımlarının birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
şekilde, ilköğretim ve lisansüstü eğitimi olan yöneticilerin faktör 1 açısından 
farklılaştığı gözlenmiştir (0,008). Genel olarak tüm farklılıkların ilköğretim mezunu 
KOBİ yöneticileri ile daha üstü eğitim derecesine sahip olan yöneticiler arasında olduğu 
görülmektedir. Bu durum özellikle KOBİ’lerin e-CRM yaklaşımlarını benimsemesinde 
büyük önem arz eden bir konudur. Çünkü genellikle yöneticinin eğitim seviyesi arttıkça 
bu tarz yeni uygulamalara yaklaşımları ılımlaşmakta ve daha başarılı uygulamalar 
yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, lise ve lisans eğitimini tamamlamış yöneticilerin 
faktör 1 (0,013), faktör 2 (0,032), faktör 3 (0,000) ve faktör 4 (0,022) açısından farklı 
düşündükleri belirlenmiştir. 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Günümüzde Türkiye ekonomisinin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler, gerek 

bölgesel gerekse ulusal kalkınmaya önemli katkılarda bulunmaktadır. Inovasyon, 
büyüme ve girişimcilik konularında istekli olmaları, dinamik yapılarını gelişen 
teknolojiler ile uyumlu hale getirerek etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktadır. 
Bu sayede e-CRM faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmalarının makul bir maliyet ile rekabet 
ortamında avantaj sağlayacağı söylenebilir.  

Bu çalışma ile TRA1 Düzey 2 Kalkınma Bölgesindeki turizm sektörü 
KOBİ’lerinin e-CRM faaliyetlerine ilişkin kritik faktörlerin tespiti amaçlanmıştır. Bu 
faktörlerin tespiti ardından KOBİ özellikleri ile KOBİ’lerin e-CRM faaliyetlerine 
yaklaşımları arasında bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Bu sayede hem literatüre 
teorik bir katkı sağlamak hem de turizm işletmelerinin yöneticilerini yönlendirebilecek 
yönetsel etkiler sunulmaya çalışılmıştır.  

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölgedeki turizm işletmelerinin önemli bir 
oranının, ortalamanın üzerinde ciroya sahip, az eleman çalıştıran işletmeler olduğu ve 
eğitim seviyesi orta düzeyde yöneticiler tarafından işletilmekte ya da yönetilmekte 
olduğu tespit edilmiştir. Erzurum, Erzincan, Bayburt alt bölgesi turizm sektörü 
KOBİ’lerinin e-CRM’ye yaklaşımları genellikle pozitif olmakla beraber, en önemli 
yetersizliğinin eleman sayısı yönünden olduğu söylenebilir. Özellikle işletmelerde 
sınırlı sayıda çalışanın birçok alanda istihdam edildiği gözlenmektedir. Eksiklikler göz 
önüne alındığında, turizm işletmelerinin önemli bir bölümünde kurumsallaşma ve 
uzmanlaşma eksikliği bulunduğu söylenebilir. Bununla birlikte, turizm işletmeleri 
sahiplerinin veya yöneticilerinin eğitim düzeyleri ve nitelikleri orta seviyede ya da daha 
düşük düzeyde olduğundan, modern pazarlama tekniklerine karşı düşük bir farkındalığa 
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sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca, her ne kadar temel düzeyde e-CRM faaliyetlerine 
karşı olumlu bir tutum sergileseler de, modern pazarlama teknikleri içerisinde yer alan 
ileri teknoloji yatırımlar için yeterli sermayeye sahip olmadıkları görülmektedir.  

Geçmiş çalışmalarda, e-CRM’nin büyük kuruluşlara yönelik önemli faydalar 
sağladığı belirlenmiş (Jayachandran ve Diğ., 2005; Letaifa ve Perrien, 2007; Tavana ve 
Diğ., 2013) olmakla birlikte, KOBİ’lerin e-CRM sayesinde, kendi iç ve dış verimliliğini 
ve etkinliğini arttıracak bir dizi fayda elde ettiği görülmektedir. Bu çalışmada da, 
KOBİ’ler e-CRM’nin satışlarını arttırdığı, pazar bilincini geliştirdiği, pazarlama 
maliyetlerinden tasarruf sağladığı, uluslararası pazarlara açılma imkânı doğurduğunu 
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, müşteri hizmetlerini kolaylaştırarak kişiselleştirmeyi 
sağladığı ve müşteri sadakatini arttırdığını vurgulamışlardır. Ancak bu algılamaların 
işletmelerin hukuki yapısı, çalışan sayısı ve yöneticilerinin eğitim durumuna göre 
anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.  

KOBİ’ler müşteri ilişkilerine BİT tabanlı iletişimi entegre etmeye çabalamakta ve 
ortaya çıkacak yüz yüze iletişim eksikliği sebebiyle endişe duymaktadır. Bu nedenle e-
CRM faaliyetlerini geleneksel, yüz yüze müşteri ilişkilerini yok etmeden nasıl tam 
anlamıyla tamamlayacakları konusunda zorlanmaktadır. Bir örgütte e-CRM’nin insani 
bilgi, tutum ve davranışlar ile birleştirilmiş bir BİT ile daha başarılı hale getirilebileceği 
belirtilmektedir. Çünkü BİT tabanlı iletişim KOBİ’ler için oldukça önemli olup, 
KOBİ’ler genel iletişimini ve iletişiminin kalitesini ancak bu sayede geliştirebilir. Bu 
durumun özel anlamı ise etkinlik ve iletişimin kişiselleştirilmesidir (Harrigan, Ramsey 
ve Ibbotson, 2011, s. 517-518). Müşteri ilişkilerine internetin dâhil edilmesi, 
KOBİ’lerin zararına bir yaklaşım olmamakla birlikte, e-CRM yüz yüze ilişkiler için bir 
tamamlayıcıdır. E-CRM iletişimi daha verimli hale getirme ve önemli yüz yüze 
toplantılara daha fazla zaman yaratma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, KOBİ ve müşteri 
arasındaki etkileşimi geliştirme konusunda e-CRM, firmanın müşteri tercihleri ile ilgili 
elde ettiği bilgiler aracılığıyla sağlanan bağı ve sadakati geliştirme potansiyeline de 
sahiptir (Rai, Patnayakuni ve Seth, 2006, s. 225-246). Bu çalışmada da, yönetimin BİT 
stratejilerine olumlu yaklaştığı, iş süreçlerine bu stratejileri uyarlamaya çalıştığı ve 
özellikle bunu yaparken resmi bir süreç izlediği gözlenmektedir. Bununla birlikte KOBİ 
yöneticileri BİT kullanımına yönelik personelinin gelişimini sürdürmeyi istemektedir. 
Ayrıca, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki küçük ve orta ölçekli turizm 
işletmeleri bu konuda açık ve iyi bir iletişimlerinin olduğunu ve teknolojik yeniliklerde 
çok geride olmadıklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, KOBİ 
yöneticilerinin bu konuya ilişkin düşüncelerinin çalışan sayılarına, cirolarına ve 
yöneticinin eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir.     

Bir pazarlama yeniliği olarak e-CRM, KOBİ'lerin kilit müşteri iletişimi ve müşteri 
bilgi yönetimi yeteneklerini geliştirme olanağı sağlamaktadır (Harrigan, Ramsey ve 
Ibbotson, 2011, s. 516). Bilgi yönetimi, müşteri ile iletişimden doğan tüm noktalardan 
müşteri bilgisi toplama ve harmanlama ile bunu diğer ilgili verilerle bir araya getirerek 
müşteri hakkında bir fikir geliştirme ile ilişkilidir (Payne ve Frow, 2006, s. 88). 
Müşteriler ile ilgili bilgiler, müşteri profilleri çıkararak müşterileri sınıflandırmak, 
müşteri davranışlarını tahminlemek, kişiselleştirilmiş bir pazarlama yürütmek amacıyla 
analiz edilebilmektedir (Chan, 2005, s. 37). KOBİ’lerin karar verme sürecinde ise, 
genellikle müşteri bilgisi elektronik bilgiden daha önemli bulunmaktadır. Çünkü 
KOBİ’ler müşteri bilgi yönetimi konusunda elektronik araçlardan ziyade bağımsız veri 
tabanlarını kullanmaya daha eğilimlidirler. Aslında KOBİ’ler zaman içerisinde müşteri 
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bilgisinin önemi fark etmiştir ancak ilgili süreçlere BİT’leri adapte etme konusunda 
zorluklar yaşamaktadır (Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2011, s. 516).  

KOBİ'ler daha az mali kaynağa, daha düşük uzmanlığa ve daha sınırlı bir yönetim 
becerisine sahiptir ve teknolojik girişimleri tam anlamıyla uygulaması oldukça zordur. 
Ancak, KOBİ'ler müşteri bilgi yönetimi yeteneğini geliştirmek ve müşteriyi anlamak 
için e-CRM kullanmaktadır. Çünkü e-CRM, KOBİ’lerin veri tabanı teknolojisi 
sayesinde özellikle müşteri bilgisi edinmesine ve bunu daha iyi yönetmesine izin 
vermektedir. Çalışmada da, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri turizm sektörü 
KOBİ’lerinin müşteri bilgilerini depoladığı bir veri tabanı olduğu ve bu aracın önemli 
olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte elektronik bilgileri de 
kullandıkları ve bunu kolaylıkla yönettikleri söylenebilir. Turizm sektörü KOBİ’lerinin 
müşteri ilişkilerinde etkin bir internet iletişimi kullandıklarını belirtmesi, BİT uyarlama 
konusunda büyük sıkıntılar yaşamadıklarını ve genel kanının aksine bu durumu 
rahatlıkla değerlendirdikleri söylenebilir. Müşteri bilgi yönetimi ve e-iletişimin etkileri 
konusunda KOBİ yöneticilerinin çalışan sayısı ve eğitim durumlarına göre farklılık 
gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca müşteri bilgi yönetiminin değerlendirilmesi durumu 
işletmenin cirosuna göre de farklılık göstermiştir. Bu sebeple cirosu yüksek işletmelerin 
müşteri bilgi yönetimine BİT yatırımlarını adapte etmesinin daha kolay göründüğü, 
diğer türlü finansal sıkıntıların olabileceği söylenebilir.    

E-CRM alanında yapılmış önceki çalışmalar, işletmelerin müşterilerine yönelik 
farklı değerler atfetmesi etrafında kurulan stratejiyi savunmaktadır (Parvatiyar ve Sheth, 
2001; Ryals ve Knox, 2001). Bu strateji, işletmelerin müşterilerinin değerini 
hesaplamak için kendi bilgi yönetim yeteneğini kullanarak en karlı müşterilerine daha 
fazla kaynak ayırmasına olanak sağlamaktadır. Bu stratejiyi benimsemenin önemi 80/20 
kuralı (müşterilerin % 20’sinin işletme gelirinin % 80’ini oluşturduğu görüşü) ile 
açıklanabilir. Ancak KOBİ’lerin farklı müşteri değerinin, e-CRM uygulamalarını 
etkilemeyeceği savıyla, e-CRM faaliyetlerinde bu stratejiyi takip etmediği 
görülmektedir. Bunun sebebi, KOBİ'lerin müşteri karlılığını belirlemede müşteri 
bilgilerini analiz etme eğiliminin olmamasıdır. Bu bulgu KOBİ’lerin bilgi süreçlerinde 
gelişim eksikliği olduğunu göstermektedir (Ryals, 2005, s. 260). Bu çalışmada da, 
KOBİ’lerin müşteri değeri algılamalarının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum 
işletmelerin müşterilerine verdiği değer konusunda henüz bir ayrıma gidip gitmediğine 
yönelik önemli bilgiler sunmaktadır. İşletmeler farklı müşteri değerinin, kullandıkları 
internet teknolojisini etkilemeyeceğini düşünmektedir. Bu sebeple, TRA 1 Düzey 2 
Kalkınma Bölgesi ilerinde bulunan turizm KOBİ’lerinin bilgi süreçlerinde gelişim 
eksikliği olduğu ve müşteri bilgilerini analiz etme eğilimlerinin düşük olduğu 
söylenebilir. Ayrıca, KOBİ’lerin bu duruma yönelik görüşlerinin faaliyet süreleri ve 
ciroları açısından farklılık gösterdiği de görülmüştür.      

KOBİ’ler için müşteriler ile yüz yüze ilişkilerin oldukça önemli olduğu önceki 
çalışmalarda doğrulanmıştır (Gilmore, Carson ve O’Donnell, 2004; Ritchie ve Brindley, 
2005). Çünkü e-CRM’nin de temelini oluşturan müşteri ilişkileri yönetimi çerçevesinde 
işletmeler çok öncesinden beri bunu uygulamaktadır. Araştırmada da turizm işletmeleri 
yöneticilerinin geleneksel müşteri iletişiminin gücüne yüksek katılım gösterdiği 
görülmüştür. Hatta hiçbir KOBİ özelliğine göre bir farklılık tespit edilmemiştir. Yani 
KOBİ’lerin geleneksel müşteri iletişimi konusunda aynı düşüncelere sahip oldukları 
söylenebilir.    
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Müşterilerle yakın ilişkiler KOBİ’lere, müşterilerin kişisel bilgileri, tercihleri, 
satın alma eğilimlerine yönelik değerli bilgiler sunmakta ve değişen pazar talebine 
yönelik yüksek seviyede esneklik kazandırmaktadır (O’Dwyer, Gilmore ve Carson, 
2009, s. 53). Geleneksel CRM’nin birçok KOBİ’nin karlılığını olumlu yönde etkilediği 
de yapılmış çalışmalarla tespit edilmiştir (Reichheld ve Sasser, 1990; Storbacka, 
Strandvik ve Grönroos, 1994; Reinartz, Krafft ve Hoyer, 2004). Bu araştırmada da 
KOBİ’ler, geleneksel müşteri ilişkileri yönetiminin işletmenin karlılığını arttırdığını ve 
uzun dönemde müşteri sadakatini etkilediğini düşünmektedir. Bunun yanı sıra, 
KOBİ’lerin hukuki yapılarına, çalışan sayılarına ve cirolarına göre bu konuya farklı 
yaklaştıkları da tespit edilmiştir.  

Başarılı e-CRM uygulamaları önemli örgütsel değişimlere ihtiyaç duymaktadır 
(Payne ve Frow, 2006, s. 89). Bu sebeple özellikle araştırmaya konu olan turizm 
KOBİ’lerinin müşterileri ile internet temelli iletişim altyapısını kurması ve geliştirmesi 
için tüm örgütün kapsamlı bir dönüşümden geçmesi gerekmektedir. Daha önceki 
çalışmalarda KOBİ’lerin stratejik planlama eksikliği olduğu tespit edilmiştir (Quader, 
2007; Ramsey ve Diğ., 2004). Bu sebeple KOBİ’lerin bu altyapıyı kurarken stratejik bir 
yol izlemesi ve planlı bir şekilde ilerlemesi gerektiği söylenebilir. Bununla birlikte, 
KOBİ’ler bir dizi etkili paydaşla başa çıkmak ve pazarlama amaçları için önemli bir güç 
haline gelebilecek bir ağ oluşturmak için, tekrarlanan işler yapmaya ve mevcut 
müşterileri ile ilişkilerini geliştirmeye bağımlıdır (Harrigan, Ramsey ve Ibbotson, 2011, 
s. 518). 

KOBİ’lerin ekonomik sistem içindeki önemi göz önüne alındığında, ulusal ve 
uluslararası düzeyde birçok kuruluş tarafından önemli teşvik ve yatırımlar 
sağlanmaktadır. Bu aşamada turizm işletmelerinin başta eğitim olmak üzere fon ve 
nitelikli işgücü sağlanması gibi hususlarda bu avantajlardan faydalanması ve 
gelişimlerini artarak sürdürmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda bölgesel kalkınma 
ajanslarının teşvikleri vasıtasıyla gerekli altyapıların oluşturulması süreci 
hızlandırılabilir. Yine özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler ile işbirliği 
sağlanarak iş gücü eğitimi ve planlanması etkin bir şekilde yürütülebilir.   

Harrigan, Ramsey ve Ibbotson (2012) e-CRM faaliyetlerini uygulamak için 
KOBİ’lerin izlemesi gereken on gereklilikten bahsetmiştir. KOBİ’lerin öncelikle e-
posta, web sitesi ve veri tabanı olmak üzere üç kilit teknolojiyi kullanması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. KOBİ’lerin sürekli ve basit müşteri iletişimi için e-posta kullanması; 
yüksek kaliteli ve yüksek değerli iletişimler için yüz yüze iletişimi kullanması; anahtar 
kelimeler ile bir web site tasarlaması ve akılcı bir arama motoru geliştirmesi; müşteriler 
ile ilgili bilgileri toplamada bir araç olarak web sitesini kullanması; erişilebilir bir veri 
tabanında çevrimiçi ve çevrimdışı tüm müşteri etkileşimlerini kayıt altına alması; 
iletişim kanalları aracılığıyla müşterileri yönetmek, yıllık planı kolaylaştırarak satışları 
tahminlemek ve müşteri eğilimlerini belirleyerek daha fazla satış yapmak için veri 
tabanındaki bilgileri kullanması; çalışanlarını ilişki yönetimi görevleri konusunda 
yetkilendirmek için e-CRM’yi kullanması gerektiğinden bahsetmiştir.  

Günümüzde Türkiye ekonomisinin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler, gerek 
bölgesel gerekse ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Özellikle dinamik bir 
yapıya ve esnek bir karar alma mekanizmasına sahip olmaları dolayısıyla çeşitli 
koşullardaki değişimlere kolayca uyum sağlamaktadırlar. Dolayısıyla e-CRM 
faaliyetlerine yoğunlaşmaları da finansal durumları izin verdiği ölçüde bir o kadar kolay 
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olabilmektedir. Fakat KOBİ’lerin yetersiz oldukları bazı konular bu durumu imkânsız 
hale getirebilmektedir. Bunlar; teknolojinin kullanımı, Ar-Ge ve inovasyon konusunda 
sınırlı düzeyde farkındalığa sahip olmaları, bilişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı 
fırsatları yetersiz ölçüde değerlendirmeleri, eski teknolojileri kullanmaları ve modern 
pazarlama teknikleri üzerinde durmamaları şeklinde sıralanabilir. Bunların yanı sıra, 
KOBİ sahiplerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının eğitim düzeylerinin ve niteliklerinin 
genellikle orta ya da daha düşük düzeyde olması ve KOBİ sahiplerinin yönetim 
kapasitelerinin yetersiz olabilmesi bu durumu iyice zorlaştırmaktadır. 
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Extensive Summary 

 
SMEs are the most important and the inseparable part of economics, and they are 

the fastest growing market segment. SMEs operate on personal relations and customers, 
suppliers, workers and other shareholders with a strong focus. They are more flexible 
and adaptable than large companies in terms of response time and structure (Harrigan, 
Ramsey and Ibbotson, 2009, p. 444). Generally it is not possible for SMEs to execute an 
active and effective marketing like large companies, or they just cannot envisage that. 
However internet provides a new mechanism to SMEs in this respect, thus a solution is 
found to make up the difference (Harrigan, Ramsey and Ibbotson, 2012, p. 127). In 
other words, the role of internet technologies is quite significant in terms of forming a 
bridge on the competition gap between small and large companies. 

Along with the increase in the studies made on e-CRM recently, large economic 
formations in America and Europe were focused in most of these studies (Jayachandran 
et al.,2005; Letaifa and Perrien, 2007; Tavana et al., 2013). However, it can be said that 
SMEs which take place in the surrounding economies were not subjected to the study as 
much, although they constitute almost all of these economies. Hence it is observed that 
they have been evaluated in limited number of studies in terms of e-CRM activities by 
not considering the internet which they use as an important tool to provide competition 
advantage and their power to connect to the internet (Harrigan, Ramsey and Ibbotson, 
2008, s. 386). 

SMEs constitute nearly 99.8% of all of the businesses and nearly 74.2% of the 
total employment in Turkey, and they correspond to 63.8% of the total revenue (TÜİK, 
2013). Thus the studies to be made on SMEs, and the results to be announced present 
great significance. It can be said that they will lead the community development and 
contribute to the growth of economics in the long run by directing their businesses with 
the evaluation of the announced study results of these companies whose contribution to 
the economics is undeniable. 

Although it is the age of information technologies, studies based on the 
applications of SMEs particularly on internet technology are quite limited both in 
national and international literature. Studies on e-CRM activities of tourism industry 
SMEs, which take place within the service businesses and need to be in constant 
interaction with their customers, are yet on a very limited level. So, in this study, it is 
intended to determine the underlying critical factors of e-CRM activities of tourism 
industry SMEs. 
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In the scope of the study, 160 companies with tourism operation certificate, 
municipality certificate and TÜRSAB certificate have been detected and this number 
has been finalized as 280 by compiling the information in the specified resources. It is 
determined that 106 of these businesses have websites. No sample has been selected 
from the universe, complete count has been carried out due to the limitation of universe. 

Survey method has been used for the determination of e-CRM approaches of the 
contacted tourism industry SMEs. Survey form consists of two sections In the first 
section, there are 35 statements in 5 point likert scale which are intended for the 
determination of the e-CRM approaches of SMEs, and this section has been taken from 
the studies of Harrigan, Ramsey and Ibbotson (2011). In the second section, 5 
statements about the corporate features of SMEs and the profiles of their managers take 
place. Survey forms have been distributed to the SMEs in Erzurum, Erzincan and 
Bayburt cities by contacting them face to face, by telephone and e-mail methods. Nearly 
70% of the surveys have been answered face to face, 20% on telephone, and 10% on e-
mails. Survey forms have been applied between 7th November 2014 - 7th January 2015. 
In the analysis of survey data, SPSS package software have been utilized. Exploratory 
factor analysis has been applied for the determination of critical factors related to the e-
CRM activities of SMEs. Kruskal Wallis and Mann Whitney-U tests have been carried 
out in order to reach sub-purposes. 

As a result of the evaluation made, it has been determined that a significant 
proportion of the tourism companies in the region has a revenue above average, they are 
companies employing a small number of workers, and they are operated or managed by 
managers with moderate level of education. Although the e-CRM approaches of tourism 
industry SMEs in Erzurum, Erzincan, Bayburt sub-region are generally positive, it can 
be said that the most important insufficiency is about the number of employees. 
Particularly, it is observed that a limited number of workers have been employed in 
several areas in businesses. It can be said that there are institutionalization and 
specialization insufficiencies in a substantial part of tourism companies when 
insufficiencies are considered. Along with this, since the education level and 
qualifications of the managers and owners of tourism businesses are at moderate or 
lower level, it can be said that they have low awareness towards modern marketing 
methods. On the other hand, although they have a positive attitude towards e-CRM 
activities on a basic level, it is apparent that they do not have enough capital for 
advanced technology investments which take place in the modern marketing methods.  

SMEs have less financial resource, lower specialty and more limited management 
skills, and it is quite difficult to apply technological initiatives completely. However 
SMEs are using e-CRM in order to improve the customer information management 
capabilities and to understand customers. Because e-CRM allows SMEs especially to 
acquire customer information through database technology and to manage it in a better 
way. In the study, it is also found out that a database, in which tourism industry SMEs 
of Erzurum, Erzincan and Bayburt cities stored customer information, exists and that 
they thought this tool was important. At the same time, it can be said that they also use 
electronic information and manage it easily. By the statement of tourism industry SMEs 
using active internet communication in customer relations, it can be said that they do 
not have serious trouble about BIT adaptation and they evaluate the situation easily on 
contrary to general opinion. It has been determined that SME managers differ on 
customer information management and the effects of e-communication according to the 
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number of employers and their level of education. In addition, the evaluation status of 
customer information management has varied according to the revenue of the business. 
Thus, it can be said that it seems easier for high revenue businesses to adapt BIT 
investments to the customer information management, otherwise financial difficulties 
may occur.    

When the importance of SMEs in economic system is considered, significant 
incentives and investments are provided by several organizations at national and 
international level. At this stage, tourism businesses need to utilize these advantages 
firstly in education and matters such as providing funds and qualified labor, and to 
maintain their development increasingly. In this respect, creation of the necessary 
infrastructure through the incentives of regional development agencies may accelerate 
the process. Again, labor training and planning may be maintained effectively by 
collaborating with universities and especially the ministry of national education.   

SMEs, which are constituting the majority of Turkey's economy today, contribute 
to both regional and national development. They especially have a dynamic structure 
and a flexible decision making mechanism, hence they easily adapt the changes in 
various subjects. Therefore, their concentration on the e-CRM activities are also easy to 
the extent permitted by their financial conditions. However some topics, in which SMEs 
are insufficient, can make this situation impossible. These can be listed as the usage of 
technology, having limited amount of awareness on R & D and innovation, 
insufficiently benefitting from the opportunities uncovered by information technologies, 
the usage of old technologies and not dwelling on modern marketing methods. In 
addition to these, moderate or lower education levels and qualifications of SME owners, 
managers and workers in general, and insufficient management capacity of SME 
owners are making this situation even more difficult. 
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Özet 

Politik pazarlama kapsamında seçmenin karar verme süreci, pazarlamanın özünde 
yaşanan değişime paralel olarak yıllar içerinde ciddi anlamda farklılaşmaya uğramıştır. 
Bu durum karşısında seçmeni arzu edilen yönde hareket ettirebilmek amacıyla politik 
pazarlama da kendini güncellemek durumunda kalmıştır. Son yıllarda, gerek ulusal, 
gerek bölgesel ve gerekse küresel anlamda yaşanan ve etkileri itibariyle tüm dünyayı 
ilgilendiren siyasal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler ortaya çıkmıştır. 
Kitlelerin birbirini etkileme gücüne sahip olduğu, bilginin çığ gibi büyümekle kalmayıp 
erişim açısından son derece kolay hale geldiği bir ortamda seçmenin karar verme 
noktasında etkileyen sayısız faktör olduğu gerçeği de her geçen gün ağırlığını iyice 
hissettirmektedir. Çalışma kapsamında, politik pazarlama karması elemanlarının 
kompleks yapısına yönelik değişim olgusu dikkate alınmıştır. Karma elemanlarının 
güncel kavramsal boyutu ortaya konmaya çalışılmıştır. Her biri ayrı bir çalışma konusu 
olacak karma elemanlarının farklılığı ve özgünlüğü vurgulanmaya ve kavramsal bir 
çerçeve ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Politik pazarlama, politik pazarlama karması 

Abstract 
The decision making process of voters within the context of the political marketing 

has been undergoing a transformation and development process as parallel to the 
gradual changes on the core of marketing. In such a circumstance, the political 
marketing has also been forced to update itself in order to canalize voters to the desired 
direction. Recently, there are ongoing political, cultural, economic, technological and 
social changes on the national, regional and also on the global level that have a global 
influence. Thus, one should face the reality that there are numerous factors acting upon 
the voter’s decision in an environment where there is vast amount of information which 
is easily accessible, and the masses can influence one another. In this respect, this study 
focuses on the complicated nature of political marketing mix elements with regard to 
the concept of change. Thus, it aims to highlight the up-to-date position of mix elements 
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on a conceptual basis. Therefore, this study presents the differences and authenticity of 
the mix elements, which stand as a research topic by itself, in a conceptual framework. 
Keywords: Marketing, Political marketing, political marketing mix 

Giriş 
Dinamizm ve bu dinamizme bağlı olarak gerçekleşen değişim hayatın her alanını 

etkilediği gibi işletme bilimimin bütünsel varlığını ve fonksiyonlarını da etkilemektedir. 
Değişen koşullar işletme faaliyetlerinin yönlendirildiği insan unsurunu etkilemekte ve 
müşteri-işletme ilişki bağlamı sürekli farklılaşmanın getirdiği gereklilikle 
güncellenmektedir. Bu değişimin gerisinde kalan veya kendini adapte etmekte zorlanıp 
geç kalan tüm taraflar arzu ettikleri sonuçlara ulaşmada sorun yaşamaktadırlar. 
Pazarlama fonksiyonu, değişim olgusunu yaşayan bir işletme fonksiyonudur. 
Gerçekleştirdiği faaliyetler dizisi göz önüne alındığında insan faktörüyle doğrudan 
temas etmesi bu durumun önemli nedenleri arasında sayılabilir.  

Değişim karşısında etkilenen ve kendini güncelleyen pazarlama fonksiyonunun bu 
durumunu yıllar içerisinde gerçekleşen pazarlama tanımlarında rahatlıkla görülebilir. 
Tanımlar sürekli olarak çevreyle iletişim halinde olan kapalı bir yapı olmaktan ziyade 
adeta seçici geçirgen bir özelliğe sahip pazarlamanın büyüyen, farklılaşan, değişen 
yapısını çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir.  Amerikan pazarlama birliği 
(AMA) tarafından pazarlamanın kavramsal boyutuna yönelik gerçekleştirilen tanımların 
yıllar içerisinde kapsayıcılığının ve içeriğinin farklılaşması değişim olgusunun uzantısı 
olarak değerlendirilebilir. Birlik tarafından onaylanan son tanımda 
(https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx) diğer kar 
amacı gütmeyen kuruluşları da tanım içerine alma bu değişime yönelik önemli bir 
göstergedir (Üner, 2009). Pazarlamanın gelişim dönemlerine bakıldığında (Kotler, 
Keller; 2012) zaman içerisinde kabuk değiştirdiğini ve içerik olarak daha da 
zenginleştiğini görmek mümkündür. Tanımlardaki farklılaşma aslında bu değişime ait 
bir sonuçtur. Değişimi tetikleyen birçok unsur olmakla birlikte belki de en önemlisi 
tüketicilerin yaşadığı değişim ve dönüşümdür. Zaman içerisinde tüketiciler daha bilinçli 
hale gelmiş bu durum işletmelerin, özellikle pazarlama fonksiyonunun odak noktasını 
değiştirme açısından etkilemiştir. Tüketicilerin bilinç düzeyinin artması, bilgiye 
erişimin çok hızlı, kolay ve ucuz olması ve tüketicilerin örgütlü hale gelmesi 
seçimlerinde rasyonel davranmayı da beraberinde getirmiştir. İç içe geçmiş sarmallar 
olarak düşünebileceğimiz bu değişimlerin neticesinde değinildiği gibi pazarlamada 
kendini değiştirmiştir. Tüketicilerde ki değişiklik pazarlama açısından girdi olmuş, 
pazarlama disiplini değiştikçe de tüketiciler farklı perspektiflerden taleplerde 
bulunmaya başlamışlardır. 

Pazarlamanın bütünsel yapısında zaman içerisinde geçekleşen bu farklılaşma 
pazarlama denizi üzerinde bulunan ve ortak noktaları pazarlama olmakla birlikte 
kendilerine has özellikleri olan pazarlamanın alt disiplinleri olarak adlandırabileceğimiz 
adaları da etkilemiştir. Pazarlama denizinden beslenen bu adalardan biri de politik 
dünyanın dinamiklerine yönelik olarak ortaya konan pazarlamadır. Bu kapsamda 
değişim ve gelişim politikanın pazarlama boyutunu da etkilemektedir.  

Değişikliklere ve bu değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilen realiteleri takip 
etmek ve onlara adapte olmak pazarlama alanında çalışanların ve dolayısıyla politika 
biliminde pazarlama ile ilgilenenlerin dikkat etmesi gereken bir konudur (Butler, Harris, 
2009). Politik pazarlamanın potansiyelinin maksimize edilebilmesi, bu mecranın her 
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geçen gün farklı yollara yönelme ve kendini güncelleme ihtiyacını dikkate almakla 
sağlanabilecektir (Lees-Marshment, 2003). 

Politik pazarlama ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda nicel alamda hala 
doyurucu düzeyden uzak olmakla birlikte çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Zaman 
içerisinde pazarlamanın, politikaya yönelik hem teorik hem de uygulamalı 
araştırmalarında gözle görülür bir artış olmuştur (Smith, Hirst, 2001). Ancak; sosyoloji, 
psikoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi gibi birçok alanla doğrudan ilişkili olan politika 
kavramı sahip olduğu dinamik yapı nedeniyle sürekli olarak takip edilmesi 
gerekmektedir. Politika, öncelikle sosyal varlığın yapılanması ve düzenlenişiyle 
ilgilidir. İnsanların kendileri, doğal yetenekleri ve içlerinde bekleyen potansiyelleri, bu 
yüzden sorumlu politikanın merkezinde bulunmaktadır. Bir bütün olarak insanların 
çevresinde inşa edilen politikalar, onların hem bireysel hem de sosyal karakterlerini 
hesaba katmalıdır (Bauer, Huber ve Herrmann, 1996). 

Zamanla, politik pazarlama disiplinin kapsamı değişmeye başlamış ve daha 
kompleks ve kapsamlı bir kimliğe bürünmüştür. Kotler, Andreasen (1991) ve Lovelock, 
Weinberg’ e göre (1984) politik pazarlama; parti üyeleriyle iletişim, medya, ileriye 
yönelik fon bulma faaliyetleriyle birlikte seçmenlerle ilgilidir (Lock, Harris, 1996). 
Politik pazarlama, birçok kişiye yönelik birçok şeyi bünyesinde barındıran kapsamlı bir 
olgudur (Henneberg, 2009). Politik pazarlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 
kapsam belirleme çabası yoğun şekilde kendini göstermektedir. Kendine has özelliklere 
sahip olması çalışmaların kapsam noktasında yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Politik pazarlama da politika bilimi ve pazarlamanın etkileşimi söz konusudur. 
Disiplinler arası bir yaklaşımdan bahsedilebilir (Lees-Marshment, 2003). Politik 
pazarlama, pazarlamanın bir alt disiplini olarak ele alınabilir (O'Cass, 2009). 
Politikaları, adayları ve kendine özgü teknik ve metotları (kamuoyu yoklaması, odak 
grup, negatif ve kalıcı kampanyalar, güçlü işitsel ve görsel iletişim çabaları) bünyesinde 
barındırmaktadır (Baines ve Diğ, 2010). Politik pazarlama ile ilgili önemli yanılgı bu 
kavramı sadece iletişimle ilişkilendirmek, daha doğrusu iletişime indirgemektir. Politik 
pazarlama, genellikle seçmen ve politik taraflar arasındaki iletişim olarak ele alınıp 
diğer unsurlar ihmal edilmektedir (Baines, Harris ve Lewis, 2002). Oysa politik 
pazarlama sadece politik iletişimden ibaret görülmeyip daha kapsamlı olarak ele 
alınmalı, uzun vadeli düşünülmeli ve sadece seçim zamanıyla sınırlandırılmamalıdır 
(Widagdo ve Diğ., 2014). Andrews (1996) politik pazarlamanın, parti ve adayların 
kendi seçmenleriyle olan iletişimlerine takılı kalarak odaklanılmasını eleştirmiştir 
(O'Cass,2001). Özellikle politik pazarlama, politikacılara karşı memnuniyetsizlik ve 
hoşnutsuzluk olduğunda artan bir şekilde gündeme gelmektedir. Seçimlerin nasıl 
kazanılacağı, verilen sözlerin nasıl tutulacağı, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin 
sorumluluklarını nasıl yerine getireceği sorularına cevaplar aranmaktadır (Lees-
Marshment, 2003).  

Politik pazarlama ile ticari pazarlama arasındaki temel farklılıklar politik 
pazarlamanın ayrıca ele alınmasını gerekli kılmıştır. Genel olarak politik pazarlama 
seçmenlerin seçim sürecindeki kararlarını ve bunun sonucu olarak oylarını etkilemek 
amacıyla kurgulanmıştır. Mal ve hizmetlerin satışına odaklanan ticari pazarlamayla 
birçok ortak yön olmasına rağmen kavramsal boyut ve uygulanabilirlik noktasında 
farklılıklar söz konusudur (Clemente,2002). Çalışma kapsamında pazarlama karması 
elamanları açısından detaylı olarak ele alınan bu farklılıklar; toplumun tamamı aynı gün 
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oy vermesi, seçmenlerin seçim sonuçlarını kabul etme gerekliliği, politik parti ya da 
adayın gerçek ticari bir ürün niteliğinde olmaması, politik partilerin markasının liderin 
kapasitesi ve kalitesine bağlı olması (Widagdo ve Diğ., 2014) fiyat, dağıtım ve 
tutundurma olgularının bütünsel anlamda değişiklik göstermesi olarak 
değerlendirilebilir.  

Siyaset bilimciler arasında, pazarlamanın kampanya dönemlerinde siyasilerin 
isteklerini yerine getiren bir aktive olduğuna yönelik bir inanış vardır. Özellikle stratejik 
düzeyde pazarlama teorisi çok az takdir görmektedir (Butler, Collins, 1996). Oysa daha 
öncede belirtildiği üzere pazarlamanın politika üzerine uygulanmasını odak noktasına 
koyan ve farklı perspektiflerden kapsam belirlemeye yönelik çalışmalar vardır. Kotler 
and Kotler (1999) göre politik pazarlama, her bir birey ve kurumu etkileyen, başarılı 
adaylar ortaya koyan ve genel anlamda politik pazarlamanın ne ile ilgili olduğunu 
gösteren giderek büyüyen bir yapıdır. Scamell’in (1999) belirttiği gibi politik 
pazarlama, modern politikanın anlaşılması ve yönetilmesi için yeni yollar sunmaktadır 
(O'Cass,2001). Nimmo (1999) politikada pazarlamanın, seçimlere yönelik bilgi edinme 
için yalnızca kısa dönem taktiksel araç olarak değil, uzun dönemde kalıcı olarak devam 
eden bir yöntem olarak ele alınması gerektiğini belirtmiştir (Smith, Hirst, 2001). Harris 
(2001) politik pazarlamayı, politikacıları ve onların politikalarını tanıtmak için bir 
kampanyada oy verenleri ikna etmeyle özdeşleşen tekniklere yönelik genel bir istek 
olarak tanımlamıştır (Widagdo ve Diğ., 2014). 

Politik partiler, seçmenleri, sempatizanları tanımalı ve rakiplerin ne yaptığını 
gözlemlemelidir. Politik pazarlama karması, istenen hedef pazarı formülleştirir ve 
istenen hedef pazara odaklanılmasını sağlar, politik iletişim sürecini destekler (Widagdo 
ve Diğ., 2014). Politik pazarlamacılar seçmeni anlamalı, kampanyaları bir iletişim aracı 
olarak görmeli ve seçmenin verdiği kararın psikolojik satın alma olduğunu göz ardı 
etmemelidirler. Bu gereklilik politik pazarlamacılara hedef kitlelerine yönelik psikolojik 
boyutu da içine alan bir şekilde kompleks bir bakış açısına sahip olmayı sağlar 
(Dermody, Scullion, 2000). Politik pazarlamanın ana nosyonu; politik partilerin 
seçmenlerin yüz yüze oldukları sorunları anlaması ve bu sorunlara yönelik politik, 
sosyal, ekonomik politikalar geliştirmesidir.  

Parti ya da adayların, amaçlarını gerçekleştirmelerine ve seçmenleri tatmin ederek 
oylarını almaya yardım edecek rekabetçi öneriler üretmek ve geliştirmek için araştırma 
ve çevre analizini kullanmaları politik pazarlamanın kapsamı hakkında bilgi 
vermektedir (Wring, 1997). Politik pazarlama betimsel ve kuralcıdır. Betimseldir, çünkü 
politik pazarlama analizi, seçim kampanyalarının değişen dinamiklerini açıklayan, 
planlayan, ayrıntılayan ve özetleyen bir yapı sunar, seçimlerin yorumlanmasında yeni 
bir bakış açısı kazandırır. Aynı zamanda kuralcıdır. Doğrudan ya da dolaylı olarak, 
birçok akademisyen, partilerin ve adayların seçimleri kazanmak için, yapmaları gereken 
birtakım faaliyetler olduğunu savunur. Yerine getirilmesi gereken ilkeler olduğunu ifade 
eder (O'Shaughnessy, 2001). 

Politikaya, pazarlama uygulaması hem pazarlama hem de politika doktrininde 
ihmal edilmiştir. Mauser’e göre (1983) seçim çalışmaları, politika bilimcilerin 
konularının merkeziyken, onlar politik kampanyaları yürütenlerin kaygılarından uzak 
olan konular üzerinde yoğunlaşmışlardır (Butler, Collins, 1994). Kampanya stratejileri 
ya da süreç yönetimi yerine, daha çok kurumsal ilişkiler, yasal süreçler, kamu 
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politikaları, siyasi ve seçimle ilgili olayların bilimsel açıklamaları üzerinde 
durmaktadırlar. (Gamble,1990) 

Pazarlama, politik kampanyaların şekillenmesinde ve uygulanmasında daha etkin 
ve verimli bir metodun belirlenmesine izin veren bir süreçtir. Politik pazarlama karması 
stratejisi partiler veya adaylarla hedef seçmen arasındaki politik iletişimi oluşturma 
sürecini destekleyecek nitelikte olmalıdır (Widagdo ve Diğ., 2014). Pazarlama, partilere 
farklı görüşteki seçmenlerin endişelerini gidermeleri, seçim kampanyalarının 
planlanması, kontrolü, uygulanması ve pazar analizi boyunca ihtiyaçlarının dile 
getirilmesi için fırsat verir (O'Cass, 1996).  

Seçmenin ikna etme amacıyla oluşturulacak pazarlama stratejilerine, politik 
pazarlama karması elemanları kaynaklık edecektir. Arzulanan hedefe ulaşma açısından 
karma elemanları son derece önemlidir. Ancak, politik pazarlamada seçmeni etkileme 
dürtüsüyle hareket eden mekanizmalar için artık işler her geçen gün daha zor hale 
gelmektedir. Stratejiyi oluşturmada ve hayata geçirmede karşılaşılan en öneli zorluk 
değişim olgusunun kendisidir. Pazarlama stratejilerini oluşturmada temel teşkil eden 
karma elemanları, değişen koşullar düşünüldüğünde yeniden irdelenmeli ve kapsam 
olarak mevcut duruma uyumlu hale getirilmelidir. Türkiye’de 2002 yılından itibaren 
gerçekleşen politik ortam daha önceki yıllara kıyasla farklı unsurları ön plana 
çıkarırken, ABD ‘de gerçekleşen son başkanlık seçimlerinde Obama tarafında yürütülen 
kampanyada sosyal medyanın öne çıkması değişimi vurgulayan bir durum olarak 
yorumlanmalıdır. Dolayısıyla politik pazarlama her geçen gün kabuk değiştirmekte ve 
etkin bir strateji yürütmek isteyenler bunu yakından takip etmelidirler. Politik 
pazarlamada yer alan karma elemanları iki yönlü değişimle karşı karşıyadır. İlki; ticari 
pazarlamanın geçirdiği değişim ve güncellemenin karma elemanlarına yansıması ve bu 
durumun politik pazarlama karmasını etkilemesi, ikincisi; politika mecrasında yaşanan 
gelişme ve değişimlerin politikanın yapılış tarzını ve dolayısıyla politik pazarlama 
karmasını etkilemesidir. Değişimin her iki boyutu da politik pazarlamayı derinden 
etkilemekte ve politik pazarlama karmasının kavramsal boyutunun sınırlarını 
geliştirmektedir.  

Yöntem 
Çalışma, politik pazarlamanın, pazarlama kapsamında gerçekleşen değişimden 

etkilenme düzeyini ve etkinin yansımalarını tartışmayı ve irdelemeyi amaçlayan 
niteliksel bir incelemedir. Amaç, gerçekleşen değişimin etkilerini politik pazarlama 
karması elemanları açısından ortaya koymaktır. Çalışmada politik pazarlama karması 
elemanlarının detaylı içerik analizleri kapsam dışında bırakılmış, karma elemanlarının 
değişimden etkilenmeleri odak nokta olarak seçilmiştir. Dolayısıyla karma 
elemanlarının form değiştirmesi veya değişime kendilerini adapte etmeleri üzerinde 
durulmuştur. Her bir karma elemanının değişimden etkilenme düzeylerinin farklı 
olduğu düşüncesinden hareketle, elemanlar ayrı ayrı ele alınmıştır. Çalışmanın ilk 
bölümünde politik pazarlama bütünsel olarak alınmış ve değişim olgusuyla 
ilişkilendirilmiştir. İkinci bölümde ise karma elemanlarının zaman içerisinde farklılaşma 
ve kapsamlarının değişme, gelişme durumları analiz edilmiştir. Araştırmaya kaynaklık 
eden eseler hem ulusal hem de uluslararası alanda yayınlanmış çalışmalardan 
oluşmaktadır. Özellikle seçmenin sergileyeceği davranışı etkileyen faktörlerin ülke 
orjinli olarak farklılaşabileceği düşüncesinden hareketle literatür taramasında bu durum 
dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular, ticari pazarlama, politik pazarlama ve zamanla 
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politik pazarlama karması elemanlarının içeriğinde oluşan farklılaşma bağlamında 
tartışılmıştır. 

Politik Pazarlama Karması Elemanları 
Politik pazarlama karma elemanları açısından, ticari pazarlama karması 

elemanlarına nazaran daha kompleks ve farklı bir yapı söz konusudur. Politik 
pazarlamada elemanlar birbirinden ayrılması çok zor olan birden çok unsurun 
bileşiminden oluşmakta ve bu durumda karmanın kendine has özelliklere sahip 
olmasına neden olmaktadır. Çalışma kapsamında karma elemanlarının kompleks ve 
değişken yapısının anlaşılmasına yönelik olarak bir bakış açısı kazandırılmaya 
çalışılmıştır. Her bir karma elemanının kavramsal boyutu ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Her biri ayrı bir çalışma konusu olacak karma elemanlarının farklılığını ve özgünlüğünü 
vurgulamaya çalışan bu çalışmada bir çerçeve çizilmeye çalışılmış olup karma 
elemanlarına yönelik ayrı ayrı gerçekleştirilecek çalışmalar için bir farkındalık 
oluşturmak amaçlanmıştır.   

Politik Pazarlamada Ürün ve Bileşenleri  
Pazarlamanın alt disiplini olan politik pazarlama, pazarlamanın geçirdiği 

değişimden nasibini almış ve politik ürün, çeşitlenme ve kapsam olarak gelişmeye bağlı 
değişim göstermiştir. Tüketici gibi seçmenin farkındalık düzeyinin ulusal ve küresel 
tetikleyicilerle birlikte yükselmesi ürünü ve ürünü oluşturan unsurların ürün içerisindeki 
ağırlıklarının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Politik ürün 
içerisinde çok sayıda unsurun bulunduğu bir paket niteliğindedir (Polat,2015). Politik 
pazarlamada ürünün içeriğini ortaya koymaya yönelik araştırmalar politik ürünün çeşitli 
yönlerini açıklamaya çalışmıştır. Çalışmada, bu farklı yönler bir araya getirilerek bir 
politik ürün portresi oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Politik pazarlama açısından ürüne bakıldığında çoklu bir yapı ortaya çıkmaktadır. 
Ürün kapsamında parti, lider, lider ve partinin imajı, aday, üyeler, kişisel özellikler, 
çalışanlar, politikalar, programlar, projeler, fikirler, geçmişe dair kayıtlar, söylemler yer 
almaktadır (Lees-‐Marshment, 2001; Wring, 1997; Widagdo ve Diğ., 2014; Ediraras ve 
Diğ., 2013, Arofah, Nugrahajati, 2014, Smith, Saunders,1990). Politik pazarlamayı, 
ticari pazarlamadan ürün bazında farklılaştıran önemli noktalardan biri sadece ürünün 
değil, ürünü oluşturan alt unsurlarında kompleks yapıya sahip olmasıdır. Örneğin lider 
ya da adayın sahip olduğu özellikler, çok boyutlu olup her bir boyut seçmenin kararı 
üzerinde etkili olabilmektedir.  

Politik pazarlama kapsamında satılan ürün soyut unsurların olduğu, değer yüklü, 
geleceğe yönelik cezbedici bir hayat tarzına dair verilen sözleri içermektedir 
(O'Shaughnessy, 2001). Ürünü oluşturan unsurların seçmenler üzerindeki etkisi 
heterojenlik göstermektedir. Politik pazarlama kapsamında ürün stratejisini oluşturacak 
tarafların hedef kitleyi de göz önünde bulundurarak ürünü oluşturan tüm unsurları 
dikkate alması gerekmektedir. Seçmenler tarafından karar verilme aşamasında ürünü 
oluşturan alt unsurların önem derecesi kişilere ya da kitlelere göre farklı olabilmekte, bir 
grup seçmen için önemli olan bir ürün bileşeni farklı bir grup için önem derecesi 
açısından kendisine daha gerilerde yer bulabilecektir. Zaman içerisinde dış çevre 
koşullarında meydana gelen değişiklikler de faktörlerin önem derecesini 
etkileyebilmektedir. (Wring,1997). Tüketicilerin ayrıştıramayacağı bazı karmaşık 
ürünler varken, politik paketlerin kavram ve konularının aralığı politik ürünü diğer 
ürünlerden farklılaştırmaktadır (Lock, Harris, 1996). Aday ve parti politik ürün 
kapsamında seçmen tarafından birbirinden ayrıştırılamayan kompleks bir yapıdır. 
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Bunun sonucu olarak, seçmenler genel ambalajlı kavram veya mesajlar üzerinde 
değerlendirme yapmak zorundadır. Karmaşık ürünlerin seçilmesi durumunda, tüketiciler 
bir hata yaptıklarını düşündükleri anda, maliyetlere rağmen fikir değiştirebilirler. Ticari 
pazarlamadan farklı olarak yanlış ürün tercihi yapan seçmen bir sonraki seçimi 
beklemek zorundadır (Lock, Harris, 1996; Egan, 1999). Ticari pazarlamada 
gerçekleştirilen satın almadan pişman olunması durumunda ürün iadesi, değiştirme ya 
da en kötü ihtimalle finansal kaybı göze alarak yeniden satın alma söz konusu 
olabilecektir. Oysa politik pazarlama kapsamında yeni bir ürün için belirli bir süre 
beklemek gerekmektedir. Bu bekleyiş seçmenden değil, dışsal faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. Ticari pazarlamaya kıyasla önemli yapısal farklılıklardan birisi de 
politik ürünü tüm seçmenlerin aynı gün alması gerekliliğidir.  

Politik pazarlamada ürün, seçim kampanyasıdır ve dört bileşenden oluşmaktadır. 
İlki siyasi partinin seçim programı ve yönergesidir. İkincisi kampanya sürecinde ortaya 
çıkan önemli sorunlar karşısında adayların ve partinin bütünsel olarak duruşudur. 
Üçüncüsü adayların imajı ve son olarak dördüncü unsur ise adayların bir referans olarak 
politik geçmişleri ve onları destekleyen seçmenlerdir (Arofah, Nugrahajati, 2014). 
Politik ürün, kelime olarak göründüğünden çok daha kapsamlı bir kavramdır. İlk başta 
görünen kısmı lider ve politikalar olsa da bahsedildiği üzere kapsamı çok geniştir. Lees-
Marshment (2001) çalışmalarında bu kapsamı çeşitli başlıklar halinde belirlemeye 
çalışmışlardır. Bunlar; adaylar, parti üyeleri (partiye alınma, partiye bağlılık, davranış), 
parti çalışanları (araştırmacılar, profesyoneller, reklamcılar vb.), semboller (logo, isim, 
marş), parti tüzüğü, aktiviteler (konferanslar, toplantılar) (Lees-Marshment, 2009). 

Butler ve Collins’e göre (1994) politik pazarlamada ürün kişi, parti, ideoloji, 
sadakat ve değişkenlikten (seçim sonrasında oy verilen partinin başka bir partiyle 
koalisyon yapması)  oluşmaktadır (Okan, Topcu ve Akyüz, 2014). Hughes ve Dann 
(2006) tarafından politik ürünü verilen sözlerin değeri olarak tanımlamaktadır. 
Politikalar, adaylar, liderler ve yönetmeye dair parti söylemleri verilen sözler 
kapsamında değerlendirilmektedir (Hughes, Dann, 2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil1: Politik ürün bileşenleri 
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Politik ürünü oluşturan tüm unsurlar ürünün bütünlüğü ve seçmen tarafından satın 
alınması açısından önemli olmakla birlikte özgül ağırlıkları, birçok dışsal etki nedeniyle 
farklı olabilmektedir. Zamanla yaşanan değişimle birlikte parti, aday ve lider 
üçlemesiyle başlayan serüvende zaman içerisinde politik ürün heybesi giderek 
dolmuştur. Özellikle imaj, semboller değişen süreçle birlikte giderek artan biçimde 
önem kazanmaya başlamıştır. Seçmenin sürece dair bilgi sahibi olmasının önündeki 
engellerin giderek kalkmasıyla birlikte ürünün içeriği değişmiştir. Sadece liderin, adayın 
ya da parti ideolojisinin ürün olarak önemsendiği dönemden, çevreyle etkileşim 
düzeyinin de artmasıyla daha farklı unsurun içinde olduğu ürün paketinin önemsendiği 
döneme geçilmiştir. Hiç kuşkusuz politik ürünü oluşturan her bir parçanın ayrı ayrı 
analizi ve irdelenmesi politik ürüne yönelik doğru strateji belirleme açısından son 
derece önemlidir. Çalışmamızın amacı kapsam belirleme olduğundan dolayı politik 
ürünün fotoğrafını çekmek amaçlanmıştır. Unutulmaması gereken nokta seçim 
sürecinde siyasi partilerin başarı için pazar bölümleme yapmaları gerekliliğidir. 
Dolayısıyla politik ürünün bünyesinde bulunan unsurlarda farklılaşmalar söz konusu 
olabilecektir. 

Politik Pazarlamada Fiyat Çıkmazı 
Bir işletme tarafından üretilen ürünün kendi veya ailesinin istek ve ihtiyacını 

karşılamak amacıyla satın alan nihai kullanıcının oluşturduğu tüketim pazarında 
değişim fiyatla gerçekleşir. Taraflar arsında ürün ve para akışı gerçekleştiğinde her iki 
tarafta aksi bir durum oluşmadıkça arzu ettikleri sonuca ulaşmış olurlar. Benzer durum 
örgütsel pazarlarda da söz konusudur. Her iki tarafta da yer alan işletmeler arasında 
değişimin gerçekleşme durumu fiyat olgusuna bağlıdır.  

Politik pazarlama açısından fiyat ticari pazarlamaya göre önemli ölçüde 
farklılaşmakta ve tam anlamıyla benzer bir fiyat olgusundan bahsedilememektedir 
(Lock, Harris, 1996; Egan, 1999, Henneberg, 2003). Politik ürünün yapısından 
kaynaklanan nedenlerden dolayı (ticari anlamdaki üründen farklı olmasına atfen), 
politik fiyat karmaşıktır ve analiz oldukça zordur (Widagdo ve Diğ., 2014). 

Doğrudan bir ödeme mekanizmasının olmaması fiyatı farklı şekillerde ele almaya 
neden olmaktadır. Politik pazarlamada fiyat maliyet ve oy verme ile 
ilişkilendirilmektedir. Politik ürün karşılığında seçmen oy kullanmaktadır. Oy politik 
pazarlama kapsamında fiyat olarak adlandırılabilir. Ancak sadece oy ile açıklamaya 
çalışmak politik fiyatın kapsamının daralmasına neden olmaktadır. Üründe olduğu gibi 
fiyatta da kompleks bir yapı söz konusudur. Politik fiyatla birlikte maliyet unsuru 
dikkate alındığında Niffenegger’e göre politik pazarlama da maliyet; 

• psikolojik maliyet (güvenlik, etnik köken, eğitim, din konularıyla ilişkilidir) 
• ekonomik maliyet (kampanya dönemi boyunca yapılan tüm harcamalar)  
• ulusal imaj (gurur duyma hissi verme yeterliliği)  

olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. (Widagdo ve Diğ., 2014;Wring,1997). 
Politik pazarlamada fiyat psikolojik bir satın almadır (Harris, 2001). Oy verilen 

partinin ülke yönetiminde söz sahibi olamaması veya uygulanan politikalar seçmen 
açısından mutsuzluk kaynağı olabilmektedir. Bu durum seçmen açısından psikolojik 
maliyeti oluşturmaktadır. Aynı zamanda seçim sonucunda iktidara gelen siyasi partinin 
uyguladığı birtakım politikalar sonucunda (vergi, maaş düzenlemeleri vb.) seçmenin 
maddi kayba uğraması da mümkün olabilmektedir. Bu durum psikolojik maliyet 
ötesinde bir maliyet oluşturmaktadır (Okumuş, 2007). 
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Seçmenler açısından, verdikleri karara bağlı olarak uzun dönem bireysel 
maliyetler veya ekonomik anlamda pişmanlıklar olduğu iddia edilebilirken, aslında oy 
vermede veya parti seçiminde ticari pazarlamada söz konusu olan ve ürün alındığında 
ödenen fiyattan keskin bir şekilde farklı olan, doğrudan ya da dolaylı olarak iliştirilen 
bir fiyat yoktur. Politik pazarlama kapsamında seçmen, diğer seçmenlerin kötü seçimi 
sonucunda bir bütçe kısıtlanmasına maruz kalabilir (Lock, Harris, 1996). Ticari 
pazarlamada yer alan fiyatla politik fiyat arasındaki en önemli kavramsal ve işlevsel 
fark, bireysellik ve kitlesellik farkıdır. Ticari pazarlamada satın almaya yönelik oluşan 
maliyet, satın almadan finansal olarak sorumlu olan kişiyi doğrudan etkilemektedir. 
Oysa politik pazarlama kapsamında fiyata yüklenen anlam nedeniyle gerçekleşen satın 
almadan oy veren seçmen sadece kendi oyunun neden olduğu maliyete değil aynı 
zamanda diğer seçmenlerin verdikleri oylar neticesinde oluşacak maliyete de katlanmak 
zorunda kalabilecektir. Politik pazarlama açısından fiyat farklı kapsam 
değerlendirmeleriyle ele alınsa da önemli olan nokta bedel ödeyen tarafın seçmen 
olmasıdır. Ticari pazarlama kapsamında müşterinin zaman geçtikçe bilinç düzeyinin 
artması, daha sorgular hale gelmesi, özellikle internet ve sosyal medya üzerinden 
birbirlerini etkileme yoluyla örgütlenme düzeyinin artması müşteriyi, karar verme 
aşamasında fiyat olgusunu daha rasyonel biçimde değerIendirmeye itmiştir. Ticari 
pazarlamada ki bu değişim, politik fiyat noktasında da karşımıza çıkmaktadır. Verilen 
oy çerçevesinde seçmen artık kayıp ve kazançlarını diğer seçmenlerle etkileşim halinde 
ve bilgiye daha kolay, hızlı ulaşarak değerlendirmekte ve öyle karar vermektedir. Fiyat 
orjinli karar aşaması her geçen gün biraz daha ailesel kalıntılar, duygusal ve ideolojik 
bakış açısından daha az etkilenmektedir. Dolayısıyla fiyatın kitlesel etkisi, oluşturulacak 
politik pazarlama stratejisinde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır 

Politik Pazarlamada Dağıtım Sarmalı 
Politik pazarlama açısından dağıtım, ürünü oluşturan tüm bileşenlerin seçmene 

ulaştırılmasıdır. Ticari pazarlamaya kıyasla tutundurma ve dağıtım, politik pazarlamada 
iç içe geçmiş iki karma elemanıdır. Politik pazarlamanın doğası gereği birinin 
oluşmasını diğeri sağlayabilmektedir (Wring,1997). Dağıtım araçları, insanlarla seçim 
kampanyalarını destekleyen parti tabanı arasında iletişim kurulmasına yardımcı 
olmaktadır (Henneberg, 2003). Tutundurma ve dağıtımın iç içe geçmiş olması 
birbirlerinden kavramsal ve kapsam olarak ayrışmalarını zorlaştıran bir sarmala 
dönüşmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla politik pazarlamada dağıtımın kapsamını 
ortaya koymaya çalışırken, tutundurmaya atıf yapma gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. 
Seçim günü seçmeni sandığa getirmek ve ona arzu edilen yönde oy kullandırmak için 
kampanya boyunca politik ürünün seçmene ulaştırılması gerekmektedir.  

Dağıtım, bir yandan dağıtım mekanizması içinde yer alan birimlerce düzenlenen 
faaliyetlerle politik ürün paketinin hedef pazara ulaşımını sağlarken; diğer yandan da 
pazardan topladığı verileri karar mekanizmalarına iletir (Polat, 2015). Shama (1975) ve 
Kotler (1982) dağıtımı seçmenler ve adaylar arasında gerçekleşen işlemlere ait süreç 
olarak vurgulamaktadır (Ediraras ve Diğ., 2013). Dağıtıma dair iki fonksiyon söz 
konusudur. İlki, seçmenin politik ürünle ilgili tüm unsurlara ulaşmasını sağlayan 
kampanyanın dağıtımı fonksiyonudur. Önemli politikalara ilişkin bilgilerin adayın 
ideolojik şemsiyesine uygun dağıtım araçlarında (TV reklamları, propaganda, 
konferans, açık oturum, miting, eğlence etkinlikleri)  konumlandırılmasını içermektedir 
(Henneberg, 2003; Polat, 2015). Burada önemli olan nokta dağıtım aracı ile ideoloji 
arasında bir mantık paralelliği olması gerekliliğidir. Amaç-araç dengesizliği istenilene 
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ulaşma noktasında olumsuz bir durama neden olacaktır. Değişim olgusu burada da tüm 
etkisiyle ortaya çıkmaktadır.  

Yeni medya araçlarının artması ile doğru kanalın seçimindeki süreç daha 
kompleks ve karmaşık bir hale gelmektedir. Bu durum politik pazarlamanın dinamik 
yönünü vurgulamakta ve gelişmelere yönelik adaptasyon sürecine dikkat çekmektedir. 
E-kampanyalar, web TV, sosyal medya mecraları, bloglar yeni medyanın önemli 
unsurları olup dikkatle yönetilmeleri gerekmektedir. Mecra sayısı arttıkça politik 
pazarlama aktörleri açısından daha karmaşık bir yapı ortaya çıkmaktadır. İkinci 
fonksiyon vaatlerin dağıtımıdır. Verilen sözlerin yerine getirilmesi ile ilgilidir. Bu 
fonksiyon, parti ya da adayın seçim sonrasında verdiği sözleri yerine getirebilecek 
imkânı yasal olarak elde ettiğinde, hükümet olduğunda ortaya çıkmaktadır (Henneberg, 
2003). 

Politik pazarlama kapsamında doğrudan ve dolaylı dağıtım gerçekleştirilebilir. 
Siyasi partilerin ve ilgili tarafların aracı kullanmadan, siyasi partiyle organik bağı 
olanlar (lider, aday, üyeler, çalışanlar) ve gönüllüler ile politik ürünü seçmene 
ulaştırması doğrudan dağıtım kapsamında incelenebilmektedir. Bununla birlikte 
partilerin aracı kullanarak (söz konusu mecrada profesyonelleşmiş kişi veya kurumlar) 
ürünü ulaştırması özellikle değişen pazarlamanın politikaya yansıması açısından son 
derece önemlidir. Politik ürün paketinde yer alan tüm bileşenlerin eksiksiz olarak 
seçmene ulaşmasını isteyen siyasi partiler bu istekleri doğrultusunda sadece 
bünyelerindeki birimlerle değil aynı zamanda dışsal bir takım unsurların yardımıyla da 
bunu yapmaya çalışmaktadırlar. Siyasi partiler, seçmenin bilgi düzeyinin artması, daha 
örgütü hale gelmesi, bilginin paylaşımının kolaylaşması ile daha önceye nazaran artık 
dağıtım noktasında profesyonel aracılardan yardım almaya başlamışlardır. 

İl ve ilçelerde yer alan siyasi parti temsilcilikleri taşra teşkilatı olarak 
adlandırılmakta ve politik ürünün dağıtımında önemli rol üstlenmektedir. Ayrıca 
gençlik ve kadın kolları gibi tüm parti çalışanları ve gönüllüleri dağıtım mekanizması 
içerisinde yer alır (Polat, 2015). Dağıtım stratejisinin kalbinde yerel örgütlenme 
düzeyinin networkü yer almaktadır. Dağıtım kapsamında bölgesel çalışma, propaganda, 
lider turları (Wring,1997), broşürler (Harris, 2001), gönüllü programlar, kişisel 
görüşmeler, toplantılar (Widagdo ve Diğ., 2014) siyasi ve toplumsal ağırlığı olan 
kişilerin beyanatları (Cwalina, Falkowski ve Newman, 2012) politik ürünü seçmene 
ulaştırmaya çalışmaktadır. Geçmişte yoğunlukla kullanılan fiziksel kanalların yanında 
günümüzde elektronik kanallarda çok etkin kullanmaya başlamıştır. Mail, web sayfası 
ve sosyal medya mecraları dağıtımda artan bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir.  

Dağıtım, politik hayatın toplumun her kesimine ulaştırılmasına imkan vermektedir  
(Akyüz, 2015). Seçimleri kazanmak için siyasi partiler, halkın ihtiyaçlarını 
karşılamalıdırlar. Halk programlara, ideolojiye, umutlara ve geleceğe yönelik güven 
veren bir lider figürüne ihtiyaç duyar. Bununla birlikte seçim ve sonrasında ki süreçte 
adayların, liderin, parti temsilcilerinin program ve vaatleriyle birlikte kendilerine 
ulaşmasını ve fiziksel ya da psikolojik olarak mesafenin kapanmasını isterler. Bu 
yüzden partiler aktiviteleri ve faaliyetlerini seçmenlerle birlikte yapmaya çalışırlar 
(Arofah, Nugrahajati, 2014). Oluşturulacak etkin dağıtım stratejisi seçmenin kararı 
üzerinde etkili olacaktır. 

Politik Pazarlamada Tutundurma 
Politik pazarlamanın gelişmekte olan en hızlı yüzüdür. İletişimi sağlayan bu 

karma elamanında kanallar hızla değişmekte ve farklılaşmaktadır. Harris’ e (2001) göre 
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yeni teknolojik gelişmeler politik tutundurmanın şeklini, içeriğini ve kapsamını önemli 
ölçüde değiştirmiştir. Akıllı televizyonlar, dijital uydular, akıllı telefonlar, sosyal ağlar, 
video ve animasyon teknolojisindeki gelişmeler, akıllı cihazların sayısındaki ve 
teknolojisindeki ilerlemeye bağlı kapasite artışları politik tutundurmayı etkilemiştir 
(Polat,2015). Politik pazarlama kapsamında tutundurma değerlendirilirken düşülen 
önemli hatalardan biri sadece reklamı ön plana çıkarıp onu önemsemektir. Oysa 
reklamın diğer elemanlarla anlamlı bütünlük ilişkisi söz konusudur (Wring,1997). 
Politik pazarlama açısından tutundurma karmasında, ticari pazarlama karmasında 
olduğu gibi  ücretli ve ücretsiz olmak üzere bir bölümlemeye gitmek mümkündür 
(Wring,1997; Widagdo ve Diğ.,2014; Fowler, Ridout, 2009). Bununla birlikte politik 
pazarlamanın doğası gereği ticari pazarlama karmasında yer alan tutundurmadan farklı 
bir tutundurma yapısı söz konusu olmaktadır. Politik pazarlamada tutundurma 
faaliyetlerine yönelik farklı yaklaşımlar söz konusudur. Tutundurma, reklam, açık 
oturum, doğrudan posta, halkla ilişkiler ve duyurum, negatif kampanyalardan 
oluşmaktadır (Harris, 2001; Widagdo ve Diğ., 2014; Butler, Harris, 2009; Fitzpatrick, 
2005). Ayrıca mitingler, aday veya parti ile sürekli iletişim halinde yürütülen 
kampanyalar, ağızdan ağza iletişim, propaganda, internet, tv, gazete, dergi, radyo, 
broşür, posta, poster, afiş, lobi faaliyetleri, ev ziyaretleri tutundurma kapsamında ele 
alınmaktadır. (Akyüz, 2015; Widagdo ve Diğ., 2014; Lock, Harris, 1996; Bauer, Huber 
ve Herrmann, 1996; Bowler, Donovan, Fernandez, 1996; Kaid, 2002; Coursaris, 
Papagiannidis,2009; Arofah, Nugrahajati, 2014; Fowler, Ridout, 2009: Smith, 
Saunders,1990; Cwalina, Falkowski ve Newman, 2012; Harris, 2001; Tan,2002).  

Politik tutundurma kapsamında ele alınan faaliyetler zamanla birlikte niceliksel 
olarak artış göstermiştir. Ayrıca unsurların önemleri ve etki düzeyleri de farklılaşmaya 
başlamıştır. Politik pazarlamanın değişen yüzünde iletişim faaliyetleri, aday ve seçmen 
arasında yukarıda sayılanlar dışında; e-mail, chat, haber grupları ve anlık mesajlaşma 
sayesinde eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan bir iletişim imkanı sunmaya başlamıştır 
(Coursaris, Papagiannidis,2009). Geleneksel tutundurma araçları kullanıldığı zaman 
daha ziyade pasif pozisyonda olan seçmenler, internet teknolojilerinin gelişmesi ile daha 
aktif duruma gelmişlerdir. Bu gelişmeler seçmenlerin siyasal katılımlarını artırma 
potansiyelini ortaya çıkarmakta, aynı zamanda onların yönetimini de zorlaştırmaktadır. 
Seçmenler artık mesaj kaynağı olarak sadece politik tarafları görmemekte, kendi 
aralarında da yoğun bir şekilde paylaşıma girmektedirler (Polat,2015).  

Politik pazarlamada partilerin gerçekleştirdikleri tutundurma faaliyetleri, 
seçmenin ihtiyaçlarını açık bir şekilde belirleyen ve ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte 
olmalıdır (Lees-Marshment, 2009). Tutundurma içeresinde zamanla yer almaya 
başlayan her bir unsur veya mecra bu amaca hizmet etmek amacıyla hareket etmektedir.  

Değişimle birlikte önemini ve etkisini korumaya devam eden elemanlardan birisi 
reklamdır. Reklam, ticari pazarlama da olduğu gibi politik pazarlamada da hep ve halen 
önemli bir araçtır (Arofah, Nugrahajati, 2014; Widagdo ve Diğ., 2014). Partilerle, 
adaylarla ve konularla ilgili olarak bilgilendirme imkanı sunmaktadır. Kaid and Holtz-
Bacha’ya göre (1995) reklam; mesajı seçmene ulaştırmanın yanında bu mesajı partinin 
veya adayın kontrolünde seçmene ulaştırılmasından ötürü son derece önemlidir (Harris, 
2001). Çalışmada politik tutundurma kapsamında yer alan unsurların tek tek ele almak 
yerine genel bir kapsam değişikliğini ortaya koymak amaçlansa da özellikle negatif 
reklamlara değinmek gerekmektedir. Ticari reklamlardan farklı olarak politik 
pazarlamada karşımıza negatif reklamlar çıkmaktadır. Negatif reklamlar politik 
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pazarlamada diğer unsurlara göre ön plana çıkabilmekte ve daha fazla etkikleyici, 
düzenleyici role sahip olabilmektedir (Egan, 1999; Kaid, 2002; Gelb, Bush, 2011; 
Dermody, Scullion, 2000). Negatif reklamlar kitlesel ve bireysel halde 
gerçekleşebilmektedir. Bir bütün olarak partinin programları ve vaatlerine yönelik 
olabileceği gibi liderin ya da adayların karakterlerine, kişiliklerine, geçmişlerine, 
bireysel ilişkilerine ve özel hayatlarının önemli bir kısmına yönelik olabilir (Henneberg, 
2004). Negatif reklamlar, siyasi parti yandaşları üzerinde diğerlerine kıyasla daha fazla 
etkili olmaktadır (Faber, Tims ve Schmitt, 1993). Bununla birlikte kısa dönemde söz 
konusu tarafa olumlu yansımaları olabileceği düşünülse de uzun dönemde seçmenlerin 
siyasete ve unsurlarına yönelik güvenlerinin azalma riski söz konusudur (Dermody, 
Hanmer-Lloyd, 2005). Bu olumsuzluğuna rağmen politik aktörler tarafından giderek 
yoğunlaşan biçimde kullanılmaktadır. 

Hızla değişen çevresel koşullar politik pazarlama kapsamında kullanılan 
mecralarda da farklılaşmalara neden olmuştur. Özellikle teknolojinin gelişmesi politik 
pazarlama stratejilerinin form değiştirmesine neden olmuştur. Teknolojinin yoğun 
olarak kullanılmadığı dönemlerde özellikle televizyon öncesi dönemde tutundurma 
faaliyetleri yoğunlukla, gönüllü şekilde gerçekleştirilen ev ziyaretleri, toplantılar ve 
organizasyonlarla yapılmaktaydı. Bu dönemlerde işgücünün yani emeğin yoğun olarak 
kullanıldığını görmek mümkündür. Ancak değişimle birlikte emeğin yerini giderek 
sermaye almaya başlamıştır. Parti gönüllü sayılarındaki azalma da bu durumu 
tetiklemiştir (Scammell, 1999). Seçmenle kurulan iletişimde teknolojik unsurlar artan 
oranda kullanılmaya başlanmıştır. Teknoloji artık modern politik kampanyaların 
başarısında kilit rol oynamaktadır. Vatandaşlarla iletişim kurma ve onları etkileme 
noktasında bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri önemli hale gelmiştir (Cwalina, 
Falkowski ve Newman, 2012). 

İnternet, birçok politik kampanyanın avantajlarının artmasını sağlamakla birlikte 
gönüllü çalışanların koordinasyonuna katkıda bulunmaktadır (Cwalina, Falkowski ve 
Newman, 2012). Cutbirth and Coombs’a göre (1997) internet seçmenlere, bilgiyi arama 
ve ona ulaşmada çok sayıda yol ve alternatif sağlamaktadır (Kaid, 2002).  Ayrıca çift 
yönlü iletişim sağlaması ve politik iletişimin tüm tarafları arasında bir network kurması 
nedeniyle internet son derece önemli bir mecradır (Lees-Marshment, 2009). İnternetin 
gelişimiyle birlikte seçmenle iletişim kurma hızlanmış, çok kısa sürede önemli yığınlara 
ulaşma imkânı oluşmuş, kişiselleştirme şansı ortaya çıkmış ve iletişim interaktif boyut 
kazanmıştır. İnternet aracılığıyla yürütülen kampanyalarda çeşitli değişkenler cinsinden 
geribildirim alma imkânı oluşmuştur (Kaid, 2002; Chicksand, Carrigan, 2006; 
Henneberg, O'Shaughnessy, 2009; Lees-Marshment, 2009). Geleneksel kanalların 
aksine İnternet mecrasında bilginin kullanımında ve erişiminde sınırlandırma söz 
konusu olmamaktadır. Kern’e göre (1997) politik aktörler açısından sürecin 
yönetilebilmesi adına bu durum tehdit ya da fırsat olabilmektedir (Kaid, 2002). 

İnternetle birlikte facebook, twitter, instagram, youtube, periscope, pinterest, 
linkedln, google+ gibi (Ediraras ve Diğ., 2013; Lees-Marshment, 2009; Okan, Topcu ve 
Akyüz, 2014; Cwalina, Falkowski ve Newman, 2012) sosyal medya mecraları politik 
pazarda yer alan aktörlerin de hayatına girmiştir. Sosyal medya ve İnternet göreli olarak 
düşük maliyetli olmasıyla birlikte geniş kitlelere ulaşma imkanı vermektedir (Gelb, 
Bush, 2011). Sosyal medyayla birlikte politik pazarlama kapsamında tutundurma 
bünyesinde yer alan bir diğer unsurda mobil pazarlama kapsamındaki reklamlardır 
(Cwalina, Falkowski ve Newman, 2012). Akıllı cep telefonlar sayesinde İnternet’in 
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cebe girmesi, bilgiye erişimi daha da basit, hızlı hale getirmekte ve politik aktörlerde 
seçmene her an ulaşabilme imkanı sunmaktadır. Özellikle SMS yoluyla gerçekleştirilen 
faaliyetler önemli hale gelmiştir. Seçmenler, sürece daha az dâhil olduğu ve yüksek 
düzeyde sinizmin yaşandığı kampanyalar karşısında politik aktörlere yönelik bilgi 
arayışında olmamaktadır. Bununla birlikte internet seçmene daha fazla açık ve doğrudan 
araçlar sunmaktadır. Buda seçmeni pasif bir konumda bulunmaktan kurtarmaktadır 
(Kaid, 2002). Web sayfalarının, e-mallerin, blogların ve sosyal network teknolojilerinin 
gelişmesi iletişim arenasında istisna bir değişiklik ortaya çıkarmıştır. Obama'nın son 
kampanyasında teknolojinin izlerini belirgin bir şekilde görmek mümkündür (Butler, 
Harris, 2009). 

Reputasyon siyasi partiler açısından son derece önemlidir (Bauer, Huber ve 
Herrmann, 1996) ve tutundurma politik aktörler açısından önemli olan bu kavramın 
içerisinin dolmasına yardımcı olmaktadır. Seçmeni ikna edebilmek ve arzu edilen yönde 
karar vermesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların odak noktasında verdiği kararın 
doğruluğuna seçmeni inandırmak vardır. Seçmenin algısında olumlu bir yer edinme 
çabasına önemli ölçüde katkı veren tutundurma tüm boyutlarıyla detaylı olarak ele 
alınmalı politik pazarlama stratejisi oluşturma sürecinde dikkatle uygulanmalıdır.  

Sonuç ve Öneriler 
Pazarlamanın siyasi partiler tarafından amaçlarına ulaşma doğrultusunda etkin 

kullanılması çabası her geçen gün artmaktadır (O'Cass, 2009). Çevresel faktörlerde 
yaşanan gelişmeler ticari pazarlamayı olduğu gibi politik pazarlamayı da grift hale 
getirmiştir. Kitleleri etkileme ve sinerji etkisi oluşturma çabası içerisinde olan politik 
aktörler, arzu ettikleri sonuca ulaşabilmek adına mutlaka bu kompleks ve kapsamlı 
yapının kodlarını çözmeli, doğru ve isabetli hamleler etrafında stratejilerini 
şekillendirmelidirler. Politik pazarlama uygulayıcıları açısından en önemli kırılma 
noktası politik pazarlamanın dinamik yapıya sahip olduğu gerçeğine göre hareket 
etmeleri gerekliliğidir. Politik pazarlama karması unsurlarının içeriği dönemsel olarak 
değişmekte, her bir karma elamanın ticari pazarlama karması elemanlarından farklı 
olmakla birlikte kompleks ve kapsamlı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Politik 
pazarlamasının kendine özgü yapısından kaynaklanan nedenlerle karma elemanları 
arasında ticari pazarlamaya kıyasla adete bir seçici geçirgenlik durumu söz konusudur. 
Özellikle dağıtım ve tutundurma elemanlarının sınırlarını net bir şekilde belirleyebilmek 
oldukça zordur. Zamanla birlikte içerik değişimine uğrayan elemanlar açısından bu 
ayrımı yapabilmek iyice zorlaşmakta ve elemanları yönetebilmek daha da önemli hale 
gelmektedir. Etkin bir yönetim için her şeyden önce değişimi görebilmek ve karma 
elemanlarının kapsamını belirleyebilmek gerekmektedir. Ayrıca karma elemanının her 
birini oluşturan unsurlar gerek varlıkları, gerekse aldıkları rollerin önem derecelerine 
göre farklılık gösterebilmektedirler. Karma elemanlarının kapsamını bilmek 
odaklanılacak unsurun da belirlenmesine yardımcı olacaktır. Çalışma, kapsamında artık 
günümüz politik pazarlama karmasının önemli unsurlarına yönelik bir çerçeve 
çizilmeye çalışılmıştır. Sonraki çalışmalarda her bir unsur kavramsal boyutu ve bununla 
birlikte muhatap olduğu taraflardaki karşılığının analizi politik pazarlamanın gelişimi 
açışından önemli olacaktır. 
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Extensive Summary 

Introduction 
Companies carry out their activities pursuant to the changing environmental 

factors. Changing circumstances also have an impact on human factors which are led by 
business activities and due to the requirements of continuous differentiation, the 
customer-company context is continuously updated. All parties to fall behind such a 
change, face some problems in reaching desired results. In this respect, the function of 
marketing can be accepted as a changing business function. In time, the increased level 
of consumer consciousness; accessing to information in a fast, easy and cheap manner; 
and organized consumers have led to rational consumer behavior. People in marketing 
sector and people in politics who are interested in marketing should be keen on 
following and adapting change as well as differing change-related realities (Butler, 
Harris, 2009). In order to maximize the potential of political marketing, the focus 
should be on the need for this issue to change orientation and be updated each day 
(Lees-Marshment, 2003). This study is based on the necessity to re-evaluate political 
marketing within the context of these changes. 

Fundamentally, policy is related to the structuring and organization of the social 
being. Therefore, people themselves, their natural abilities and their intrinsic potential 
lies at the core of responsible policy (Bauer, Huber and Herrmann, 1996). The scope of 
political marketing as a discipline has changed over time and convert into a more 
complex entity. Studies with regard to the political marketing intensely reveal 
themselves with a strong effort to identify the scope. The political marketing has its own 
unique characteristics; hence, these studies concentrate on the scope. The political 
marketing can be taken into account as a sub-discipline of marketing. Thus, the 
fundamental differences between political marketing and traditional (commercial) 
marketing bring the idea of studying political marketing separately to the forefront. 

Political parties should know their voters and sympathizers, and observe activities 
of their rivals. Political marketers should understand the voters, approach election 
campaigns as a communication tool, and should not ignore the fact that voters’ decision 
is a means of psychological purchase. This essentialness requires political marketers to 
adopt a complex perspective including psychological aspects towards their target groups 
(Dermody, Scullion, 2000). During the market analysis, marketing allows the political 
parties for assuring voters with different opinions as well as giving them the opportunity 
to highlight the planning, control and implementation of political campaigns and 
election campaigns (O'Cass, 1996). In terms of the political marketing, everything 
becomes more challenging for mechanisms that act to have an influence on the voters. 
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Therefore, the elements mix that forms the basis of marketing strategies should be re-
examined and be contextually synchronized with respect to the changing conditions. 

Political Marketing Mix 

Political marketing elements mix has more complex and integrally variable 
structure than that of traditional marketing elements mix. In this respect, this study tries 
to constitute a perspective on providing insight on the complex and variable nature of 
these elements. 

In terms of political marketing, the product has a multivariate structure. Thus, the 
product includes the party, the leader, leader’s and party’s image, the candidate, 
members, personal features, staff, policies, programs, projects, ideas, previous records, 
statements. (Lees-‐Marshment,2001; Wring,1997; Widagdo et. al., 2014; Ediraras et. Al.; 
Arofah, Nugrahajati, 2014; Smith, Saunders,1990) The product, which is sold in the 
scope of the political marketing contains abstract and uncountable, value-laden, alluring 
future promises (O'Shaughnessy, 2001). 

According to Butler and Collins (1994), in political marketing, the product, 
election program and instruction; candidates’ and party’s position as a whole regarding 
the significant issues raised during the campaign; candidates’ image and their political 
background as a reference point; and their supporters (Arofah, Nugrahajati, 2014), 
symbols (Lees-Marshment, 2009) are formed of people, the party, ideology, loyalty and 
variability (Okan, Topcu and Akyüz, 2014). During the process that has started with the 
party, candidate and leader trilogy, the emphasis on the political product has increased 
in time. In particular, the stress on the image and symbols have even more increased 
than the evolving process. In political marketing, it is not possible to mention about 
such a price aspect as in the traditional marketing. (Lock, Harris, 1996; Egan, 1999; 
Henneberg, 2003). Regarding the political price and together with the costs, 
Niffenegger emphasizes three elements of costs in the political marketing: the 
psychological costs, economic costs, and national image (Widagdo et. al., 2014; Wring, 
1997). It may upset the voters if the voted party does not have a power in the 
government as well as the implemented policies, which creates a psychological cost for 
the voters. Likewise, some policies (taxes, wage adjustment, etc.) adapted by the ruling 
party may also create financial loss for the voters. Such a situation will create costs 
more than just psychological cost (Okumuş, 2007).  

Distribution, in terms of political marketing, is conveying all elements form of the 
product to the voter. Compared to the traditional marketing, promotion and distribution 
are the two overlapping mix elements in the political marketing. Two factors can be 
highlighted regarding the distribution (Henneberg, 2003). First, there is the distribution 
of the campaign that enables the voter to access all elements of the political product. 
The process to choose the right channel has become even more complex and 
complicated with the growing new media tools. This underlines the dynamic aspect of 
political marketing as well as highlighting the adaptation process regarding progress. E-
campaigns, web TV, social media and blogs are new aspects of the media that should be 
managed carefully. Second, there is the distribution of promises. It is about fulfilling the 
promises (Henneberg, 2003). Both direct and indirect distribution can be practiced in 
the scope of the political marketing. This may include regional activities, propaganda, 
leader’s visits (Wring, 1997), brochures (Harris, 2001), voluntary programs, personal 
interviews, meetings (Widagdo et. al., 2014), statements of political and social 
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powerbrokers (Cwalina, Falkowski and Newman, 2012) in order to convey the political 
product to the voter. 

By its very nature, the political marketing includes different promotion activities 
than that of the traditional marketing mix. The promotion mix consists of advertisement, 
panel discussions, direct mailing, public relations and publicity and negative campaigns 
(Egan, 1999; Kaid, 2002; Gelb, Bush, 2011; Dermody, Scullion, 2000; Harris, 2001; 
Widagdo et. al. 2014; Butler, Harris, 2009). In addition, meetings, continuous 
communication campaigns with the candidate or the party, word of mouth, internet, TV, 
papers, magazines, radio, brochures, mail, posters, house visits are other promotion 
activities (Akyüz, 2015; Widagdo et. al., 2014; Lock, Harris, 1996; Bauer, Huber ve 
Herrmann, 1996; Bowler, Donovan, Fernandez, 1996; Kaid, 2002; Coursaris, 
Papagiannidis,2009; Arofah, Nugrahajati, 2014; Fowler, Ridout, 2009; Smith, 
Saunders,1990; Cwalina, Falkowski ve Newman, 2012). The communication activities 
in the scope of changing face of political marketing offers other communication tools – 
either synchronized or not - between the candidate and the voters, such as; e-mail, chat, 
newsletter groups and instant messaging (Coursaris, Papagiannidis,2009). Internet 
introduced other social media (Gelb, Bush, 2011) channels such as facebook, twitter, 
instagram, youtube, periscope, pinterest, linkedIn, google+, etc. (Ediraras et.al., 2013; 
Lees-Marshment, 2009: Okan, Topcu and Akyüz, 2014; Cwalina, Falkowski and 
Newman, 2012) to the actors in the political market. Another aspect of political 
marketing regarding promotion is the advertisements in the scope of mobile marketing 
(Cwalina, Falkowski and Newman, 2012). Smart mobile phones ensured easy and fast 
access to information via internet. On one hand people have easier access to 
information; on the other hand the political actors have the opportunity to reach their 
voters anytime.   
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Özet 
Firma sayısı, filo büyüklüğü ve uçuş noktası ağını her geçen gün artıran hava yolu 

endüstrisi yoğun rekabete sahne olmaktadır. Pazar payının korunması veya 
arttırılabilmesi için ise hizmet kalitesi önemli bir rekabet gücü bileşenidir. Bu 
çalışmada, yolcuların satın alma tercihleri üzerinde önemli etkisi olan kabin içi 
hizmetlere ilişkin yolcu değerlendirmeleri analiz edilmiştir. Araştırma örneklemini, 
THY (Türk Hava Yolları) ile seyahat eden 501 yolcu oluşturmuştur. Çalışma verilerini 
İngiltere merkezli bir danışmanlık ve marka konumlandırma firması olan Skytrax’ın 
web sayfası üzerinden yapılan çevrim içi anket verileri oluşturmuştur. Veri analizinde 
regrasyon, korelasyon ve varyans (ANOVA) testleri kullanılmıştır. Çalışma bulgularına 
göre Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik yolcu değerlendirmelerinin gerek kabin içi 
hizmet boyutlarına gerekse fiyat-değer algılarına göre anlamlı farklılık gösterdiği 
anlaşılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Hava Yolu Taşımacılığı, THY, Kabin içi hizmetler, Hizmet kalitesi 

Abstract 

Airline industry is facing an intense competition as the number of companies, fleet 
sizes and the network of flight destinations increase with each passing day. In order to 
maintain or increase market share, the quality of service is an important component of 
competitiveness.  In this study, passengers’ evaluation of in-cabin services, which have 
significant impact on their purchase decisions, were analyzed. The study sample 
consisted of 501 passengers who travelled with THY (Turkish Airlines). The data were 
gathered from an online questionnaire hosted by Skytrax, an England based 
consultancy and brand positioning firm. Regression, correlation and variance (ANOVA) 
tests were used to analyze data. Findings indicate that American, European and Asia-
Pacific passengers’ evaluation showed significant differences with regard to either in-
cabin service dimensions or price-value perceptions.   
Keywords: Airline transportation, THY, In-cabin services, Service quality 
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Giriş 

Dünyanın ilk motorlu uçuşu Orville Wright tarafından, 1903 yılında, Kuzey 
Karolina’da yapılmıştır. Orville Wright tarafından gerçekleştirilen 47 saniyelik bu 
uçuştan (Franklin, 1980) yaklaşık 16 yıl sonra dünyanın ilk düzenli havayolu seferleri 
1919 yılında Avrupa’da İngiltere-Fransa arasında yapılmıştır (Wright, 1985). İlerleyen 
yıllarda seyahat eğiliminin artışına ve seyahat amaçlarının çeşitlenmesine paralel olarak 
ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet sunan havayolu firmalarının sayısında hızlı bir artış 
görülmüştür. Firma sayısındaki artışla birlikte, uçulan destinasyon ve sefer sayısında da 
artış meydana gelmiş ve firmalar pazar paylarını korumak ve/veya artırmak için hizmet 
kalitelerini geliştirmek durumunda kalmışlardır. Hava yolu firmalarının sunduğu 
hizmetleri uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrası hizmetler olarak sınıflandırmak 
mümkündür. Rezervasyon, biletleme, check-in, bagaj kabulü gibi işlemler uçuş öncesi, 
koltuk rahatlığı, kabin temizliği, yiyecek içecek sunumu, kabin içi teknolojik eğlence 
olanakları gibi hizmetler uçuş esnası (kabin içi) ve bagaj teslimi, yolcu istek ve 
şikâyetlerinin takibi gibi hizmetler ise uçuş sonrası hizmetlere örnektir. Yolcu 
memnuniyetinin artırılabilmesi sözü edilen hizmetlerin kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. 
Hizmet kalitesi, havayolu firmalarının rekabet gücünü artırarak, pazar paylarının 
büyümesini ve karlılığın artırılmasını olumlu etkilemektedir (Morash ve Ozment, 1994; 
Chen vd. 2011). Bu doğrultuda havacılık sektöründe fark yaratmak için kalite 
eksikliklerinin tespit edilmesi ve çözümler üretilmesi için hizmet kalitesinin ölçülmesi 
gerekmektedir (Hatipoğlu ve Işık, 2015).  Öte yandan Gilbert ve Wong (2003) 
tarafından değinildiği gibi havayolu sektörü için en önemli problemlerden biri yolcu 
istek ve beklentilerinin doğru anlaşılıp anlaşılamadığıdır. Çünkü hizmet beklentileri 
yolcu standartlarına ilişkin referans kaynağıdır ve hizmet kalitesi, yolcuların beklediği 
hizmet ile algıladığı hizmetin karşılaştırılması sonucu oluşmaktadır. Bununla birlikte, 
yolcuların hizmet kalitesine ilişkin duyarlılıkları arttıkça, yolcu beklentilerinin 
ölçümünün sürekli yenilenmesi gerekmektedir. Ancak her hizmet boyutu her yolcu için 
aynı önemi ifade etmemektedir; yolcuların demografik özellikleri, seyahat amaçları ve 
etnik yapıları hizmet beklentilerinde önemli farklılıklara neden olmaktadır (Gilbert ve 
Wong, 2003).  Hava yolu firmalarının sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesi ve yolcu 
memnuniyetine ilişkin daha önce yapılmış birçok yerli (Kazançoğlu, 2011; Çelikkol vd., 
2012; Okumuş ve Asil, 2007; Pakdil ve Aydın, 2007; Aksoy vd., 2003; Pekkaya ve 
Akıllı, 2013; Altınkurt vd. 2015) ve yabancı (Gourdin, 1988; Ostrowski 1993; Truitt ve 
Haynes, 1994; Sultan ve Simpson 2000; Tsaur vd., 2002; Park vd., 2004; Chen ve 
Chang 2005; Park vd., 2006; Lioua ve Tzeng 2007; Bruecknera ve Girvin 2008; Gürsoy 
vd., 2005; Wahab vd. 2015) çalışmada genel hizmet algısının analiz edildiği 
görülmektedir. Bu çalışmada ise; An ve Noh (2009) ile Chen vd.’nin (2011) 
çalışmalarında olduğu gibi yolcuların kabin içi hizmet algılarının analiz edilmesi 
hedeflenmiştir. THY tarafından sunulan kabin içi hizmet boyutlarına ilişkin 
değerlendirmelerin yolcu orijinlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin ve 
yolcuların kabin içi hizmet algıları ile fiyat-değer algıları arasındaki ilişkinin test 
edilmesi araştırmanın amacını oluşturmuştur.  

Havayolu Hizmet Kalitesi ve Kabin içi Hizmetler 
Dünya turizm hareketliliğinde önemli etkiye sahip olan havayolu taşımacılığı, 

yirminci yüzyılın ikinci yarısında hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Firma sayısındaki 
artış, uçuş ağının genişlemesinde ve uçuş sıklığın artmasında etkili olmuştur. Söz 
konusu büyüme havayolu firmaları arası rekabeti artırmış, firmalar için pazar payının 
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korunması veya geliştirilmesinde hizmet kalitesi ve tüketici algısı kavramlarının önemi 
artmıştır. Havayolu yolcularının önemli bölümü için talep, firma ve bilet fiyatlarına 
duyarlı olsa da (Stern, 1989) havayolu hizmet kalitesi, uluslararası hava taşımacılığında 
önemli bir rekabet unsuruna dönüşmüştür (Chang ve Yeh, 2002; Chou vd., 2011; Chen 
vd. 2011; Ostrowski vd., 1993). Havayolu firmaları için fiyat ve hizmet kalitesi başlıca 
rekabet unsurları olmakla birlikte fiyat uzun dönem için tek başına sürdürülebilir 
rekabet avantajı sağlamamaktadır (Chen vd., 2011) ki bu durum havayolu işletmelerini 
kaliteli hizmet sunma konusunda alternatifsiz bırakmaktadır. 

Hizmet kalitesi, beklenen hizmetle algılanan hizmetin kıyaslanmasıyla 
belirlenmektedir. Sunulan hizmet, konuğun beklentilerini karşılıyorsa hizmet kalitesi 
tatmin edici düzeyde, beklentilerin üzerinde ise yüksek kaliteli olarak algılanmaktadır. 
Bu algı da memnuniyeti yükselmektedir (Parasuraman vd., 1985). Havayolu sektörü 
için servis kalitesi, yolcunun gitmek istediği yere taşınmasıyla birlikte yolculuk boyunca 
yüksek standartlarda hizmet sunulmasını gerektirmektedir (Rhoades ve Waguespack, 
2008). Havayolu sektöründe servis kalitesi, tüketici – havayolu firması etkileşimi 
sonucu oluşmakta ve firmalar müşteri algısı ve firma imajını etkileyen faktörlere 
yoğunlaşmaktadır (Gürsoy vd., 2005). 

Havayolu firmaları tarafından sunulan hizmetler kimi araştırmacılar tarafından 
(Namukasa, 2013; Altınkurt vd., 2015) uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrası olmak 
üzere üç boyutta değerlendirilirken, Chen ve Chang (2005) tarafından yer hizmetleri ve 
kabin içi hizmetler olarak iki boyutta değerlendirilmektedir. Havayolu firması ve uçuşa 
ilişkin enformasyon, rezervasyon, bilet satışı, check-in, bagaj kabulü, uçağa 
yönlendirme gibi hizmetler uçuş öncesi hizmetler arasında yer alırken, bagaj teslimi, 
dilek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi gibi hizmetler uçuş sonrası hizmetler arasında 
yer almaktadır. Uçuş anı hizmetleri (kabin içi hizmetler) ise koltuk rahatlığı, personel-
servis, yiyecek-içecek, kabin içi eğlence olanakları gibi hizmetlerden oluşmaktadır.  
Park vd. (2004), uçuş görevlileri tarafından sunulan kabin içi hizmetlerin, havayolu 
firmalarının yolcularla en çok direkt iletişim kurudukları hizmetler olmakla birlikte, 
yolcuların havayolu firmalarına ilişkin memnuniyetlerinin dayandığı temel hizmetler 
olduğunu vurgulamaktadır. Suki (2014) ise havayolu yolcu memnuniyetinin 
yükseltilmesi için kabin içi hizmetlerin geliştirilmesine ve yenilenmesine yönelik 
çalışmaların aralıksız sürmekte olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda havayolu 
firmaları, müşteri memnuniyetini artırabilmek amacıyla sunmuş oldukları hizmetlere 
ilişkin yolcu beklentilerini ne düzeyde karşılayabildiklerini bilmelidir (Park vd., 2006).  

Türk Hava Yollar (THY) 
Türkiye’de ilk sivil hava taşımacılığı 1933 yılında 5 uçaklık küçük bir filo ile 

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan “Türk Hava Postaları” ile 
başlatılmıştır (SHGM, 2012: 16). Türk Hava Yolları’nın temelini oluşturan 5 uçaklı bu 
filonun toplam koltuk kapasitesinin 28, yer hizmetleri dahil toplam personel sayısının 
ise 24 olduğu bilinmektedir. İlk uluslararası uçuşunu 12 Şubat 1947 tarihinde Atina'ya 
yapan THY, 2015 yılı itibarıyla toplam 111 ülkede 280 noktaya uluslararası uçuş 
yapmaktadır. THY bu özelliği ile dünya sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.   

Taşınan yolcu potansiyelinde de yükselen bir performans sergileyen THY, 2003 
yılında 10,4 milyon yolcu taşımışken yolcu sayısını 2010 yılında 29,1 milyona, 2011’de 
32,6 milyona, 2013’de 48,3 milyona çıkarmayı başarmıştır. 2014 yılına gelindiğinde ise, 
önemli bir büyüme oranıyla yaklaşık 55.000 yolcu taşıyan THY, 2015 yılında 60 
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milyonun üzerinde yolcu taşımayı başarmıştır. THY 2015 verilerine göre 298 uçak 
(10’u kargo uçağı) ve 56 binin üzerinde koltuk kapasitesiyle dünyanın en hızlı büyüyen 
havayolu firmalarından biri konumundadır. 

THY’nın gelişiminin sadece kapasiteyle sınırlı olmadığı son yıllarda konuk 
memnuniyetine ilişkin kaydettiği başarılarla sabittir. İngiltere merkezli bir danışmanlık 
ve marka konumlandırma firması olan ve 1999’dan bu yana havacılıkla ilgili yolcu 
memnuniyeti araştırmaları yapan Skytrax değerlendirme sonuçlarına göre THY son beş 
yılda üst üste Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi olma başarısını göstermiştir. THY’nın 
yolcu değerlendirmelerine göre Lufthansa, British Airways, Air France ve Swiss Air 
gibi firmaları geride bırakarak böyle bir derece yapması dikkat çekicidir. Bu noktadan 
hareketle THY’nın kabin içi hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerin yolcu orijinlerine 
göre farklılık gösterip göstermediği ve kabin içi hizmet algısı ile fiyat-değer algısı 
arasındaki ilişki düzeyinin ve yönünün analiz edilmesi araştırmanın konusunu 
oluşturmuştur.  

Yöntem 

Araştırma verileri havayolu firmaları ve hava limanları hizmetlerine ilişkin yolcu 
memnuniyeti araştırmaları yapan Skytrax web sayfasından 
(http://www.airlinequality.com) elde edilmiştir. THY ile seyahat eden ve skytrax.com 
web sayfası üzerinden 15 Eylül 2014- 15 Aralık 2015 tarihleri arasında kabin içi hizmet 
boyutlarına (koltuk rahatlığı, personel-servis, yiyecek-içecek ve kabin içi eğlence) 
ilişkin değerlendirme yapan Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik orijinli yolcu 
değerlendirmeleri araştırmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Bu kapsamda 501 yolcu 
değerlendirmesi analize uygun bulunmuş ve verilerinin çözümlenmesinde korelasyon, 
regrasyon ve varyans (ANOVA) analizleri kullanılmıştır. 

Skytrax, uluslararası uçuşlara açık havalimanları ve havayollarının sunmuş 
oldukları hizmetlere ilişkin yolcu değerlendirmelerini çevrim içi anket yöntemiyle 
toplamaktadır. Hizmet boyutlarına ilişkin 1-5 puan aralığında yapılan 
değerlendirmelerin analizi sonucunda çeşitli kategorilerde “Havacılık Oscarı” olarak 
adlandırılan Skytrax ödülleri verilmektedir. Dereceye giren havayolu firmalarının 
rakipleri karşısında önemli rekabet avantajı sağladıkları söylenebilir. Keza, Park (2007) 
havayolu firmalarının kabin içi hizmetler, kabin personeli ve hava limanı hizmetleri gibi 
farklı hizmet boyutlarına ilişkin Skytrax (http://www.airlinequality. com) üzerinden 
yapılan yolcu değerlendirmelerinin tüketicilerin satın alma davranışlarını direkt ya da 
endirekt etkilediğini vurgulamaktadır. Bu noktadan hareketle THY ile seyahat eden 
tüketicilerin kabin içi hizmet algılarının yolcu orijinlerine göre analiz edilmesi ve kabin 
içi hizmet algısı ile fiyat-değer algısı arasındaki ilişkinin test edilmesi araştırmanın 
amacını oluşturmuştur.  

Araştırma amaç ve alt amaçları doğrultusunda test edilen araştırma hipotezleri 
aşağıda sıralanmıştır; 
H1. Kabin içi hizmet boyutlarına ilişkin yolcu değerlendirmeleri anlamlı farklılık 
göstermektedir. 
H2.Kabin içi hizmetlere ilişkin fiyat-değer algısı katılımcı orijinlerine göre anlamlı 
farklılık göstermektedir. 
H3. Kabin içi hizmet değerlendirmeleri katılımcı orijinlerine göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. 
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H3A. Koltuk rahatlığına ilişkin değerlendirmeler katılımcı orijinlerine göre anlamlı 
farklılık göstermektedir. 
H3B. Personel-servis hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler katılımcı orijinlerine göre 
anlamlı farklılık göstermektedir. 
H3C. Yiyecek-içecek hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler katılımcı orijinlerine göre 
anlamlı farklılık göstermektedir. 
H3D. Kabin içi eğlence olanaklarına ilişkin değerlendirmeler katılımcı orijinlerine 
göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H4. Kabin içi hizmet değerlendirmeleri ile fiyat-değer algısı arasında anlamlı ilişki 
vardır. 

H4A. Koltuk rahatlığına ilişkin değerlendirmeler ile fiyat-değer algısı arasında 
anlamlı ilişki vardır. 
H4B. Personel-servis hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler ile fiyat-değer algısı 
arasında anlamlı ilişki vardır. 
H4C. Yiyecek-içecek hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler ile fiyat-değer algısı 
arasında anlamlı ilişki vardır. 
H4D. Kabin içi eğlence olanaklarına ilişkin değerlendirmeler ile fiyat-değer algısı 
arasında anlamlı ilişki vardır. 

Bulgular 

Katılımcıların kabin içi hizmet boyutlarına ilişkin değerlendirmeleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Yiyecek içecek hizmetleri katılımcılardan 3,72 ortalamayla en yüksek puanı 
alırken, koltuk rahatlığı 3,30 puanla ikinci, personel-servis 3,27 puanla üçüncü ve 3,22 
puanla kabin içi eğlence dördüncü sırada yer almıştır. Bu bulgular ışığında, Türk Hava 
Yolları ile seyahat eden yolcuların değerlendirmeye alınan dört kabin içi hizmet 
boyutuna ilişkin en memnun olduğu boyutun yiyecek içecek olduğu anlaşılmaktadır. 
İlişkili örneklem tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre kabin içi hizmet boyutları 
arsındaki farkın p<0,00 düzeyinde anlamlı olduğu, söz konusu farklılığın ise yiyecek 
içecek hizmetleri boyutundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bulgu ışığında H1 
hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 1: Kabin İçi Hizmet Boyutlarına İlişkin Değerlendirmeler 

Kabin içi hizmet boyutları n  ort.  ss. q. 
Koltuk rahatlığı 501 3,30 (a) 1,272 

,000 
Personel-servis 501 3,27 (a) 1,486 
Yiyecek-içecek 501 3,72 (b) 1,294 
Kabin içi eğlence 501 3,22 (a) 1,388 
Ortalama 501 3,38 1,116  

   Farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasında anlamlı (p>0,05) fark vardır. 
Kabin içi hizmet ve fiyat-değer algısının katılımcı orijinlerine göre dağılımı Tablo 

2’de verilmiştir. Gerek kabin içi hizmet, gerekse fiyat-değer değişkenlerine ilişkin en 
yüksek değerlendirmelerin sırasıyla; Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik orijinli 
katılımcılar tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Bağımsız örneklem tek yönlü varyans 
analizi sonuçlarına göre hem kabin içi hizmet hem de fiyat-değer algısının katılımcı 
orijinlerine göre 0>00 düzeyinde farklılık gösterdiği dolayısıyla H2 ve H2 hipotezlerinin 
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kabul edildiği anlaşılmaktadır. Kabin içi hizmet algısı her üç katılımcı orijinine göre 
farklılık gösterirken, fiyat değer algısına ilişkin farklılığın Amerika orijinli 
katılımcılardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bulgu, Okumuş ve Asil (2007) 
tarafından yapılan ve THY ile seyahat eden yerli ve yabancı yolcuların memnuniyet 
düzeylerinin değerlendirilmesini amaçlayan çalışma bulguları ile farklılık 
göstermektedir. İlgili çalışma (Okumuş ve Asil, 2007) bulgularına göre THY ile seyahat 
eden yabancı yolcuların memnuniyet ortalaması 3,98 düzeyinde iken, mevcut çalışma 
bulgusuna ilişkin memnuniyet ortalaması 3,38 düzeyindedir.   
Tablo 2: Kabin İçi Hizmet ve Fiyat-Değer Algısının Katılımcı Orijinine Göre Dağılımı 

Katılımcı orijini  Kabin içi hizmet algısı Fiyat-değer algısı 
n ort.  ss. p. ort.  ss. p. 

Avrupa 272 3,37 (a) 1,099 
,000 

3,58 (a) 1,377 
,000 Amerika 129 3,65 (b) 1,106 3,75 (a) 1,440 

Asya-Pasifik 100 3,07 (c) 1,097 3,03 (b) 1,425 
Ortalama 501 3,38 1,116  3,52 1,423  

Farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasında anlamlı (p>0,05) fark vardır. 

Araştırma kapsamında ele alınan kabin içi hizmet boyutlarına ilişkin yapılan 
değerlendirmelerin katılımcı orijinine göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Her bir boyut 
bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve bütün boyutlarda p<0,05 
düzeyinde anlamlı farklılık görülmüştür. Koltuk rahatlığına ilişkin en yüksek 
değerlendirme Amerika orijinli katılımcılar tarafından yapılırken, en düşük 
değerlendirme Asya-Pasifik orijinli katılımcılardan gelmiştir. Bu sonuç doğrultusunda 
H3A hipotezinin kabul edildiği anlaşılmaktadır.  

Tablo 3: Kabin İçi Hizmet Değerlendirmelerinin Katılımcı Orijinine Göre Dağılımı 

Kabin içi hizmet 
boyutları  Katılımcı orijini n ort. ss. p. 

Koltuk rahatlığı 
Avrupa 272 3,37 (a) 1,270 

,003 Amerika 129 3,47 (a) 1,231 
Asya-Pasifik 100 2,93 (b) 1,265 

Personel-servis 
Avrupa 272 3,26 (a) 1,458 

,007 Amerika 129 3,57 (b) 1,434 
Asya-Pasifik 100 2,95 (a) 1,565 

Yiyecek-içecek 
Avrupa 272 3,66 1,314 

,018 Amerika 129 3,99 (a) 1,149 
Asya-Pasifik 100 3,54 (b) 1,373 

Kabin içi eğlence 
Avrupa 272 3,20 (a) 1,393 

,000 Amerika 129 3,57 (b) 1,368 
Asya-Pasifik 100 2,86 (a) 1,310 

Farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasında anlamlı (p>0,05) fark vardır.  
Personel-servis boyutuna ilişkin en yüksek değerlendirmeyi yapan Amerika 

orijinli katılımcı değerlendirmelerinin diğer katılımcı değerlendirmelerine göre p<0,05 
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düzeyinde farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç ise H3B hipotezinin kabul 
edildiği anlamına gelmektedir. Sultan ve Simpson (2000) tarafından yapılan çalışma 
bulguları bu sonucu destekler niteliktedir. İlgili çalışma sonuçlarına göre Avrupa 
kökenli havayolu firmalarının sunmuş olduğu genel hizmet kalitesine ilişkin Amerikalı 
yolcu değerlendirmelerinin, Avrupalı yolcu değerlendirmelerine kıyasla daha yüksek 
düzeyde olduğu görülmektedir. Diğer kabin içi hizmet boyutlarına kıyasla 
katılımcılardan en yüksek ortalamayı alan yiyecek içecek hizmetlerine ilişkin en yüksek 
değerlendirme 3,99 ortalama ile Amerika orijinli katılımcılardan yapılırken, en düşük 
değerlendirme Asya-Pasifik orijinli katılımcılar tarafından yapılmıştır. Yiyecek içecek 
boyutuna ilişkin değerlendirmelerin katılımcı orijinlerine göre p>0,05 düzeyinde 
anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmış ve H3C hipotezi kabul edilmiştir. Diğer yandan 
kabin içi eğlence boyutuna ilişkin en yüksek değerlendirme Amerika orijinli yolcular 
tarafından yapılırken en düşük değerlendirmeler Asya-Pasifik orijinli yolcular 
tarafından yapılmıştır. İlgili boyuta dair değerlendirmelerin katılımcı orijinlerine göre 
p>0,05 düzeyinde farklılık göstermesi H3D hipotezinin kabul edildiğini işaret 
etmektedir. Çalışmanın bu bulgusu, Gilbert ve Wong (2003) tarafından havayolu 
hizmetlerine ilişkin yolcu beklentilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma 
bulgularıyla benzerlik göstermektedir. İlgili çalışma bulgularına göre Japon ve Çinli 
yolcuların kabin içi eğlence beklentilerinin Kuzey Amerika ve Batı Avrupalı yolculara 
kıyasla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır. Tablo 3’te dikkat çeken ayrıntılardan bir 
diğeri ise; bütün kabin içi hizmet boyutlarına ilişkin en yüksek değerlendirmelerin 
Amerika, en düşük değerlendirmelerin ise Asya-Pasifik orijinli yolcular tarafından 
yapılmış olmasıdır.  

Tablo 4 incelendiğinde kabin içi ortalama hizmet kalitesi ile fiyat-değer algısı 
boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı (R= ,743, R2= ,551, F= 613,427, p= ,000) 
bir ilişki olduğu ve H4 hipotezinin kabul edildiği anlaşılmaktadır. Fiyat-değer algısına 
ilişkin toplam varyansın % 55’inin kabin içi ortalama hizmetlerle açıklandığı ve 
ortalama kabin içi hizmet boyutundaki her bir birimlik artışın havayolu yolcularının 
fiyat-değer algısında 0,743’lük bir artışa neden olacağı söylenebilir.  

Tablo 4: Kabin İçi Ortalama Hizmet Kalitesi ile Fiyat-Değer İlişkisi        

Kabin içi hizmet 
değerlendirmesi (ortalama) 

 Fiyat-değer algısı 

B. Standart 
Hataβ 

β T p 

Sabit ,312 ,136 - 2,287 ,023 

Kabin içi ortalama ,947 ,038 ,743 24,767 ,000 
R= ,743      R2= ,551 
F= 613,427   p = ,000 

Koltuk rahatlığı, personel-servis, yiyecek-içecek ve kabin içi eğlence 
değişkenlerine göre fiyat-değer algısının açıklanmasına ilişkin regrasyon analizi 
sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Açıklayıcı değişkenlerle bağımlı değişken (fiyat-değer) 
arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde kabin içi hizmet değişkenlerinin 
her biri ile fiyat-değer değişkeni arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişkinin söz 
konusu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, diğer üç açıklayıcı değişken kontrol edildiğinde, 
koltuk rahatlığı için 0,337, personel-servis için 0,319, yiyecek-içecek için 0,154 ve 
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kabin içi eğlence için 0,141 düzeyinde kısmi korelasyon bulunmuştur.  

Tablo 5: Kabin İçi Hizmet Boyutları İle Fiyat-Değer Algısına İlişkin Çoklu Regrasyon 
Analizi 

Kabin içi hizmet 
boyutları  

 Fiyat-değer algısı   

B. Standart 
Hataβ 

β T p İkili 
r 

Kısmi 
r 

Sabit ,338 ,140 - 2,408 ,016 - - 

Koltuk rahatlığı  ,359 ,045 ,321 7,976 ,000 ,649 ,337 

Personel-servis ,299 ,040 ,313 7,496 ,000 ,652 ,319 

Yiyecek-içecek ,160 ,046 ,145 3,466 ,001 ,583 ,154 
Kabin içi 
eğlence ,129 ,041 ,126 3,164 ,002 ,552 ,141 

R= ,752      R2= ,566 
F= 161,677   p = ,000 

Kabin içi hizmet boyutlarından koltuk rahatlığı, personel-servis, yiyecek-içecek 
ve kabin içi eğlence değişkenleri ile fiyat değer değişkeni arasında yüksek düzeyde bir 
ilişki olduğu anlaşılmaktadır (R= 0,752, R2= 0,566, p<0,05). ,  Bu bulgular ışığında H4A,	  
H4B,	   H4C	  ve	   H4D hipotezleri kabul edilmiştir. Adı geçen dört değişkenin birlikte, fiyat-
değer algısındaki toplam varyansın % 57’sini açıkladığı, diğer bir ifade ile fiyat-değer 
algısının % 57 oranında bu değişkenlere bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır. Fiyat-
değer algısı üzerinde en yüksek etkiye sahip faktörün koltuk rahatlığı olduğu, bunu 
sırasıyla personel-servis, yiyecek-içecek ve kabin içi eğlence olanakları değişkenlerinin 
izlediği anlaşılmaktadır. Öte yandan sabit terimin 0,338 olması kabin içi hizmet 
boyutlarına ilişkin değerlendirmelerin sıfır olması durumunda dahi fiyat-değer algısının 
0,338 seviyesinde olacağı anlamına gelmektedir. Kabin içi hizmet boyutlarındaki her bir 
birimlik artışın fiyat-değer algısına yansımasının koltuk rahatlığı için 0,321, personel 
servis için 0,313, yiyecek-içecek için 0,145 ve kabin içi eğlence için 0,126 düzeyinde 
olduğu anlaşılmaktadır.    

SONUÇ 

Havayolu sektöründe artan rekabet koşulları, firmaların hizmet kalitesi ve bu 
hizmetlere ilişkin tüketici algıları konusunda daha duyarlı olmalarını gerektirmektedir. 
Bu noktadan hareketle Türk Hava Yollarının sunmuş olduğu kabin içi hizmetlere ilişkin 
tüketici değerlendirmelerinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Söz 
konusu amaç doğrultusunda kabin içi hizmetler; “Koltuk rahatlığı”, “Personel-servis”, 
“Yiyecek-içecek” ve “Kabin içi eğlence” olmak üzere dört boyutta ele alınmıştır. 
Hizmet boyutlarına ilişkin değerlendirmelerin katılımcı orijinine göre farklılık gösterip 
göstermediği ve kabin içi hizmet değerlendirmeleri ile fiyat-değer algısı arasında 
ilişkinin yönü ve kuvvetine ilişkin analizler çalışmanın odak noktalarını oluşturmuştur.     

Çalışma bulgularından çıkarılan en dikkat çekici sonuçlardan biri; katılımcıların 
Türk Hava Yolları’nın sunmuş olduğu kabin içi hizmetlere ilişkin en yüksek 
memnuniyet boyutun yiyecek içecek hizmetleri olduğu, bu boyutu sırasıyla koltuk 
rahatlığı ve personel-servis ve kabin içi eğlence boyutlarının izlediği anlaşılmıştır. 
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Damak zevkine ilişkin tüketici tercih, beklenti ve değerlendirmeleri büyük farklılıklar 
gösteriyor olmasına rağmen, THY tarafından sunulan yiyecek içecek hizmetlerinin 
katılımcı değerlendirmelerine göre en yüksek ortalamayı alması şaşırtıcıdır. Ancak bu 
sonuç, Türk Hava Yollarının geleneksel Türk misafirperverliğinden ve zengin mutfak 
kültüründen kaynaklanan avantajı iyi kullandığı doğrultusunda yorumlanabilir. Diğer 
yandan memnuniyet düzeyinin en düşük olduğu kabin içi hizmet boyutunun ise kabin 
içi eğlence olanakları olduğu görülmüştür. Türk Hava Yolları için bu sonuç her ne kadar 
olumsuz olarak yorumlansa da bu boyuta ilişkin memnuniyet düzeyinin diğer boyutlara 
kıyasla daha kolay ve kısa sürede yükseltilebileceği söylenebilir.  

Kabin içi ortalama hizmet boyutlarına ilişkin değerlendirmelerin katılımcı 
orijinlerine göre farklılık gösterdiği ve memnuniyet algısının yüksekten düşüğe sırasıyla 
Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik orijinli yolcular için söz konusu olduğu 
anlaşılmaktadır. Diğer bir söylemle Asya-Pasifik orijinli yolcuların kabin içi ortalama 
hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyleri diğer yolculara kıyasla düşüktür. Kabin içi 
hizmet boyutlarının her biri ve fiyat-değer algısına ilişkin değerlendirmelere 
bakıldığında sonucun değişmediği, Asya-Pasifik orijinli yolcu değerlendirmelerinin 
diğer katılımcı değerlendirmelerine kıyasla daha düşük olduğu anlaşılmaktadır.  

Kabin içi hizmet değişkenlerinin her biri ile fiyat-değer değişkeni arasında pozitif 
ve orta düzeyde bir ilişki olduğu ve söz konusu ilişkiye ilişkin en yüksek katsayının 
sırasıyla; koltuk rahatlığı, personel-servis, yiyecek-içecek ve kabin içi eğlence 
boyutlarına dair olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer söylemle, araştırma kapsamında ele 
alınan dört kabin içi hizmet boyutundan fiyat-değer algısı üzerinde en yüksek etkiye 
sahip olan hizmet boyutu koltuk rahatlığı iken kabin içi eğlence etkisi en düşük hizmet 
boyutu olmuştur. Çalışmanın diğer bulguları ışığında bu sonuç THY’nın lehine 
yorumlanabilir. Çünkü kabin içi eğlencenin en düşük değerlendirmeyi almış olması, 
konukların fiyat-değer algılarını diğer boyutlara kıyasla daha az etkileyeceği 
söylenebilir. 

Sözü edilen çalışma bulgu ve sonuçları ışığında Türk Hava Yollarının özellikle 
Asya-Pasifik uçuşları başta olmak üzere bütün uçuş noktalarında kabin içi eğlence 
olanakları ve koltuk rahatlığı faktörlerine ilişkin düzenlemeler yapması gerekmektedir. 
Personel-servis boyutuna ilişkin hizmet kalitesinin artırılması için ise personelin 
periyodik hizmet içi eğitime alınması ve personel uçuş süreleri ve sıklıklarının optimum 
düzeye çekilmesi önem arz etmektedir.  

Konuya ilişkin daha sonra yapılacak çalışmalarda kabin içi hizmetlere ilişkin 
katılımcı değerlendirmelerin katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi gibi 
değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılabilir. Kabin içi hizmetlere 
ilişkin yolcu değerlendirmelerinin farklı havayolu firmalarına göre farklılık gösterip 
göstermediği analiz edilerek rekabet gücünü etkileyebilecek unsurlar ortaya konulabilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 

The first engine flight in the world was by Orville Wright in 1903 in North 
Carolina. Approximately 16 years after this first flight of 47 seconds by Orville Wright 
(Franklin, 1980) the first scheduled airline flight in the world was between England and 
France in Europe in 1919 (Wright, 1985). In the following years, due to the increase in 
travel trends and increasing diversity in purposes of travel, a rapid increase in the 
number of airlines serving national and international markets was observed. With the 
increase in the number of airline companies, number of destinations and flights 
increased as well and the airline companies had to improve their service quality to 
preserve and/or increase their market shares. The services provided by airline 
companies could be classified as pre-flight, in-flight and post-flight services. Operations 
such as reservation, ticketing, check-in, baggage check-in are considered as pre-flight 
services, while seat comfort, cleanliness of the cabin, food and beverage presentation, 
in-flight technological entertainment facilities are in-flight (in-cabin) services, and 
services such as luggage delivery, monitor of passenger requests and complaints are 
examples of post-flight services. Improving passenger satisfaction is directly related to 
the quality of above mentioned services. Service quality increases the competitiveness 
of airline companies and help increase the market share and (Morash and Ozment, 1994; 
Chen et al., 2011). Thus, to make a difference in aviation industry, the deficiencies in 
quality should be identified and quality of service should be measured in order to 
produce solutions for these issues (Hatipoğlu and Işık, 2015). On the other hand, as 
Gilbert and Wong (2003) mentioned, one of the most significant problems in aviation 
industry is the comprehension of passenger requests and expectations accurately. 
General perception of service was analyzed in several national (Kazançoğlu, 2011; 
Çelikkol et al., 2012; Okumuş and Asil, 2007; Pakdil and Aydın, 2007; Aksoy et al., 
2003; Pekkaya and Akıllı, 2013; Altınkurt et al. 2015) and international (Gourdin, 1988; 
Ostrowski 1993; Truitt and Haynes, 1994; Sultan and Simpson 2000; Tsaur et al., 2002; 
Park et al., 2004; Chen and Chang 2005; Park et al., 2006; Lioua and Tzeng 2007; 
Bruecknera and Girvin 2008; Gürsoy et al., 2005; Wahab et al. 2015) studies conducted 
on quality of airline companies and passenger satisfaction. The present study, similar to 
the works of An and Noh (2009) and Chen et al. (2011), aims to analyze in-cabin 
service perceptions of the passengers. The objective of the study is to test whether the 
assessments of in-cabin service dimensions provided by Turkish Airlines (THY) 
differed based on the origin of passengers and to determine the relationship between 
passengers’ perceptions about the in-cabin services and their price-value perceptions. 
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Method 

Study data were obtained from the web site of Skytrax 
(http://www.airlinequality.com), which is a passenger satisfaction research firm on 
airlines and airport services. Study data included evaluations of passengers with 
American, European and Asia-Pacific origins that rated in-cabin service dimensions 
(seat comfort, staff-service, food-beverage and in-cabin entertainment) of their flight 
with THY between September 15, 2014 and December 15, 2015 on skytrax.com web 
site. In this context, 501 passenger evaluations were considered as suitable for analysis 
and the data were analyzed using correlation, regression and analysis of variance 
(ANOVA). 

Skytrax conducts online surveys about the services provided by international 
airports and airlines as passenger assessments. As a result of the analysis of these 
assessments conducted using a score range between 1 and 5 stars by the passengers, 
Skytrax awards are presented, which are dubbed as “Aviation Oscars.” It could be 
argued that top-ranked airline companies would gain competitive advantage over their 
competitors. Also, Park (2007) emphasized that ratings on Skytrax 
(http://www.airlinequality. com) about different service dimensions such as in-cabin 
services, cabin staff and airport services of airline companies affect directly or indirectly 
the consumer buying behavior. Thus, the objective of the present study is to analyze in-
cabin service perceptions of consumers who travel with THY based on the passenger 
origins and to test the relationship between in-cabin service perception and price-value 
perception. 

Research hypotheses to be tested in relation to the study objective and sub-
objectives are presented below: 

H1. There is a significant difference between the passenger assessments about in-cabin 
service dimensions. 
H2. There is a significant difference between the price-value perception about in-cabin 
service dimensions based on the origins of the participants. 
H3. There is a significant difference between the in-cabin service assessments based on 
the origins of the participants. 
 H3A. There is a significant difference between the seat comfort assessments 
based on the origins of the participants. 
 H3B. There is a significant difference between staff service assessments based on 
the origins of the participants. 
 H3C. There is a significant difference between food and beverage services 
assessments based on the origins of the participants. 
 H3D. There is a significant difference between in-cabin entertainment 
assessments based on the origins of the participants. 
H4. There is a significant difference between in-cabin assessments and price-value 
perception. 
 H4A. There is a significant difference between seat comfort assessments and 
price-value perception. 

H4B. There is a significant difference between staff services assessments and 
price-value perception. 

H4C. There is a significant difference between food and beverage service 
assessments and price-value perception. 
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H4D. There is a significant difference between in-cabin entertainment facilities 
assessments and price-value perception. 

Findings 

Assessments of the participants related to in-cabin services are given in Table 1. 
Food and beverage services received the highest score from the participants with a mean 
score of 3.72, seat comfort came second with a mean score of 3.30, staff-service was 
third with 3.27 and in-flight entertainment was fourth with a mean score of 3.22. These 
findings demonstrated that Turkish Airline passengers were more content with in-flight 
food and beverage services among the four in-cabin service dimensions. Based on the 
results of associated sampling one-way analysis of variance, it was determined that the 
difference between in-cabin service dimensions was significant at p<0.00 significance 
level and the difference was originated at the food and beverage services dimension. In 
the light of this findings, H1 hypothesis was accepted. 

Table 1: Assessments about In-Cabin Service Dimensions 

In-Cabin Service Dimensions n  Mean  sd. q. 

Seat Comfort 501 3,30 (a) 1,272 

,000 
Staff-Service 501 3,27 (a) 1,486 

Food-Beverage 501 3,72 (b) 1,294 

In-Flight Entertainment 501 3,22 (a) 1,388 

Mean 501 3,38 1,116  

          There is a significant difference between the mean values depicted with different 

letters (p>0,05). 

Result 
Increasing competition in the airline industry makes it necessary for the airline 

companies to be sensitive about their service quality and consumer perception on these 
services. Thus, the objective of the present study was to determine the consumer 
assessments on in-cabin services provided by Turkish Airlines. For this purpose, in-
cabin services were considered in four dimensions of “seat comfort,” “staff-service,” 
“food and beverage,” and “in-flight entertainment.” The foci of the study were whether 
assessments on service dimensions differed based on participant origins and the 
analyses on the direction and strength of the relationship between in-cabin service 
assessments and price-value assessment. 

Findings and results of the present study demonstrated that Turkish Airlines 
should improve in-flight entertainment facilities and seat comfort factors in flights to all 
destinations and especially in Asia-Pacific flights. The staff should be provided 
periodical in-service training to improve staff-service quality and it was considered 
important that staff flight schedules and frequencies should be maintained at an 
optimum level. 
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Future studies could investigate whether participant assessments demonstrated 
differences based on the age, gender, education and income levels of the participants. 
The differences between different airlines could also be analyzed in future studies by 
comparing in-cabin services to identify the factors that could influence the 
competitiveness of the airline. 
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Abstract 
The measurement of financial performance, TOPSIS method is often used in 

many sectors. Evaluation of the performance of the banking sector with the financial 
and economic development has become a necessity in terms of competitiveness. The 
aim of this study is to evaluate privately owned deposit banks in the financial 
performance of the year 2012-2014 operating in Turkey by multi-criteria decision-
making methods of TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solutions). In the analysis; making use of the most commonly used criteria in the 
literature given equal weights to these criteria and performance scores were obtained.  
Keywords: TOPSIS Method, Financial Performance Analysis, Banking Sector 

1. Introduction 
Multi-criteria decision-making methods have been successfully applied in many 

fields. In different performance criteria and taking into account in calculating the 
weight, it is referred to the method that uses several quantitative and qualitative data 
(Cristóbal, 2012, p. 752). One of the multi-criteria decision-making methods TOPSIS 
methods, proximity to the ideal solution is based on the main principles of the decision 
point. The method helps to compare the alternative options based on the ideal state of 
maximum and minimum values that can be taken in accordance with certain criteria and 
benchmarks (Saldanlı and Sırma, 2014, p. 186).  

In TOPSIS method, businesses are using financial ratios derived score data as in 
the nature of financial performance and ranking is made between alternatives. Thus, the 
alternative chosen by decision-makers, the ideal outcome is the closest and most distant 
alternate negative-ideal results were determined. The most important component of the 
financial sector is the banks and the banking sector. An important part of the flow of 
funds is done through banks. In this sense; the assessment of the performance of the 
banks has a great importance. 
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In this study, in the financial services industry, the performance of privately 
owned deposit banks operating in Turkey is analyzed and TOPSIS method is used as 
analysis methods. In this study, the study of literature is given after the introduction, 
TOPSIS method and the method of implementation are described. In the 
implementation part of the study privately owned deposit banks operating in Turkey are 
ranked according to their performance. Ten banks in the study were evaluated by ten 
criteria. Equal weight is given to each criterion. In the conclusion, the findings have  
been reviewed. 

2. Literature Review 
TOPSIS method for the measurement of financial performance, are frequently 

used in many sectors. Due to the ease it provides to all those involved in the decision-
making points, it founds applications in the finance literature. Studies performed by 
using TOPSIS method are summarized below. 

TOPSIS method has been shown by reference of Hwang and Yoon's (1981) works 
by Chen and Hwang (1992). 

 Feng and Wang (2000) studied the performance of five airline companies 
operating in Taiwan with TOPSIS Method.  

Wu and Olson (2006), made in their study, the Canadian bank's financial 
performance is evaluated according to 12 financial ratios using TOPSIS method. The 
results were compared with data mining methods. 

 Alptekin and Şıklar (2009), in their study, were evaluated the performance of 
Turkey shares during the period January 2007-December 2008 which is an important 
investment vehicle for pension funds in terms of individual investors by TOPSIS 
method.  

Demireli (2010) was trying to determine the performance of state-owned banks 
operating in Turkey by using TOPSIS method.  

Dumanoglu (2010) in the study has evaluated 2004-2009 ISE registered financial 
performance of 15 cement companies, with the aid of the balance sheet and income 
statement data by using TOPSIS method with the help of eight financial ratios.  

Karimi, Yusap and Law (2010) in their study were carried out the sorting of the 
suitability for foreign direct investments of the countries forming the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) by using the TOPSIS method.  

Loaders and Attack (2010) in their study, they aim to evaluate the operating 
performance of financial performance according to different criteria.  

El-Santawyve and Ahmed (2012) made in their study, 5 pieces of performance 
consulting firm made according to four basic criteria in line with TOPSIS method was 
put into this ranking consulting firms.  

Hossein et al. (2013), have conducted a study to compare scores obtained in the 
best performing businesses Tehran Stock Exchange from 2009 to 2011, with financial 
ratios by AHP-TOPSIS method. 

 Yılmaz and Çağıl (2012), in their study, the years 2007-2010 registered to ISE 
and Information Sector twelve companies operating in the financial performance are 
evaluated by applying TOPSIS method, using 8 financial ratios. 
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 Yayar and Baykara (2012) have attempted to measure effectiveness and 
efficiency of activities between 2005-2011 participation banks operating in Turkey by 
using the TOPSIS method in their studies. 

3. Research Methodology 
TOPSIS is a popular technique used for rank ordering units by preference or 

similarity to ideal solution. The underlying logic of TOPSIS is rooted in the ideal 
solution and the negative ideal solution. Ideal solution is consisted of all best values 
accessible of criteria, whereas negative ideal solution is consist of all worst values 
(Mukherjee and Nath, 2005, p. 175).  

TOPSIS has numerous advantages. It has a simple process. It is easy to use and 
programmable. The number of steps remains unchanged in any case the number of 
attributes (Velasquez and Hester, 2013, p. 62). The main steps of TOPSIS method are 
the following (Hwang and Yoon, 1981):  
Step 1: Construct normalized decision matrix: This step transforms various attribute 
dimensions into non-dimensional attributes, which allows comparisons across criteria. 
Normalize scores or data as follows: 
rij  =xij/ (Σx2

ij)  for i = 1, …, m; j = 1, …, n 
Step 2: Construct the weighted normalized decision matrix: Assume we have a set of 
weights for each criteria wj for j = 1,…n. Multiply each column of the normalized 
decision matrix by its associated weight. An element of the new matrix is: 
vij  =wjrij 

Step 3: Decide the ideal and negative ideal solutions:  
Ideal solution: A* = { v1* , …, vn*}, where vj*  ={ max (vij) if j ∈J ;min (vij) if  j ∈J' } 
Negative ideal solution: A'   = { v1', …,vn' }, where v' = { min (vij) if j ∈J ;max (vij) if  
j ∈J' } 
Step 4: Calculate the Separation Measures for Each Alternative: 
The separation from the ideal alternative is: 
 Si 

*=  [ Σ (vj
*– vij)2 ] ½  i = 1, …, m 

Similarly, the separation from the negative ideal alternative is: 
S'i=  [ Σ (vj' – vij)2 ] ½  i = 1, …, m 
Step 5: Calculate the relative closeness to the ideal solution Ci

* 

Ci
*= S'i / (Si

* +S'i )  ,0 <  Ci
*< 1,  and we must select the alternative with Ci* closest to 1. 

The purpose of this study is to evaluate the financial performance of privately 
owned deposit banks in Turkey with the help of TOPSIS method, between the periods 
of 2012-2014. Data were obtained The Banks Association of Turkey’s website 
(www.tbb.org.tr).  

According the availability of data, there are eleven privately owned deposit banks. 
These banks are: Adabank, Akbank, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank, Tekstilbank, 
Turkishbank, Teb, Garantibank, İşbank and Yapıkredibank. However, the bank 
devolved to Savings Deposit Insurance Fund (SDIF) was not included in the study.  

During analysis stage of the study; in terms of confidentiality of performance 
data’s about banks, codes were used instead of the names of the banks. The codes of 
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privately owned deposit banks are respectively B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 
B10 and B10. 

To measure the financial performance of the bank; the bank's capital adequacy, 
asset quality, liquidity, profitability, revenue and expenditure structure is utilized as 
giving information about structure and enables the assessment of the financial 
statements by establishing a relationship between the relative financial ratios. For this 
purpose; benefiting from most of the criteria used in the literature, these criteria are 
given equal weight, performance scores were obtained. 

The effects of the financial performance of these criteria are weighted as one for 
the sum and coefficients were determined. The equal weights are given for each of ten 
criteria because ratios are of the same significance for this paper. So, the equal weight 
for each one is determined as 0,1.  

Ten banks in the study were evaluated by ten criteria. Financial criteria’s and the 
weights of criteria’s are shown in the Table 1. 

Table 1: The Weight of Financial Criteria’s 
Codes Criterias Weights 
C1 Equity/Total Assets 0,1 
C2 Financial Assets (net)/Total Assets 0,1 
C3 Total Credits and Receivables/Total Assets 0,1 
C4 Pre-Tax Profit/Total Assets 0,1 
C5 Liquid Assets/Total Assets 0,1 
C6 Liquid Assets/ Short Term Liabilities 0,1 
C7 Term Net Profit- Loss/ Total Assets 0,1 
C8 Term Net Profit- Loss/Total Equity 0,1 
C9 Net Interest Income/Total Assets 0,1 
C10 Net Interest Income/Total Operating Income 0,1 

4. Research Findings 

In the application of TOPSIS method, Standard Decision Matrix was formed in 
the first stage. Table 2 shows the standardized decision matrix for the year 2012. 

Table 2: Standardized Decision Matrix for the Year 2012 

 
 

Criterias 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

B1 14,1 29,6 56,2 2,4 39,7 71,2 1,9 13,5 2,9 58,2 
B2  18,4 13,7 66,4 3,3 27,9 45,8 2,6 14,3 5,6 69,6 
B3 9,8 3,9 82,6 1,5 16,3 38,2 1,2 11,9 3,1 66,7 
B4 12,6 14,9 68,7 2,1 19,6 35,7 1,7 13,2 4 46,1 
B5 15,6 9 72,4 0,9 22 37,2 0,7 4,7 3,1 63,9 
B6 17,3 7,6 41,4 0,2 51,8 68,6 0,2 0,9 2,7 64 
B7 11 11,2 68,2 1,5 26,9 52,5 1,1 10,1 3,9 71,1 
B8 13,3 24 57,3 2,4 38 64,5 1,9 14,4 3,1 57,3 
B9 12,9 22 61,1 2,3 25,7 46,2 1,9 14,6 3 54,3 
B10 13,8 17,6 62 2 26,4 51,5 1,6 11,3 3 55 
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After standardized decision matrix is created, normalization of these values is 
calculated. Table 3 shows the normalized decision matrix for the year 2012. 

Table 3: Normalized Decision Matrix for the Year 2012 
 Criterias 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

B1 0,3161 0,5463 0,2756 0,3727 0,4031 0,4278 0,3710 0,3639 0,2592 0,3013 
B2 0,4125 0,2528 0,3256 0,5125 0,2833 0,2752 0,5077 0,3855 0,5006 0,3603 
B3  0,2197 0,0719 0,4050 0,2329 0,1655 0,2295 0,2343 0,3208 0,2771 0,3453 
B4  0,2824 0,2750 0,3369 0,3261 0,1990 0,2145 0,3319 0,3558 0,3576 0,2387 
B5 0,3497 0,1661 0,3550 0,1397 0,2234 0,2235 0,1367 0,1267 0,2771 0,3308 
B6 0,3878 0,1402 0,2030 0,0310 0,5260 0,4122 0,0390 0,0242 0,2413 0,3313 
B7 0,2466 0,2067 0,3344 0,2329 0,2731 0,3154 0,2148 0,2723 0,3486 0,3681 
B8 0,2981 0,4430 0,2810 0,3727 0,3858 0,3875 0,3710 0,3882 0,2771 0,2967 
B9 0,2892 0,4060 0,2996 0,3572 0,2609 0,2776 0,3710 0,3936 0,2682 0,2811 
B10  0,3093 0,3248 0,3040 0,3106 0,2680 0,3094 0,3124 0,3046 0,2682 0,2847 

Then, weighted normalized matrix is formed. Table 4 shows the weighted 
normalized matrix and positive ideal solution (PIS) and negative ideal solution (NIS) 
for the year 2012. 

Table 4: Weighted Normalized Matrix and Positive Ideal Solution (PIS) and 
Negative Ideal Solution (NIS) for the Year 2012 

 Criterias 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

B1 0,0316 0,0546 0,0275 0,0372 0,0403 0,0427 0,0371 0,0363 0,0259 0,0301 
B2 0,0412 0,0252 0,0325 0,0512 0,0283 0,0275 0,0507 0,0385 0,0500 0,0360 
B3  0,0219 0,0071 0,0405 0,0232 0,0165 0,0229 0,0234 0,0320 0,0277 0,0345 
B4 0,0282 0,0275 0,0336 0,0326 0,0199 0,0214 0,0331 0,0355 0,0357 0,0238 
B5 0,0349 0,0166 0,0355 0,0139 0,0223 0,0223 0,0136 0,0126 0,0277 0,0330 
B6 0,0387 0,0140 0,0203 0,0031 0,0526 0,0412 0,0039 0,0024 0,0241 0,0331 
B7 0,0246 0,0206 0,0334 0,0232 0,0273 0,0315 0,0214 0,0272 0,0348 0,0368 
B8 0,0298 0,0443 0,0281 0,0372 0,0385 0,0387 0,0371 0,0388 0,0277 0,0296 
B9 0,0289 0,0406 0,0299 0,0357 0,0260 0,0277 0,0371 0,0393 0,0268 0,0281 
B10  0,0309 0,0324 0,0304 0,0310 0,0268 0,0309 0,0312 0,0304 0,0268 0,0284 
A* 0,0412 0,0546 0,0405 0,0512 0,0526 0,0427 0,0507 0,0393 0,0500 0,0368 
A- 0,0219 0,0071 0,0203 0,0031 0,0165 0,0214 0,0039 0,0024 0,0241 0,0238 

The distances between the valuation subjects and positive ideal and negative ideal 
solution are determined by taking the maximum and the minimum values for each 
criterion from weighted normalization matrix table. The distance of each alternative 
from PIS and NIS can be shown as follows:  

S*=(0,37815; 0,41806; 0,08001; 0,05932; 0,08267; 0,09290; 0,06528; 0,03920; 
0,04931; 0,054613) 

S-=(0,082957; 0,087551; 0,046964; 0,060048; 0,03065; 0,045889; 0,046838; 0,076973; 
0,070315; 0,057974) 
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Table 5 shows the final ranking of banks. Depends on the scores, the ranking of 
the banks regarding financial performance from top to bottom are B1, B2, B8, B9, B10, 
B4, B7, B3, B6 and B5. 

Table 5: Rankings of Banks and Performance Scores of Banks for the Year 2012 

Ranking Banks Scores  
1 B1 0,686890346 
2 B2 0,676814143 
3 B8 0,662520639 
4 B9 0,587752449 
5 B10 0,51492583 
6 B4 0,503051626 
7 B7 0,417739181 
8 B3 0,369868854 
9 B6 0,330636086 
10 B5 0,27045241 

The same steps are made for the year 2013 and 2014. Table 6 shows the 
performance scores between the periods of 2012-2014. 

Table 6: Rankings of Banks and Performance Scores of Banks between the periods 
of 2012-2014 

2012 2013 2014 
Ranking Banks Scores Ranking Banks Scores Ranking Banks Scores 

1 B1 0,686890 1 B1 0,694329 1 B1 0,594741 
2 B2 0,676814 2 B10 0,634955 2 B8 0,542471 
3 B8 0,662520 3 B8 0,625443 3 B9 0,517872 
4 B9 0,587752 4 B9 0,585012 4 B6 0,483614 
5 B10 0,514925 5 B2 0,497231 5 B2 0,447229 
6 B4 0,503051 6 B7 0,433117 6 B10 0,396028 
7 B7 0,417739 7 B4 0,413645 7 B4 0,362388 
8 B3 0,369868 8 B5 0,404603 8 B3 0,357668 
9 B6 0,330636 9 B6 0,383913 9 B7 0,353953 

10 B5 0,270452 10 B3 0,323856 10 B5 0,265043 

5. Conclusion 
The measurement of financial performance of the banks by the help of financial 

ratios and analyze them, is very crucial of identifying and comparability of fair value. In 
this study, the financial performances of the privately-owned banks operating in Turkey 
three years from 2012 to 2014 were analyzed. There are ten banks in the scope of 
analysis and ten financial ratios have taken as criteria; 2012, 2013 and 2014 were used 
in determining the financial performance of the bank, separately. These criteria are 
given equal importance. Then, the financial ratios were converted into a single score 
showing an overall bank performance by the help of TOPSIS method. Finally, by 
making sort of the banks, performance rating process is completed. 

The best performing bank in 2012 is coded bank B1. B2, B8, B9, B10, B4, B7, 
B3, B6, B5 coded banks are followed respectively after this bank. The ranking based on 
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the performance of banks in 2013 is as follows: B1, B10, B8, B9, B2, B7, B4, B5, B6, 
B3. Finally, the performance scores of banks in the ranking of banks in 2014, it is seen 
to be as follows; B1, B8, B9, B6, B2, B10, B4, B3, B7 and B5. 

When the results were analyzed, coded B1 seems to be the best performing banks 
in 2012-2014 periods. In 2012 bank code B2, bank code B10 in 2013, B8 code in 2014 
is located as 2nd rank. In 3rd rank, taking into consideration in years respectively B8, B8 
and B9 coded banks are located. B8 coded bank is seen as stable as good performance. 
Although in 2012-2013 years being in 4th rank B9coded banks is seen in 3rd rank in 
2014. Despite being in 5th rank in 2012, B10 coded bank has a good performance in 
2013 and rose to 2nd rank but in 2014 it decreased to 6th rank. 

Due to the valuation basis of all criteria that can be evaluated together, TOPSIS 
method is preferred. Therefore, the study of performance indicators specified weight 
and performance indicators using the TOPSIS method, the performance of the privately 
owned deposit banks are evaluated. 

Due to the rules of TOPSIS method it is weighted by certain weights. In this 
study, equal weight is given to each criterion because ratios are of the same significance 
for this paper. The weight given to these criteria by decision makers may vary in the 
long term. Only privately-owned deposit banks are taken into consideration in this 
study. All the other banks can be involved in the study and can be given different 
weights to different criteria and TOPSIS performance scores can be calculated in this 
direction. In this regard, the study showed a clear quality improvement. 
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Abstract 

In this study, we examine the effect of earnings announcements on firm value by 
looking at the relationship at different points of the conditional distribution. The 
analysis covers non-financial companies listed in Borsa Istanbul’s BIST100 index for 
the 2009-2013 years. The study also takes into account the effect of earnings 
persistence, whether the firm pay dividends, and brand name on the relationship 
between earnings announcements and firm value. Our analysis also investigates that 
relationship using a accurately method, namely Quantile Regression, by looking at the 
relationship at different points of the conditional distribution. 

Keywords: Earnings announcements, Regression Quantile, Firm value 
1. Introduction 

According to efficient market hypothesis, asset prices will reflect all available 
information and hence an expected arrival of information should not have any influence 
on asset prices. To test the validity of this expectation, researchers in the past 
investigated the effect of public information arrival on asset returns and asset return 
volatility. One group of researchers used macroeconomic announcements as a proxy for 
new information arrival (Ederington and Lee 1993; Andersen and Bollerslev 1998; 
Almeida, Goodhart and Payne 1998;  Pearce and Roley 1985; Pearce and Solakoglu 
2007, Kutan and Aksoy, 2004a), while some other researchers used  trading volume or 
the frequency of news arrival to the market as the proxy for the new information arrival  
(Lamoureux and Lastrapes 1990; Andersen 1996; Bollerslev and Domowitz 1993, 
Locke and Sayers 1993; Berry and Howe 1994; Kalev et al. 2004; Mitchell and 
Mulherin 1994; Janssen 2004; Chang and Taylor 2003, Baklacı et al. 2011; Solakoglu 
and Demir, 2015).  

Güvercin and Demir (2015a) examined the relationship between earnings 
announcements, earnings stability and firm value using panel data analysis. Their study 
revealed that firm value responds positively to earnings surprises. That is, a positive 
surprise leads to an increase in firm value, while a negative surprise causes firm value to 
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decline. In another study, Güvercin and Demir (2015b) investigated the short term 
effects of earnings announcements on firm value by using event-study methodology. 
Their result, contrary to the expectations, showed that firm value declined after the 
announcements. 
 In this study, we utilize a third group of news arrival measure and focus on the 
announcement of financial news. In particular, we focus on quarterly earnings 
announcements.  The announcement of financial information is expected to influence 
firm value as that announcement will influence expected return and risk distribution 
which, in turn, can change portfolio decisions (Beaver, 1968). Ball and Brown (1968) 
study shows that announcement of earnings, if better than expected, influence firm 
value positively.  

 As mentioned earlier, in this study, we examine the effect of earnings 
announcements on firm value, using quarterly earnings announcements of non-financial 
firms listed in BIST100 index of Borsa Istanbul. Different from earlier studies, instead 
of using mean regression or event-study approaches, we use Regression Quantile 
approach of Koenker and Bassett (1978) to investigate the effect of earnings 
announcements on firm value at different points of the conditional distribution. 
Moreover, the study takes into account some firm level characteristics on the 
aforementioned relationship, such as earnings persistence, dividend policy and firm 
name/brand name recognition.  
 The rest of the paper is organized as follows. Next section presents information 
and data and the methodology used in the study. Section 3 provides estimation results 
and our discussion. The last section is left for concluding remarks. 

2. Data and Methodology 

 This study uses quarterly earnings announcement of 78 firms listed in BIST100 
index of Borsa Istanbul between the years 2009 and 2013. Since there are missing years 
for some firms, the final data set includes 920 usable information. The majority of 
firms, about 44%, come from manufacturing industries. All financial information at the 
firm level are gathered from balance sheets, income statements and annual reports 
provided at the Public Disclosure Platform web page (www.kap.gov.tr). To calculate 
firm level returns, we use daily share prices obtained from Datastream database.  

Tablo1: Descriptive Statistics 

All Firms Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum 

Age 33,51 16,59 1 80 

Number of employees 6378 12355 10 78232 

Monthly return 0,8 13,3 -36,31 168,15 

Pays dividend 0,76 0, 43 0 1 

Table 1 provides descriptive statistics on the firms used in the analysis. We 
observe that firm age ranges from really young, age of 1, to mature, about 80 years, 
firms. Similarly, Table 1 shows that some firms are much smaller based on number of 
employees and some are large, with an average of 6378 employees. In addition, this 
table reveals that about 76% of the firms paid dividends at least once during our sample 
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period. We denote a firm as a dividend paying firm if the firm paid dividend even once 
in the sample period.  

For firm value, we use a change in firm value, as measured by the share price 
return, in a month after the announcement of earnings. We choose to use one month 
because we wanted to cover long enough for investors to adjust their portfolios but short 
enough to eliminate the effect of other factors on firm value. Using a daily return, we 
thought, can be misleading as many of the firms have announcements scheduled closer 
to each other. To determine the surprise earnings announcement, we compared current 
earnings announcement to 4-quarter lagged announcement, following Ball and Brown 
(1968), due to short sample size for each firm and we denote a positive difference as 
good news and a negative difference as bad news.  

To take into account earnings persistence, following Dichev and Tang (2009) 
study, we estimated the following regression.  

   (1) 
In this regression, E*

t shows deflated earnings announcements at time t. To deflate 
earnings, we used consumer price index.  The coefficient, in this model provides the 
level of earnings persistence.  We should note that earnings persistence also implies 
earnings predictability.  

The final model used in the analysis is provided below. 

   (2) 

In this model, Ri,t represent monthly return for firm i at time t. In a similar fashion, 
ES represent earnings surprise, EP represent earnings persistence and D is a dummy 
variable indicating whether firm paid dividend at least once in our sample period. BN is 
an index that represents recognition of the firm by public. We created an index based on 
a short survey. Age variable shows the age of the firm in years and size variable shows 
the size of the firm as calculated by the number of employees.  

 In this study, instead of using a mean regression approach, we use a robust 
alternative, Regression Quantile (RQ) method, introduced by Koenker and Bassett 
(1978) that provides the relationship between independent variables and dependent 
variable at different points of the conditional distribution. If the variable has a normal 
distribution, there will be no penalty as RQ and mean regression will provide the same 
results at all quantiles. On the other hand, if we have non-normal distribution or outliers 
in the data, RQ will be a robust alternative. Figure 1 provides the histogram for monthly 
return series.  
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 Figure 1: Histogram of monthly return 

As seen from figure 1, return series appears to be non-normal and also a skewness 
coefficient of 2.3 and kurtosis coefficient of 25.3 indicate a leptokurtic distribution with 
extreme returns on the right tail. As a result, use of RQ approach should provide us with 
robust results.  

To introduce this estimation method briefly, let yi (i=1,…,n) denote the 
dependent variable and x`i (i=1,…,n) denote a sequence of row vectors denoting the 
independent variables. Let ui=yi-x`I β(Ө) have a distribution function F, where β(Ө) is 
an unknown vector of parameters whose estimation for different values of the Өth 
quantile, 0<Ө<1, 0<Ө<1, is the aim of this study. The Өth Regression Quantile is a 
vector )(ˆ θβ  that solves the following with linear programming methods: 
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β βθβθ                     (3) 

It is well known that the estimation results of mean regression models are not 
robust with respect to outliers and non-Gaussian distributions. The RQ estimation 
technique, on the other hand, is a robust alternative to mean regression models with 
respect to these issues (Koenker and Bassett, 1978; Coad and Rao, 2008; Koenker and 
Hallock, 2001).  

3. Results and Discussion 

Table 2 provides estimation results for LS (least squares) and RQ methods. LS 
results indicate that earnings surprise has a positive impact on the firm performance. 
Firm age is also significant and has a positive impact. RQ estimation, however, shows 
that the effect of earnings surprise on firm value is not stable across all quantiles of the 
conditional distribution. Only between quantiles 30 and 70, the effect is positive and 
significant, but not at the tails. Moreover, firm age seems to be significant at the median 
and at the right tail of the conditional distribution. While firm size has no impact on 
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firm value under LS estimation, the effect is significant mostly at the left tail and at the 
center of the conditional distribution.  

Table 2: Results For All Firms 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
VARIABLES LS Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 

  
          

surprise 
1.53e-
06*** 7.82e-07 1.12e-06 

1.51e-
06** 

1.93e-
06*** 

1.42e-
06*** 

1.59e-
06*** 1.23e-06** 1.15e-06 1.94e-06 

  (5.75e-07) (7.18e-07) (7.67e-07) (6.40e-07) (5.71e-07) (5.40e-07) (5.22e-07) (6.19e-07) (8.68e-07) (1.26e-06) 

ESxBN -1.19e-07 1.00e-06 2.69e-06 1.10e-06 -3.27e-07 -1.66e-06 -1.65e-06 -1.39e-06 -5.21e-07 -1.88e-06 

  (1.73e-06) (2.16e-06) (2.31e-06) (1.93e-06) (1.72e-06) (1.63e-06) (1.57e-06) (1.86e-06) (2.62e-06) (3.80e-06) 

ESxEP 9.68e-07 -1.23e-06 -8.78e-07 2.75e-07 1.04e-06 1.52e-06 1.13e-06 2.22e-06** 6.83e-07 -1.21e-08 

  (9.88e-07) (1.23e-06) (1.32e-06) (1.10e-06) (9.82e-07) (9.29e-07) (8.97e-07) (1.06e-06) (1.49e-06) (2.17e-06) 

ESxD -1.32e-06 7.76e-07 -6.14e-07 -1.33e-06 
-1.76e-

06* -1.16e-06 -9.11e-07 -1.58e-06 -3.87e-07 -7.38e-08 

  (1.04e-06) (1.29e-06) (1.38e-06) (1.15e-06) (1.03e-06) (9.74e-07) (9.40e-07) (1.11e-06) (1.56e-06) (2.27e-06) 

age 0.0569** 0.0621* -0.0196 0.0210 0.0281 0.0490* 0.0492** 0.0735** 0.117*** 0.144** 

  (0.0268) (0.0334) (0.0357) (0.0298) (0.0266) (0.0252) (0.0243) (0.0288) (0.0404) (0.0587) 

size 0.419 0.794** 0.836** 0.895** 1.026*** 0.729** 0.560* 0.388 -0.0494 -1.023 

  (0.319) (0.398) (0.426) (0.355) (0.317) (0.300) (0.289) (0.343) (0.482) (0.699) 

Constant -11.26 -33.90*** -26.92*** -26.08*** -26.53*** -18.23*** -12.42** -6.952 4.958 31.00** 

  (6.898) (8.612) (9.206) (7.676) (6.854) (6.486) (6.259) (7.427) (10.42) (15.12) 

Observations 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 

R-squared 0.019 
         Standard errors in parentheses    

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Table 3 and 4 replicates the estimation results for two sub-samples: firms with 
positive earnings announcements and firms with earnings announcements below 
expectations. As expected, there is not significant effect of earnings surprises on firm 
value using both estimation methods, reported in Table 2. In other words, investors do 
not change their behavior when they face with positive surprises. 
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Table 3: Positive Surprises and Firm Value 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

VARIABLES LS Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 

                      

surprise 7.63e-07 -1.15e-06 -1.54e-07 7.60e-07 1.07e-06 8.57e-07 1.54e-06** 1.01e-06 5.82e-07 1.62e-06 

  (8.58e-07) (9.43e-07) (9.88e-07) (9.21e-07) (8.30e-07) (7.46e-07) (7.17e-07) (9.23e-07) (1.09e-06) (1.74e-06) 

ESxBN 1.43e-06 4.45e-06 3.12e-06 1.22e-06 2.93e-07 -1.25e-06 -9.69e-07 -5.32e-07 2.50e-07 -3.78e-07 

  (2.59e-06) (2.85e-06) (2.99e-06) (2.78e-06) (2.51e-06) (2.26e-06) (2.17e-06) (2.79e-06) (3.31e-06) (5.27e-06) 

ESxEP 1.28e-06 -6.15e-07 -1.07e-06 2.78e-07 9.09e-07 1.07e-06 1.62e-06 1.96e-06 9.91e-07 1.17e-06 

  (1.34e-06) (1.47e-06) (1.54e-06) (1.44e-06) (1.30e-06) (1.17e-06) (1.12e-06) (1.44e-06) (1.71e-06) (2.72e-06) 

ESxD -1.71e-06 1.48e-06 7.46e-07 -3.76e-07 -1.25e-06 -3.97e-07 -1.37e-06 -2.02e-06 -1.35e-06 -3.46e-06 

  (1.45e-06) (1.59e-06) (1.67e-06) (1.55e-06) (1.40e-06) (1.26e-06) (1.21e-06) (1.56e-06) (1.84e-06) (2.94e-06) 

age 0.0677 -0.0149 -0.0453 -0.00583 0.0393 0.0485 0.0698** 0.0896** 0.162*** 0.163* 

  (0.0414) (0.0455) (0.0477) (0.0444) (0.0400) (0.0360) (0.0346) (0.0445) (0.0528) (0.0840) 

size 0.351 1.105* 0.840 0.745 0.512 0.285 0.146 0.0779 -0.300 -0.720 

  (0.523) (0.574) (0.602) (0.561) (0.505) (0.455) (0.437) (0.562) (0.666) (1.061) 

Constant -8.952 -36.88*** -25.79** -21.77* -14.70 -8.005 -3.558 0.135 9.958 25.74 

  (11.24) (12.35) (12.95) (12.06) (10.87) (9.774) (9.392) (12.09) (14.32) (22.81) 

                      

Observations 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 

R-squared 0.011                   

Standard errors in parentheses    

*** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1   

For the negative earnings surprises, on the other hand, investor responds 
significantly to earnings announcements. However, the response is significant only at 
the center of the conditional distribution, as reported in Table 4. That is, the negative 
earnings surprise causes a decline in firm value. Moreover, if a firm pays dividend, the 
effect of negative earnings surprise is lower as shown by the negative coefficient on 
interaction term. As before, firm age and size are important but only at specific 
quantiles. 
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Table 4: Negative Surprises and Firm Value  

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
VARIABLE
S LS Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 

                      
surprise 2.11e-06** 5.72e-07 1.32e-06 1.96e-06* 2.60e-06*** 2.81e-06*** 1.23e-06 1.19e-06 1.87e-06 2.33e-06 
  (8.52e-07) (1.31e-06) (1.32e-06) (1.07e-06) (8.55e-07) (8.67e-07) (9.72e-07) (1.03e-06) (1.21e-06) (2.16e-06) 
ESxBN -2.14e-06 -6.56e-07 1.21e-06 1.17e-06 -5.40e-07 -1.04e-06 -1.36e-06 -2.71e-06 -4.02e-06 -3.43e-06 
  (2.70e-06) (4.14e-06) (4.19e-06) (3.38e-06) (2.71e-06) (2.75e-06) (3.08e-06) (3.28e-06) (3.83e-06) (6.85e-06) 
ESxEP 1.35e-06 -1.47e-06 -4.22e-07 1.68e-06 3.74e-06** 1.98e-06 2.51e-06 3.21e-06* 2.84e-06 1.97e-06 
  (1.56e-06) (2.39e-06) (2.42e-06) (1.95e-06) (1.56e-06) (1.58e-06) (1.78e-06) (1.89e-06) (2.21e-06) (3.95e-06) 
ESxD -1.40e-06 -9.43e-07 -3.17e-06 -4.50e-06** -5.06e-06*** -3.86e-06** -2.10e-06 -1.25e-06 -8.05e-09 4.42e-07 
  (1.64e-06) (2.51e-06) (2.54e-06) (2.05e-06) (1.64e-06) (1.67e-06) (1.87e-06) (1.99e-06) (2.32e-06) (4.16e-06) 
age 0.0368 0.110** -0.00631 0.0132 0.0183 0.0380 0.00403 0.0300 0.0499 0.123 
  (0.0335) (0.0514) (0.0520) (0.0419) (0.0336) (0.0341) (0.0382) (0.0406) (0.0475) (0.0850) 
size 0.754 -0.0127 0.0180 0.472 1.223*** 0.716 0.857 1.081* 1.145* 0.819 
  (0.460) (0.705) (0.714) (0.575) (0.461) (0.468) (0.525) (0.558) (0.652) (1.167) 
Constant -18.70* -19.33 -11.23 -17.84 -31.00*** -18.62* -18.19 -20.82* -19.12 -9.432 
  (9.715) (14.90) (15.08) (12.15) (9.748) (9.883) (11.08) (11.78) (13.78) (24.64) 
                      
Observations 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 
R-squared 0.024                   
Standard errors in parentheses  
  
*** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1 
  

To better understand the effect of earnings surprise on firm value, the below 
analysis takes into account the role of earnings persistency. The persistency of the 
announcements may impact how investor responds to earnings surprises. Table 5 
reports estimation results for firms with high earnings persistency. First, we notice that 
earnings surprise has a positive and statistically significant effect on firm value with 
both methods. Furthermore, the effect is stable across all quantiles of the conditional 
distribution. Results also show that the effect of surprises on firm value is smaller if 
firm pays dividend to shareholders. This finding is also significant across all quantiles.  



 
 

A. Güvercin 8/1 (2016) 456-466 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

463 

 
Table 5: High Persistence and Firm Value 

 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
VARIABLES LS Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 
                      

surprise 
2.23e-
05*** 6.71e-06 1.23e-05** 1.34e-05*** 1.20e-05*** 1.30e-05*** 1.18e-05*** 1.99e-05*** 3.21e-05*** 4.29e-05*** 

  (4.64e-06) (5.54e-06) (5.01e-06) (4.52e-06) (4.01e-06) (3.91e-06) (4.32e-06) (5.90e-06) (7.02e-06) (7.34e-06) 
ESxBN 1.34e-06 5.04e-06* 2.81e-06 2.23e-06 7.03e-07 5.30e-08 -7.66e-07 -4.66e-07 4.11e-07 1.74e-07 
  (2.25e-06) (2.69e-06) (2.43e-06) (2.19e-06) (1.95e-06) (1.90e-06) (2.10e-06) (2.86e-06) (3.41e-06) (3.56e-06) 

ESxEP 
-2.21e-
05*** -6.92e-06 -1.27e-05** -1.39e-05*** -1.16e-05*** -1.21e-05*** -1.05e-05** -1.87e-05*** -3.16e-05*** -4.31e-05*** 

  (4.70e-06) (5.61e-06) (5.07e-06) (4.58e-06) (4.06e-06) (3.95e-06) (4.37e-06) (5.97e-06) (7.10e-06) (7.43e-06) 
ESxD -0.00492 0.000718 -0.108** -0.0639 -0.0146 0.0111 0.00545 0.0454 0.0618 0.0764 
  (0.0480) (0.0572) (0.0517) (0.0467) (0.0414) (0.0403) (0.0446) (0.0609) (0.0725) (0.0758) 
size -0.0780 0.590 0.658 0.646 0.520 0.303 0.552 -0.000568 -0.551 -1.068 
  (0.467) (0.557) (0.504) (0.455) (0.404) (0.393) (0.435) (0.594) (0.706) (0.738) 
Constant 2.296 -26.89** -19.42* -17.41* -13.69 -7.877 -10.46 3.102 18.74 34.93** 
  (10.59) (12.63) (11.42) (10.31) (9.145) (8.905) (9.848) (13.45) (16.00) (16.73) 
                      
Observations 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 
R-squared 0.051                   
Standard errors in parentheses   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    

 

Table 6 reports estimation results for firms with low earnings persistence. As 
before, earnings surprise has a positive and significant impact on firm value with LS 
and RQ method (except at the far left tail). Whether the firm pays dividend or brand 
recognition is high appears to be unimportant for firm value.  
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Table 6: Low Persistence and Firm Value 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
VARIABLES LS Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 

                      
surprise 1.54e-06*** 1.07e-06 1.09e-06 1.65e-06** 1.51e-06** 1.38e-06** 1.44e-06*** 2.25e-06*** 1.92e-06** 2.19e-06* 
  (5.44e-07) (1.03e-06) (8.88e-07) (6.45e-07) (6.11e-07) (5.88e-07) (5.43e-07) (6.42e-07) (8.45e-07) (1.21e-06) 
ESxBN -3.67e-06 -6.86e-06 -2.36e-06 -1.09e-06 -4.41e-07 -4.18e-06 -3.47e-06 -6.99e-06** -6.98e-06 -4.53e-06 
  (2.78e-06) (5.27e-06) (4.53e-06) (3.29e-06) (3.12e-06) (3.00e-06) (2.77e-06) (3.28e-06) (4.31e-06) (6.18e-06) 
ESxEP 7.16e-07 2.82e-06 1.41e-06 -4.69e-07 -1.23e-06 4.08e-08 4.20e-08 2.98e-07 1.87e-06 9.89e-07 
  (1.03e-06) (1.95e-06) (1.68e-06) (1.22e-06) (1.15e-06) (1.11e-06) (1.02e-06) (1.21e-06) (1.60e-06) (2.28e-06) 
ESxD 0.0608** 0.106* 0.0134 0.0377 0.0380 0.0457 0.0507* 0.0515 0.0735 0.148** 
  (0.0299) (0.0567) (0.0488) (0.0354) (0.0336) (0.0323) (0.0298) (0.0353) (0.0464) (0.0665) 
size 0.642 0.855 0.423 0.688 0.919* 0.874* 0.664 0.582 0.648 0.360 
  (0.440) (0.833) (0.717) (0.521) (0.493) (0.475) (0.438) (0.519) (0.683) (0.977) 
Constant -17.26* -36.79** -19.68 -22.60** -24.88** -21.35** -14.96 -11.18 -9.731 -0.997 
  (9.259) (17.54) (15.10) (10.96) (10.39) (10.01) (9.227) (10.92) (14.37) (20.58) 
                      
Observations 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 
R-squared 0.038                   

Standard errors in parentheses    
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

4. Concluding Remarks 

 This study investigates the effect of earnings announcements on firm value, 
using quarterly earnings announcements of non-financial firms listed in BIST100 index 
of Borsa Istanbul. Different from earlier studies, instead of using mean regression or 
event-study approaches, we use Regression Quantile approach of Koenker and Bassett 
(1978) to investigate the effect of earnings announcements on firm value at different 
points of the conditional distribution. Moreover, the study takes into account some firm 
level characteristics on the aforementioned relationship, such as earnings persistence, 
dividend policy and firm name/brand name recognition.  
 Results indicate that the effect of earnings announcements on firm value is not 
stable across all quantiles of the conditional distribution. Results indicate that investor 
responds more to negative earnings announcements and the effect is significant around 
the center of the conditional distribution. Brand recognition appears to be not important 
for the effect of earnings surprises on the firm value. On the other hand, firms that pays 
dividends and have high earnings persistence are less affected by earnings surprises.  
  In this study, we used a statistical method to calculate expectations so that 
earnings surprises can be calculated. For stakeholders, the announcements of earnings 
will provide more value if firms and/or analyst provide information on the expected 
earnings. The future work can focus on the estimation of earnings expectations. 
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The Effect of Clustering on Sustainability Practices: A Study on Turkish 
Marble Enterprises 
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Özet 

Bu çalışmada işletmelere pek çok konuda üstünlük sağlayan kümelenmenin, 
çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlara sahip sürdürülebilirlik uygulamalarına etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu’na göre küme olarak kabul edilen İscehisar İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren 45 mermer işletmesine ve her hangi bir kümenin 
üyesi olmayan ve çeşitli illerde faaliyet gösteren 34 mermer işletmesine yönelik anket 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, betimsel istatistiklerin yanı sıra iki grup 
arasındaki farklılıklar t testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, küme üyesi olan 
KOBİ niteliğindeki işletmelerin, çevreye olumsuz etkilerin azaltılması ve sosyal 
performansın artırılması yönündeki uygulamaların pek çoğunu küme üyesi olmayan 
işletmelere göre daha etkili bulduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik 
uygulamaları, kümelenme, KOBİ 

Abstract 

This study aims to identify the influence of clustering, which provides advantage 
to establishments in many aspects, on sustainability practices with environmental, 
social and economic dimensions. Accordingly, a survey was conducted on 45 marble 
establishments operating in Iscehisar Specialized Organized Industrial Zone (OIZ), 
which is deemed to be a cluster pursuant to the Law no. 4562 on Organized Industrial 
Zones, as well as 34 marble establishments, which are not members of any cluster and 
operate in various provinces. During the study, besides descriptive statistics, differences 
between two groups were analyzed with t test. At the end of the study, it was established 
that most practices of establishments with SME characteristics, which were members of 
a cluster, intended for reducing negative influences on the environment and increasing 
social performance, were more effective than establishments, which were not members 
of a cluster.  

Keywords: Corporate Sustainability, corporate sustainability practices, cluster, SME 



 
 

Ö. Tuna 8/1 (2016) 467-482 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

468 

1. Giriş 

Ülkemiz mermer sektörü, Türkiye toplam madencilik ihracatının yaklaşık 
%50’sini karşılayarak en büyük payı sahiptir. 2014 yılında ham, kabaca yontulmuş veya 
blok mermer, toplam maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün olurken, 
işlenmiş mermer ikinci sırada yer almaktadır (İMMİB, 2015, s. 5). Ayrıca ülkemiz için 
stratejik bir öneme sahip olan sektör, üretim değeri, istihdama sağladığı katkı, ihracatı 
ve dış ticareti karşılama oranıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biridir. Her türlü 
inşaat projesinin tamamlayıcısı ve inşaat sektörünün en gözde girdilerinden olan 
mermer, son yıllarda inşaat sanayinde ortaya konulan büyük atılımlar ve bu gelişmenin 
sürdürüleceğine dair göstergeler nedeniyle önümüzdeki dönemde de yükselen grafiğini 
sürdüreceği yönündeki beklentileri arttırmaktadır. Bu durum, mermer işletmelerine ürün 
kalitesi ve güvenliği, insan sağlığı, çevre kirliliği, kaynakların tükenmesi, atık 
oluşturma, çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması gibi sürdürülebilirliğin sosyal 
ve çevresel boyutlarını ilgilendiren konularda önemli görevler yüklemektedir.  

Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlara sahip sürdürülebilirlik, işletmelerin risk 
ve fırsatları anlayabilmesi ve buna göre faaliyetlerini, ürün ve hizmetlerini, gerektiğinde 
iş modellerini ve tüm süreçlerini yeniden düzenlemesi anlamına gelmektedir. 
Sürdürülebilirlik yönündeki bu düzenlemeler, işletmelerin ciddi sermaye ve uzmanlık 
yatırımı yapmasını, uzun vadeli iş planlarına sahip olmasını ve sürdürülebilirliğe ilişkin 
dilin anlaşılabilmesi için yönetici ve çalışan eğitimlerini gerektirmektedir. Uzun zaman 
ve çaba gerektiren sürdürülebilirlik, işletmelere coğrafi, kültürel ve kurumsal yakınlık, 
diğer işletmelere özel erişim, daha yakın ilişkiler, bilgiye kolay erişim, güçlü teşvikler 
elde etme gibi üstünlükler sağlayan kümelenme (Has, 2013, s.2) ile daha da 
kolaylaşabilmektedir. Bu nedenle kümelerin ana paydaşı olan KOBİ’lerin özelliklerini 
anlama ve sürdürülebilir kalkınma için yeterliliklerinin artırılması önemli hale gelmiştir.  

OECD verilerine göre tüm işletmelerin %95’ini ve çalışanların yaklaşık %60’nı 
oluşturan KOBİ’lerin iyi yönetilmeleri ve sağlıklı bir yapıya sahip olmaları; sosyal 
istikrar ve genel vergi gelirlerine yaptıkları katkıdan dolayı istihdam ve refah için 
önemli bir kaynak olarak görülmektedir (WBCSD, 2004, s. 2). Ülkemizde faaliyet 
gösteren toplam 2.406.720 işletmenin, %99,6’sı Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun1 
büyüklüktedir. Bu işletmelerden madencilik ve taşocakçılığı faaliyet kolunun işyeri 
başına çalışan kişi sayısı (ortalama ölçek büyüklüğü) 34,3’tür (Bayülken ve Kütükoğlu, 
2012, s. 16). Araştırmaya konu olan işletmelerin %83.6’sı bu veriyi destekler nitelikte 
küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bu nedenle çalışmayla küme üyesi 
olan ve olmayan KOBİ niteliğindeki mermer işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik 
uygulamalarına yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, İscehisar 
İhtisas OSB’inde faaliyet gösteren ve küme üyesi olan ve her hangi bir kümenin üyesi 
olmayan, çeşitli illerde faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki toplam 79 mermer 
işletmesine yönelik nicel yöntemle araştırma yapılmıştır. 

 
                                                
1 Araştırmada 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde 
yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelik” le getirilen KOBİ tanımlaması esas alınmıştır. Tanımlamaya göre, 1–9 işçi çalıştıran mikro işletme, 10–
49 işçi çalıştıran küçük işletme ve 50–249 işçi çalıştıran ise orta ölçekli işletme olarak tarif edilmiştir. 
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2. Kümelenme Kavramı 

Sürdürülebilir kalkınma, insanoğlunun birim aileden geniş toplumlara kadar refah 
düzeyinin arttırılması yönündeki kalkınma çabalarını, ekonomik, sosyal ve çevresel 
boyutlarıyla dikkate alıp, gerekli kalkınma stratejilerini takip etmek, bunu yaparken 
gelecek kuşaklarında en az bugünkü toplumlarla eşit kaynaklara sahip bir şekilde 
kalkınmasının sağlanabileceği koşulların yaratılmasına çalışmaktır (Gürlük, 2010, s. 
88). Temel odak noktası çevre, toplum ve ekonomik kalkınma olan sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması (Pelit, Baytok ve Soybalı, 2015, s.42), yerel ve bölgesel 
kalkınmanın gerçekleşmesine bağlıdır. Bu nedenle birçok ülkede merkezi, bölgesel 
ve/veya yerel idareler, işletmelerin endüstriyel faaliyetlerini belli bir bölgede 
yoğunlaştırmaları için bölgenin gelişmesini amaçlayan bütüncül yaklaşımlar 
geliştirmiştir. Bu doğrultuda 1990’ların sonundan bu yana bölgelerin yetenek ve 
dinamiklerini ortaya çıkarmada küme geliştirme yaygın olarak kullanılan bir strateji 
halini almıştır. 2008 yılında Science Business Innovation Board tarafından açıklanan 
verilere göre AB’de 2000’i aşkın kümelenme ve 70 farklı ulusal kümelenme politikası 
bulunmaktadır. AB ve OECD gibi ulusal ve bölgesel politika yapıcı kuruluşlar 
KOBİ’ler için küme gelişimini, küme içindeki işletmelerin ve diğer örgütlerin 
yakınlığından sağlanan sinerji ve koordinasyondan yararlanma şeklinde 
tanımlamışlardır (Eroğlu ve Yalçın, 2013, s.179). Porter ise kümeleri, işletmeler ve 
kurumların birbirleri ile ilişkilerinin belli bir bölgede coğrafik yoğunlaşması olarak 
ifade etmiştir. Kümeler bağlantılı endüstrilerin ve rekabette önemli yeri olan diğer 
girişimlerin birlikteliğini kapsamaktadır. Bunlar makine, hizmet ve uzmanlaşmış alt 
yapı sağlayıcıları gibi özel girdilerin tedarikçilerini içermektedir. Ayrıca birçok kümede 
üniversiteler, standart belirleme kuruluşları, mesleki eğitim kurumları, ticari birlikler ve 
düşünce kuruluşları gibi hükümet ve diğer kurumlar birlikte çalışmaktadır (Porter, 
1998). Genel olarak kümelenme, ulusal ya da bölgesel düzeyde, rekabetçiliğin 
arttırılması, yenilikçiliğin ve Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, bölgesel bazda 
kalkınmanın hızlandırılması, yabancı yatırımların çoğaltılması ve KOBİ’lerin 
desteklenmesi gibi faydalar sağlamaktadır (Yardımcı, 2014, s. 25). Ayrıca kümelenme, 
küçük ölçekli işletmelere büyük işletmeler gibi üretimlerinde ölçek ekonomilerinden 
yararlanabilme fırsatı verirken aynı zamanda bu üretim ağları daha esnek üretim 
sistemleri oluşturarak işbirliğine dayalı inovasyon ve karşılıklı öğrenmeyi 
desteklemektedir (Chang, Tsai,  Henderson, 2012, s. 6). 

3. Kobi’lerde Kurumsal Sürdürülebilirlik  

KOBİ’ler büyük işletmelerle yaptıkları ortaklıklar sayesinde global ekonomiye 
katılmakta böylece ülke ekonomilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadırlar. 
Ancak KOBİ’lerin çevresel ve sosyal konulara duyarlılıkları zaman, para, insan kaynağı 
vb. konularda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle, istenilen seviyelere ulaşamamaktadır. 
KOBİ’lerin bu sıkıntıların üstesinden gelmesi ve sürdürülebilirlik konularına 
duyarlılıklarının artması hükümetlerin, sivil toplumun ve büyük ölçekli işletmelerin 
katkısı ile mümkündür. Sıralanan kurum ve kuruluşların desteğini alan KOBİ’ler, insan 
hakları, işgücü politikaları, çevresel uygulamalar ve güvenlik gibi sürdürülebilir 
uygulamalarda başarılı olabilecek ve böylece ekonomik büyüme, çevrenin 
iyileştirilmesi ve sosyal ortamın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaklardır. 
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4. Kobi’lerde Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulamaları  

Hükümet politikaları, düzenleyici kural baskıları, tüketici istekleri ve tedarik 
zinciri baskıları (ACCA, 2010, s.27) KOBİ’leri sürdürülebilirlik uygulamalarını kendi 
faaliyet ve iş süreçlerine entegre etmeye zorlamaktadır. Ancak zaman yetersizliği, 
finansal kaynak ve kalifiye personel eksikliği KOBİ’lerin sürdürülebilirlik 
uygulamalarında büyük ölçekli işletmelere göre daha düşük bir performans 
göstermesine neden olmaktadır (Jeppesen vd., 2012, s. 45). Bahsi geçen zorluklara 
rağmen, KOBİ’lerin sürdürülebilirlik yönünde yürüttüğü uygulamaları, raporlama 
faaliyetleri ve çevresel ve sosyal uygulamalar olmak üzere iki başlıkta toplamak 
mümkündür.  

4.1. Raporlama Faaliyetleri  

Sürdürülebilirlik yaklaşımı uygulama, raporlama, denetim ve belgelerin global 
standartlarda gelişimini gerektirmektedir. Yaklaşımın önemli bir ayağı olan 
sürdürülebilirlik raporlaması KOBİ’lere rekabet avantajı, iç süreçlerin geliştirilmesi ve 
amaç saptama başarısı; itibar, güven ve saygının geliştirilmesi gibi önemli faydalar 
sağlamaktadır. Raporlamanın KOBİ’lere önemli katkıları bulunmasına rağmen, 
KOBİ’lerin sürdürülebilirlik standartları üzerinde çok az etkisi bulunmakta ve global 
sürdürülebilirlik raporlama standartları bu işletmelere odaklanmamaktadır (ACCA, 
2010, s. 27).  

4.2. Çevresel ve Sosyal Uygulamalar  
Günümüzde çoğu araştırma çevre ile ilgili stratejiler ve bu stratejilerin 

uygulanmasına odaklanmıştır. Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu hakkında KOBİ’lere 
yönelik çok az sayıda çalışma yapıldığı ve çalışmaların da özellikle kurumsal sosyal 
sorumluluk konusu üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Foot ve Ross, 2004; Sharma 
ve Ruud, 2003, Lawrence vd., 2006).  

Dünyadaki endüstriyel kirliliğin yaklaşık %70’ine neden olan KOBİ’ler özellikle 
enerji kullanımının azaltılması (ısıtma, aydınlatma, ofis donanımı, basınçlı hava 
kullanımı, vantilatör, pompalar, motorlu araçlar vb.); su faturalarının azaltılması; 
kirliliğin azaltılması; nakliye maliyetlerinin azaltılması (lojistik, araç ve yakıt seçimi) ve 
yasalara uyulması gibi çevre konularına odaklanmaktadır (ACCA, 2012, s. 9). 

Sürdürülebilir kalkınmada önemli bir paya sahip ve toplumun ayrılmaz bir parçası 
olan KOBİ’lerin, çevresel performanslarını geliştirmesi EMAS ve ISO 14001 gibi 
formal yönetim sistemlerini uygulanması ile mümkündür. Bu yönetim sistemleri 
politikalar, prosedürler ve uygulamalar aracılığıyla çevresel etkilerin kontrolünü 
sağlamaktadır (Hillary, 2004, s. 562). 

 Formal çevre yönetim araçlarının (EMAS, ISO 14001 gibi.) yanında eko-tasarım, 
geri dönüşüm gibi çevresel uygulamalarda KOBİ’lerin artan ilgisi araştırma sonuçlarına 
da yansımıştır. Avrupa Komisyonu’nun 2013 yılı verileri KOBİ’lerin %51’nin organik 
ürün, eko-etiketleme ve eko-tasarım gibi çevre yönetim araçlarını kullandığını, 
%35’inin ise ürün ve hizmetlerinde geri dönüşüm malzemesi kullandığını tespit etmiştir 
(Eurobarometer, 2013, s. 85). KOBİ’lerin eko-tasarıma olan ilgisini inovasyon fırsatları, 
ürün kalitesi ve pazar fırsatlarının artması, tüketici istekleri, hükümet düzenlemeleri ve 
sanayi girişimleri gibi faktörlere bağlamak mümkündür (Hemel ve Cramer, 2002, s. 
439). Buna karşın geri dönüşüme ait %35 gibi düşük bir oranın nedenini Defra’nın 2010 
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yılında Londra’da yaptığı araştırmanın sonuçları açıklamaktadır. KOBİ’ler geri 
dönüşüm uygulamalarında bir takım engellerle karşılaşmakta ve aynı zamanda onlar 
için bir maliyet kalemi olan bu uygulamaya mesafeli durmaktadır. Araştırmada geri 
dönüşümün önündeki engeller atık dönüşüm merkezlerinin olmaması, alt yapının 
kurulması için sermaye ihtiyacı, KOBİ’ler için geri dönüşümün zorunlu olmaması, 
KOBİ’lerin bir kısmında çevre mevzuatı bilincindeki eksiklik ve bazı malzemeler için 
geri dönüşüm hizmetinin olmaması şeklinde belirlenmiştir (WRAP, 2011, s. 7). 
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu hakkında KOBİ’lere yönelik çok az sayıda çalışma 
yapılmış ve bu çalışmalar, kurumsal sosyal sorumluluk konusu üzerinde yoğunlaşmıştır.  

5.Araştırmanın Amacı, Önemi ve Sınırlılıkları 
Araştırmanın amacı, her hangi bir kümenin üyesi olma/olmamanın 

sürdürülebilirlik uygulamalarına etkisinin belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda 
bir kümenin üyesi olan ve herhangi bir kümenin üyesi olmayan iki farklı işletme 
grubunun kurumsal sürdürülebilirliğe bakış açılarındaki ve yaklaşımlarındaki 
farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Ulusal ve uluslararası literatürde kurumsal sürdürülebilirliğe yönelik KOBİ ve 
büyük ölçekli işletmeleri çalışma alanı yapan pek çok çalışma bulunmaktadır.  Ancak, 
kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarında kümelenme stratejilerinin etkisini ölçecek 
herhangi bir çalışma olmaması araştırmanın önemini arttırmaktadır. Ayrıca, 
sürdürülebilirlik araştırmalarının çoğunlukla büyük ölçekli işletmelere yönelik olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmanın küçük ve orta ölçekli mermer işletmelerine yoğunlaşması 
diğer önemli katkısı olarak görülmektedir.   

İşletme yöneticilerinin gündemini giderek daha fazla meşgul eden çevresel, sosyal 
ve ekonomik boyutlara sahip sürdürülebilirlik anlayışı, ülkemiz işletmeleri için yeni 
anlam kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle işletmelerin kavrama yönelik tüm bilgilere 
sahip olamaması ve konuyla ilgili öngörüde bulunamaması araştırmanın en önemli 
kısıtlarındandır. Kısıtlardan bir diğeri yöneticilerin sınırlı zamanıdır. Küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerde girişimci, yönetici kimliği ile doğrudan faaliyetlere 
katılmakta üretimden idari işlemlere kadar tüm konularla ilgilenmek zorunda 
kalmaktadır. Bu nedenle anketi cevaplandırmaları için yöneticilerden randevu talep 
edilmiş, buna rağmen yöneticilerin yoğun iş temposu görüşmeler sırasında engel 
oluşturmuştur. Araştırmanın son kısıtı ise araştırma aracının anket olmasıdır. İşletmeler 
için yeni bir konu olan sürdürülebilirliğe ilişkin, katılımcıların olası sorularını 
cevaplama ve derinlemesine bilgi sağlama imkânın olmaması, anket tekniğinin yapısal 
özelliklerinden kaynaklanan kısıtlar olarak belirtmek mümkündür. 

6.Yöntem 

Çalışma, İscehisar İhtisas OSB’nde ve çeşitli illerde faaliyet gösteren her hangi bir 
kümenin üyesi olmayan mermer ocağı sahibi ve üretimi yapan işletmelerde yapılmıştır. 
Sanayide verimliliği ve etkinliği artırıcı yöntemler arasında olan kümelenme yaklaşımı 
son yıllarda önem kazanmış ve pek çok ülkenin kalkınma programlarına alınmıştır. Bu 
nedenle ülkemizde de çeşitli çalışmalar yapılmış ve İhtisas OSB’leri kurularak 
kümelenme çalışmaları desteklenmiştir. İscehisar İhtisas OSB’de, 4562 sayılı Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanun’un 4. Maddesinde sanayide kümelenme yaklaşımıyla örtüşen 
“Aynı sanayi iş kolunda ve bu iş koluna dâhil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren 
tesisler” tanımına uymaktadır (Resmi Gazete, 2009). Bu çerçevede, 45’i İscehisar 
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İhtisas OSB’nde, 34’ü ülkemizin farklı illerinde faaliyet gösteren toplam 79 mermer 
işletmesiyle yapılan anketler değerlendirilmeye alınmıştır.   

Çalışma Mayıs -Ekim 2015tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplama metodu 
olarak sosyal bilimlerde hızlı bir şekilde çok sayıda veri elde etme olanağı sağladığı için 
oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan anket yöntemi seçilmiştir. Anketler hem 
manüel formatta hem de dijital formatta hazırlanarak, İscehisar İhtisas OSB’nde faaliyet 
gösteren işletmelerde yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmış;  farklı illerde faaliyet 
gösteren işletmelerle ise elektronik posta yoluyla geri dönüşler sağlanmıştır. Anketler, 
işletme içerisinde temel strateji ve işletme politikalarının uygulanmasından sorumlu icra 
görevine sahip üst düzey yöneticiler tarafından doldurulmuştur. 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak iki bölümden oluşan anket kullanılmıştır. 
Anketin ilk bölümünde işletmelerin özellikleri ve çevresel ve sosyal konulardaki 
durumlarını belirlemeye yönelik sorular yer alırken ikinci bölümünde çevresel ve sosyal 
performans ile kümelenme ilişkisine yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmada, Hahn 
ve Scheermesser (2006)’in Alman işletmelerinde; Yu (2004)’nun Çin’de faaliyet 
gösteren KOBİ’ler üzerinde ve İMKB (2011)’nin İMKB’ye üye işletmeler ile yaptığı 
çalışmada kullandığı ölçeklerden yararlanılarak literatür çerçevesinde sektörel uyarlama 
ile Tuna (2014) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılarak oluşturulan 
ölçek kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde çoktan seçmeli sorular yer alırken, çevresel 
ve sosyal performans ile kümelenme ilişkisine yönelik bölümünde 5’li ölçeğe göre 
hazırlanmış sorular yer almaktadır. Araştırmada, anket ile edilen veriler SPSS for 
Windows Paket Programıyla analiz edilmiştir. İscehisar İhtisas OSB ve farklı illerdeki 
işletmeler üzerinde uygulanan anket çalışmasından elde edilen veriler çalışmanın ana 
taslağına göre frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi (Ural ve 
Kılıç, 2013) gibi istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Ulaşılan istatistiksel değerler 
karşılaştırmalı analizlerle değerlendirilerek araştırmayı temellendiren hipotezler test 
edilmiştir.  

7. Bulgular 

Araştırma verilerine ilişkin bulgular, işletmelerin özellikleriyle ilgili tanımlayıcı 
istatistikler ve işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamaları ile kümelenme ilişkisine 
yönelik istatistikler olmak üzere aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1. İşletmelerin Özellikleriyle ilgili Tanımlayıcı İstatistikler 

İşletmelerin Özellikleri f % 

Hizmet Yılı 

4-7 12 15.2 
8-11 14 17.7 
12-15  16 20.3 
16 ve üzeri  37 46.8 

Hukuki Statü 
Anonim Şirket 19 24.1 
Limited Şirket 55 69.6 
Şahıs Şirketi 5   6.3 

Çalışan Sayısı 
0-9  13 16.5 
10-49  33 41.8 
50-249  33 41.8 

İşletme Niteliği Ulusal  17 21.5 
Uluslararası  62 78.5 

Sahip Olunan Kalite Yönetim 
Belgeleri 

ISO 9001:2000  42 53.2 
ISO 14001  7  8.9 
OHSAS 18001 9 11.4 
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İşletmelerin yaklaşık %67’sinin 12 yıl ve üzerinde faaliyet gösterdikleri; %94’nün 
sermaye şirketi (anonim ve limited) olduğu; %41.8’inin küçük, %30.4’ünün orta, 
%11.5’nin ise büyük ölçekli işletme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmelerin 
%78.5’inin uluslararası faaliyetlerde bulunduğu; %53.2’sinin ISO 9001 kalite belgesine, 
%11.4’nün ise OHSAS 18001 belgisine sahip olduğu Tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 2. İşletmelerin Diğer Kurum/Kuruluş/İşletme(ler) ile İşbirliği İçinde 
 Olunan Konulara Göre Dağılımı 

Tablo 2’de mermer işletmelerinin (küme üyesi olma/olmama) %92.4’ünün iş 
sağlığı ve iş güvenliği, %69.6’sının yeni iş fırsatları, %63.2’sinin çevre kirliliğinin 
azaltılması, %62’sinin enerji verimliliği–ekoverimlilik ve %59.4’ünün fuar katılımı 
konularında diğer kurum/kuruluş/işletme (ler) ile işbirliği içinde olduğu görülmektedir. 
Genel olarak küme üyesi olan işletmelerin konuların tamamında üye olmayanlara göre 
daha fazla işbirliği içinde olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Sosyal Ve Çevresel Performansın Artırılması Için Işbirliği Yapılan 
Kurumlara Göre Dağılım 

Sosyal ve Çevresel performansın 
artırılması için işbirliği yapılan 

kurumlar 

Küme üyesi 
olma/olmama 

f (%) 

Küme üyesi 
f (%)  

Küme üyesi olmayan 
f (%) 

KOSGEB 28 (35.4) 15 (18.9) 13 (16.5) 
Çevre Bakanlığı 24 (30.3) 17 (21.5) 7 (0.8) 
Ticaret ve Sanayi Odaları 34  (43) 24 (30.3) 10 (12.6) 
Üniversiteler 19  (24) 11 (13.9)   8 (10.1) 
Türk Patent Enstitüsü 9  (11.3) 4 (0.5) 5 (0.6) 
Tedarikçiler 16  (20.2) 11 (13.9) 5 (0.6) 
Kalkınma Ajansları 12  (15.1)  9 (11.3) 3 (0.3) 

İşletmelerin sosyal ve çevresel performanslarını artırmak için işbirliği yaptığı 
kurumların %43’ünü Ticaret ve Sanayi Odaları, %35.4’ünü KOSGEB, %30.3’ünü 
Çevre Bakanlığı ve %24’ünü üniversiteler ve %20.2’sini tedarikçiler oluşturmaktadır. 

Mermer işletmelerinin sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik 
değerlendirmelerinin, küme üyesi olma/olmama durumuna göre karşılaştırması T-
testiyle yapılmış ve ilgili hipotezler aşağıda verilmiştir (Tablo 4).  

İşletmelerin çevresel etkileri azaltmak için yürüttüğü faaliyetlerde küme üyesi 
olma/olmama durumlarına göre bir farklılığın olup olmadığına ilişkin hipotezler:  

Maddeler 
Küme üyesi 

olma/olmama 
f (%) 

Küme üyesi 
f  (%) 

Küme üyesi 
olmayan 
(f) (%) 

Çevre kirliliğinin azaltılması       50 (63,2) 29 (36.7) 21 (26.5) 
Yenilikçilik (inovasyon) çalışmaları 18 (22.7) 14 (17.7) 4 (0.5) 
Yerel halk ile ilişkiler 25 (31.6) 14 (17.7) 11 (13.9) 
İş sağlığı ve iş güvenliği 73 (92.4) 43 (54.4) 30 (37.9) 
Reklam/Halkla ilişkiler 44 (55.6) 25 (31.6) 19 (24) 
Su kullanımı ve yönetimi  30 (37.9) 22 (27.8) 8 (10.1) 
Yetişmiş insan kaynağının sağlanması 14 (17.7) 11 (13.9) 3 (0.3) 
Fuar Katılımı 47 (59.4) 31 (39.2) 16 (20.2) 
Tedarikçi zinciri ilişkileri 28 (35.4) 18 (22.7) 10 (12.6) 
Yeni iş fırsatları 55 (69.6) 36 (45.6) 19 (24) 
İşçi ve çalışan eğitimleri 29 (36.7) 21 (26.6) 8 (10.1) 
Enerji verimliliği - Ekoverimlilik 49 (62.1) 28 (35.4) 21 (26.5) 
Atık yönetimi 31 (39.2) 23 (29) 8 (10.1) 
Yeni pazar fırsatları elde etme 3 (0.3) 2 (0.2) 1 (0.1) 
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Ho: Kümelenme içinde yer alan işletmelerin ürün, üretim ve diğer uygulamalarının 
neden olduğu çevresel etkileri azaltmak için yürüttüğü faaliyetlerde, dışarıda kalan 
firmalara göre anlamlı bir farklılık yoktur. 
H1: Kümelenme içinde yer alan işletmelerin ürün, üretim ve diğer uygulamalarının 
neden olduğu çevresel etkileri azaltmak için yürüttüğü faaliyetlerde, dışarıda kalan 
firmalara göre anlamlı bir farklılık vardır. 

İşletmelerin sosyal performansı artırma yönündeki faaliyetlerinde küme üyesi 
olma/olmama durumlarına göre bir farklılığın olup olmadığına ilişkin hipotezler:  
Ho: Kümelenme içinde yer alan işletmelerin sosyal performansı artırma yönündeki 
faaliyetlerinde dışarıda kalan firmalara göre anlamlı bir farklılık yoktur. 
H1: Kümelenme içinde yer alan işletmelerin sosyal performansı artırma yönündeki 
faaliyetlerinde dışarıda kalan firmalara göre anlamlı bir farklılık vardır. 

Bu araştırmada ANOVA analizleri için sosyal bilimlerde genel olarak kabul 
görmüş p değeri için 0.05 anlam düzeyi kabul edilmiştir. Eğer p değeri 0.05’ten küçükse 
(p<0.05) sonuç istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiş, büyükse (p>0.05) ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı kabul edilmiştir.  

Tablo 4. İşletmelerin Çevresel Ve Sosyal Duyarlılıklarının Kümede Yer Alma 
Durumuna Göre Karşılaştırılması 

                            Küme 
Üyesi 

N Ort SS p 

Çevresel Evet 
Hayır 

45 3.26 0.76 0.004 34 2.62 1.14 

Sosyal Evet 
Hayır 

45 3.07 0.68 0.033 34 2.59 1.23 

Tablo 4’deki analiz sonuçlarına göre işletmelerin çevresel etkilerini azaltmak için 
yürüttüğü faaliyetlerde küme üyesi olma/olmama durumlarına göre karşılaştırmasında 
(p=0.004 < 0,05) Ho hipotezi red edilir. Yani küme üyesi olan mermer işletmeleri ile 
olmayan işletmeler arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

İşletmelerin sosyal performansı artırma yönündeki faaliyetlerinde küme üyesi 
olma/olmama durumlarına göre karşılaştırmasında (p=0.033< 0,05) Ho hipotezi red 
edilir. Kısaca, küme üyesi işletmeler ile olmayan işletmeler arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Tablo 5. Çevresel Faaliyetlere Ilişkin Frekans Dağılımı Ve Yüzdesi 

Maddeler 
Küme 

Etki Düzeyi 

ort SS p 
Hiç Az Orta Çok Tam 
% % % % % 

1. EMAS belgesi sahipliği Evet 24.4 17.8 53.3 2.2 2.2 2.40 0.96 0.000 Hayır 64.7 11.8 8.8 8.8 0.0 1.50 1.05 

2. ISO 14001 belgesi sahipliği Evet 24.4 11.1 48.9 13.3 2.2 2.58 1.08 0.005 Hayır 58.8 8.8 14.7 11.8 2.9 1.82 1.27 
3. Çevresel etkileri azaltmak için enerji 
tasarrufu çalışmaları  

Evet 13.3 8.9 26.7 28.9 22.2 3.38 1.30 0.075 
Hayır 38.2 2.9 14.7 29.4 14.7 2.79 1.57 

4. Atık azaltımı ve geri dönüşüm 
faaliyetlerini önemseme 

Evet 6.7 6.7 26.7 37.8 22.2 3.62 1.11 0.616 Hayır 23.5 2.9 8.8 32.4 32.4 3.47 1.56 
5. Doğal çevrenin korunması için 
çalışmalar yürütme  

Evet 6.7 11.1 26.7 40.0 15.6 3.47 1.10 0.374 Hayır 23.5 8.8 11.8 35.3 20.6 3.21 1.49 
6. Çevre dostu tedarikçilerin 
araştırılması  

Evet 24.4 15.6 37.8 11.1 11.1 2.69 1.28 0.140 
Hayır 41.2 17.6 11.8 20.6 5.9 2.24 1.42 

7. Gerekli yasal mevzuata uygunluk Evet 2.2 8.9 33.3 28.9 26.7 3.69 1.04 0.100 Hayır 26.5 2.9 17.6 29.4 23.5 3.21 1.53 
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8. Yeni ürün ve hizmet geliştirme 
sırasında çevresel etkileri göz önüne 
alma  

Evet 4.4 11.1 28.9 26.7 28.9 3.64 1.15 
0.010 

Hayır 32.4 8.8 5.9 35.3 14.7 2.82 1.62 
9. Ürün ve hizmetlerinin çevresel etkileri 
ile ilgili toplumu bilgilendirme 

Evet 6.7 6.7 35.6 33.3 17.8 3.49 1.08 0.000 Hayır 44.1 5.9 8.8 32.4 5.9 2.41 1.54 

10. Üretim sonu kirlilikle mücadele Evet 6.7 2.2 28.9 40.0 22.2 3.69 1.06 0.003 Hayır 38.2 2.9 11.8 26.5 17.6 2.74 1.68 

Analiz sonucunda örneklemdeki işletmelerin çevreye olumsuz etkilerin 
azaltılmasına yönelik değerlendirmelerinde EMAS ve ISO 14001 belgesi sahipliği, yeni 
ürün ve hizmet geliştirme sırasında çevresel etkileri göz önüne alma, ürün ve 
hizmetlerinin çevresel etkileri ile ilgili yerel halk, tedarikçiler ve müşterilere karşı açık 
ve doğru bir bilgi kaynağı olma ve üretim gerçekleştikten sonra kirlilikle mücadele 
yolunu benimseme açısından küme üyesi olan ve olmayan işletmeler arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Tablo 5’deki ortalamalara göre söz konusu 
farklılıkları içeren maddelerin tamamında küme üyesi olan işletmelerin ortalama puanları 
küme üyesi olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur.  Bu da ilgili maddelerin, küme 
üyesi olan işletmeler tarafından ürün, üretim ve diğer uygulamaların neden olduğu 
çevresel etkileri minimize etmede en etkili faktörler olarak görüldüğünü göstermektedir.  
Diğer uygulamalara yönelik anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 6.  Sosyal Faaliyetlere Ilişkin Frekans Dağılımı Ve Yüzdesi 

Maddeler 
Küme 

Etki Düzeyi 

ort SS p 
Hiç Az Orta Çok Tam 
% % % % % 

 1. OHSAS 18001 belgesi sahipliği Evet 22.2 35.6 31.1 8.9 2.2 2.33 1.00 0.297 Hayır 47.1 14.7 14.7 17.6 2.9 2.06 1.32 

 2. SA8000 belgesi sahipliği Evet 24.4 28.9 37.8 8.9 0.0 2.31 0.95 0.124 Hayır 55.9 11.8 8.8 17.6 2.9 2.06 1.32 

 3. AA1000 belgesi sahipliği Evet 28.9 26.7 28.9 15.6 0.0 2.31 1.06 0.143 Hayır 55.9 11.8 8.8 17.6 2.9 1.91 1.33 
 4. Çalışanlarımızın yerel toplumsal 
faaliyetlere katılmasını destekleme  

Evet 13.3 20.0 35.6 24.4 6.7 2.91 1.12 0.709 Hayır 35.3 2.9 11.8 23.5 26.5 3.03 1.68 
 5.Yerel toplumsal faaliyetler ve 
projelere düzenli finansal destek verme  

Evet 6.7 4.4 35.6 35.6 17.8 3.53 1.06 0.107 Hayır 35.3 2.9 11.8 23.5 26.5 3.03 1.68 
 6. İlgili taraflara işletme değerlerinin 
anlatılması  

Evet 15.6 11.1 28.9 33.3 11.1 3.13 1.24 0.826 
Hayır 32.4 2.9 5.9 29.4 29.4 3.21 1.68 

7. Çalışma koşullarını geliştirme  Evet 4.4 2.2 20.0 37.8 35.6 3.98 1.03 0.008 
Hayır 32.4 0.0 5.9 32.4 26.5 3.12 1.74 

8. Çalışanların iyi bir iş yaşam dengesi 
sağlamasına yardımcı olma  

Evet 33.3 15.6 28.9 13.3 8.9 2.49 1.32 0.557 
Hayır 41.2 11.8 14.7 11.8 14.7 2.29 1.61 

9. Ayrımcılığa karşı önlem alma  Evet 4.4 4.4 28.9 22.2 40.0 3.89 1.13 0.001 Hayır 38.2 2.9 14.7 26.5 17.6 2.82 1.60 

10.Öneri sistemlerinin desteklenmesi  Evet 6.7 8.9 22.2 35.6 26.7 3.67 1.17 0.002 Hayır 38.2 8.8 14.7 23.5 14.7 2.68 1.55 
11. Çalışanlar ile periyodik toplantılar 
yapma 

Evet 6.7 15.6 28.9 28.9 20.0 3.40 1.18 0.438 Hayır 32.4 5.9 8.8 20.6 32.4 3.15 1.71 

12. Yerel halka eğitim fırsatı sunma  Evet 15.6 17.8 28.9 17.8 20.0 3.09 1.35 0.016 Hayır 44.1 8.8 26.5 11.8 8.8 2.32 1.39 

13. Yerel halkla diyalog kurma  Evet 13.3 15.6 17.8 37.8 15.6 3.27 1.29 0.009 Hayır 44.1 5.9 20.6 20.6 8.8 2.44 1.46 
14. Yerel tedarikçilerden satın almayı 
destekleme 

Evet 40.0 4.4 15.6 24.4 15.6 2.71 1.58 0.394 Hayır 44.1 5.9 29.4 5.9 14.7 2.41 1.48 

Mermer işletmelerin sosyal uygulamalara yönelik değerlendirmelerinde 
çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için çalışma koşullarının geliştirilmesini 
sağlama, işe alım sırasında ve sonrasında ayrımcılığın tüm şekillerine karşı önlem alma, 
çalışanların kararlara katılımını sağlayabilmek için öneri sistemini destekleme, yerel 
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halktan insanlara eğitim fırsatları sunma ve tartışmalı, hassas veya işletme menfaatine 
aykırı konularda yerel halkla açık bir diyaloga sahip olma açısından küme üyesi olan ve 
olmayan işletmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). 
Tablo 6’daki ortalamalara göre söz konusu farklılıkları içeren maddelerin tamamında 
küme üyesi olan işletmelerin ortalama puanları, küme üyesi olmayanlara göre daha yüksek 
bulunmuştur.  Bu da ilgili maddelerin, küme üyesi olan işletmeler tarafından sosyal 
performansı arttırmada en etkili faktörler olarak görüldüğünü göstermektedir. Diğer 
sosyal uygulamalara yönelik anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

8. Tartışma ve Sonuç 

Kümelenme yaklaşımı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerektirmektedir. 
Bu çerçevede, küme üyesi işletmelerin büyük çoğunluğunun çevre kirliliğinin 
azaltılması, su kullanımı ve yönetimi, enerji verimliliği, atık yönetimi, yenilikçilik, yeni 
iş fırsatları, işçi ve çalışan eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği, yetişmiş insan kaynağının 
sağlanması ve fuar katılımı gibi sürdürülebilirlik ile ilgili konularda işbirliği içinde 
çalıştığı tespit edilmiştir. “İş sağlığı ve güvenliği” küme üyesi olan/olmayan 
işletmelerin neredeyse tamamı (%92.4) tarafından işbirliği içinde olunan başlıklardan 
biri olarak görülmüştür. Üye işletmelerin %95.5’i bu başlığı destekler şekilde 
“çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için çalışma koşullarının geliştirilmesini” 
sosyal performansın arttırılmasında etkili faktörlerden biri olarak görmüştür. Ayrıca küme 
üyesi işletmelerin %80’nin “yeni iş fırsatları” konusunda diğer işletmelerle iş birliği 
içinde olması sevindirici bir orandır.  Çünkü kümelenme ile ticari ortamdaki bilgi 
dolaşımı sağlanıp yaşanabilecek ticari başarısızlıkların maliyetleri en aza 
indirgenebilmektedir. Böylece, işletmeler bölgesel bilgi dolaşımından faydalanarak, iş 
fırsatlarını değerlendirebilmektedir. Maalesef “inovasyon çalışmaları” küme üyesi 
işletmelerin ancak %31’i tarafından diğer kurumlarla işbirliğine konu olmuştur. Bu 
durum mermer kümelenmesinin, yenilikçiliğin ve Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi 
gibi önemli bir misyonu yerine getiremediğini göstermektedir.  

Sürdürülebilir kalkınmada önemli bir paya sahip ve toplumun ayrılmaz bir parçası 
olan KOBİ’lerin, çevresel ve sosyal performanslarını geliştirilmesi EMAS, ISO 14001, 
OHSAS 18001, SA8000 ve AA1000 gibi formel yönetim sistemlerini uygulaması ile 
mümkündür. Bu yönetim sistemleri politikalar, prosedürler ve uygulamalar aracılığıyla 
çevresel etkilerin kontrolünü sağlamaktadır (Hillary, 2004, s.562). Araştırma 
sonuçlarına göre, küme üyesi KOBİ niteliğindeki mermer işletmelerinin ancak 
%8.9’nun ISO 14001’e, %11.4’nün ise OHSAS 18001’e sahip olduğu, formel yönetim 
sistemlerinin göstergesi olan diğer belgelere (SA8000, AA1000, EMAS gb.) ise hiçbir 
işletmenin sahip olmadığı görülmüştür. Literatürdeki konuyla ilgili çalışmalar da, 
araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Gittikçe önem kazanan bu belgelerden ISO 
14001’e, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)’nun 2007 sonu verilerine göre 
140 ülkede 154.000’nin üzerinde kurum sahiptir (Heras ve Arana, 2010, s.1). Avrupa 
Komisyonu’nun 28 Avrupa Birliği ülkesinde 11207 KOBİ’ye Eylül 2013’de "KOBİ'ler, 
Kaynak Verimliliği ve Yeşil Pazarlar” başlığıyla gerçekleştirdiği araştırmanın 
sonuçlarına göre ise KOBİ’lerin üçte ikisinden fazlası (%67) çevre yönetim sistemlerini 
kullanmadıklarını belirtmiş, %43’ü ulusal ya da bölgesel sistemleri tercih ettiklerini, 
%36’sı ise ISO 14001’e sahip olduğunu bildirmiştir (Eurobarometer, 2013, s.53). 
Ayrıca yapılan araştırmalar KOBİ’lerin çevresel ve sosyal sorumluluk ile ilgili 
konularda daha çok informel uygulamalara yoğunlaştığını göstermektedir. Sekiz farklı 
Latin Amerika ülkesinde 1300 KOBİ’yle yapılan bir araştırmada, KOBİ’lerin 
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çalışanlara kredi sağlama, yerel topluluk ve dini kurumlara bağış yapma gibi informel 
uygulamaları daha çok tercih ettiği tespit edilmiştir (Jeppesen vd., 2012, s.45). İtalyan 
Ticaret, Sanayi, Zanaat ve Tarım Odaları Birliği (Italian Union of Chambers of 
Commerce, Industry, Craft and Agriculture)’nin 2003 yılında yaptığı bir başka 
araştırmada da,  küçük ölçekli işletmelerin para bağışı, kalite belgelendirme çalışmaları 
ve çalışanların lehine uygulamalarla ilgili olduğu belirlenmiştir (Borga vd., 2009, 
s.164).  

Küme üyesi mermer işletmelerinin üretim ve diğer uygulamaların neden olduğu 
çevresel etkileri minimize etmede EMAS ve ISO14001 belgesi sahipliği, yeni ürün ve 
hizmet geliştirme sırasında çevresel etkileri göz önüne alma yani temiz teknolojiye 
yatırım, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkileri ile ilgili yerel halk, tedarikçiler ve 
müşterilere karşı açık ve doğru bir bilgi kaynağı olma ve üretim gerçekleştikten sonra 
kirlilikle mücadele yolunu benimsemeyi en etkili faktörler olarak gördüğü tespit 
edilmiştir. Küme üyesi işletmeler temiz teknolojiye yatırımı çevresel etkileri minimize 
etmede etkin bir faaliyet olarak görürken aynı zamanda üretim sonu kirlilikle 
mücadeleyi de gerekli görmektedir. Oysa ki temiz teknoloji, kirleticilerin oluşumunu 
kaynağında ve bütünsel (entegre) tedbirlerle önleme felsefesine dayanmaktadır 
(Demirer, 2001, s.214). Mermer işletmelerinin çevresel etkileri minimize etmede etkili 
gördüğü bu faktörler değerlendirildiğinde, formel standartlar ve çevresel konularda ki 
bilgi düzeyi yetersizliği dikkat çekmektedir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerin çevresel 
etkilerine yönelik yerel halk, tedarikçiler ve müşterilerin bilgilendirilmesi etkili görülen 
bir başka faktördür. Mermer sektöründe yapılan işin niteliği ve yasal zorunluluk gereği 
çevresel etkiler konusunda bölge halkının bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Küme üyesi 
işletmelerin bir ihtisas organize sanayi bölgesinde yer alması bu konuya olan 
duyarlılıklarının kaynağı olarak görülebilir.   

İşletmelerin sosyal performanslarına yönelik faaliyetleri değerlendirildiğinde, 
küme üyesi işletmelerin neredeyse tamamı iş sağlığı ve güvenliği ile işçi ve çalışan 
eğitimleri konularında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca ayrımcılığın tüm şekillerine karşı önlem alma, çalışma koşullarının 
geliştirilmesini ve çalışanların kararlara katılımını sağlama sosyal performansın 
geliştirilmesinde etkili faktörler olarak görülmüştür.  
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Extensive Summary 

Introduction 

Sustainability with environmental, social and economic dimensions means that 
enterprises can understand risks and opportunities and accordingly rearrange their 
activities, products and services, as well as their business models and whole processes 
when necessary. These arrangements intended for sustainability require enterprises to 
make significant capital and expertise investments, have long term business plans, and 
train managers and employees for the language concerning sustainability to be 
understood. Sustainability, which requires long time and effort, can be facilitated with 
clustering (Has, 2013, p.2), which provides advantages such as geographical, cultural 
and corporate proximity to enterprises, special access to other enterprises, closer 
affiliations, easy access to knowledge, and obtaining strong incentives. Therefore, it has 
become important to understand characteristics of SMEs, which constitute the main 
stakeholder of clusters, and increase their qualifications for sustainable development.  

According to OECD data, well managed and healthy structures of SMEs, which 
comprise 95% of all enterprises and 60% of all employees, is considered to be a 
significant source in terms of employment and development on account of their 
contribution to social stability and general tax revenues (WBCSD, 2004, p. 2). 99.6% of 
2,406,720 enterprises that operate in our country are at a magnitude that is eligible for 
the SME definition of European Union. Among these enterprises, the number of 
individuals employed per workplace of mining and quarrying activity fields (average 
scale size) is 34.3 (Bayulken and Kutukoglu, 2012, p. 16). 83.6% of enterprises subject 
to the study comprise of SMEs, supporting this data. Therefore, the study intended to 
identify approaches of marble enterprises with SME characteristics, which are and are 
not members of clusters, to corporate sustainability practices. In this context, a 
qualitative study was conducted on 79 marble enterprises with SME characteristics, 
which operate in Iscehisar Specialized OIZ as members of a cluster and which operate 
in various provinces without being members of any cluster.   

Method 
The study was conducted in Iscehisar Specialized OIZ as well as on enterprises, 

which own marble quarries and make production in various provinces, without being 
members of any cluster. In this context, surveys conducted with a total of 79 marble 
enterprises, 45 of which operate in Iscehisar Specialized OIZ and 34 of which operate in 
various provinces of our country, were evaluated.  

The study was conducted from May to October 2015. During the research, a 
survey with two sections was used as the data collection technique. Surveys were 
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prepared in both manual format and digital format, and they were completed by senior 
managers. The study made use of the sectorial adaptation based on literature, utilizing 
scales implemented during studies by Hahn and Scheermesser (2006) on German 
enterprises; Yu (2004) on SMEs operating in China and Istanbul Stock Exchange 
(2011) on enterprises that were members of Istanbul Stock Exchange, as well as the 
scale generated by Tuna (2014) by means of validity and reliability studies. During the 
research, data obtained by means of the survey were analyzed with SPSS for Windows 
Software Package. Data obtained from the survey study, conducted on enterprises in 
Iscehisar Specialized OIZ and various provinces, were subjected to statistical analyses 
such as frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test according 
to the main scheme of the study. Achieved statistical values were evaluated with 
comparative analyses and hypotheses, comprising the foundations of the study, were 
tested.  

Results 
Sustainability practices of enterprises wee compared by means of t-test according 

to whether they are members of a cluster; upon which Ho hypotheses were rejected and 
H1 hypotheses were accepted according to analysis results. In other words, a significant 
distinction was found in activities, conducted by enterprises for the purpose of reducing 
environmental influences and increasing social performance, between marble 
enterprises that were and were not members of a cluster.  

During evaluations on reduction of negative influences on environment by 
enterprises in the sample group, a statistically significant difference (p<0.05) was found 
between establishment that were and were not members of a cluster, in terms of holding 
EMAS and ISO 14001 certificates, being an explicit and accurate source of information 
for local population, suppliers and customers concerning the environmental influences 
of their products and services, and adoption of combating pollution after production is 
made.  

During evaluations on social practices of marble enterprises, a statistically 
significant difference (p<0.05) was found between establishment that were and were not 
members of a cluster, in terms of ensuring improvement of working conditions for the 
purpose of ensuring health and safety of employees, taking measures against all kinds of 
discrimination during and after recruitment, supporting suggestion system in order to 
ensure participation of employees in decision-making, providing individuals in local 
population with educational opportunities, and having an open dialogue with local 
population concerning controversial and delicate issues as well as issues that are 
unfavorable for the establishment. In conclusion, it was determined that enterprises that 
were members of a cluster considered the items listed above as the most effective 
factors in their evaluations intended for reducing negative influences on the 
environment and increasing social performance.  

Discussion and Conclusion 

Clustering approach requires cooperation with other institutions and 
organizations. In this context, it was determined that a majority of enterprises that were 
members of a cluster worked in cooperation with other institutions/organizations and 
enterprises in respect of matters concerning sustainability such as reducing 
environmental pollution, water utilization and management, energy efficiency, waste 
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management, innovation, new business opportunities, worker and employee trainings, 
occupational health and safety, ensuring qualified labor force, and participation in fairs. 
“Occupational health and safety” was regarded as one of the co-operational titles by 
almost all enterprises that were/were not members of a cluster (92.4%). 95.5% of 
member enterprises considered “improvement of working conditions for the purpose of 
ensuring health and safety of employees” as one of the factors effective in increasing 
social performance in furtherance of this title. Furthermore, it is also remarkable that 80% 
of enterprises, which were members of a cluster, cooperated with other enterprises in terms 
of “new business opportunities”.  On the other hand, “innovation activities” were a 
matter of cooperation with other enterprises for only 31% of enterprises that were 
members of a cluster.  

According to results of the study, only 8.9% of marble enterprises with SME 
characteristics, which were members of a cluster, held ISO 14001 while only 11.4% 
held OHSAS 18001, and none of the enterprises held other certificates (SA8000, 
AA1000, EMAS etc.)  indicating formal management systems. Enterprises that were 
members of a cluster considered investment in clean technology as a factor influencing 
minimization of environmental effects; while, at the same time, considered combating 
pollution due to production to be necessary. However, clean technology is based on the 
philosophy of preventing generation of pollutants at the source and with integrated 
measures (Demirer, 2001, p.214). As these factors, considered by marble enterprises to 
be effective in minimization of environmental influences, and situations of such 
enterprises are evaluated; the inadequacy of knowledge on formal standards and 
environmental issues, as well as the lack of sincerity in responses, stand out.  

When activities of enterprises regarding their social performances are evaluated, 
almost all enterprises, which were members of a cluster, stated that they were in 
cooperation with other institutions and organizations in terms of occupational health and 
safety, as well as employee trainings. In addition, taking measures against all kinds of 
discrimination, ensuring improvement of working conditions and participation of 
employees in decision-making were deemed as factors influencing improvement of 
social performance. However, as the levels of holding OHSAS 18001 (11.4%) and 
SA8000 (none of the enterprises hold the certificate) and considering these certificates 
to be effective, which show the sincerity of enterprises in this regard, are evaluated; it 
would not be wrong to say that enterprises are inadequate in terms of human rights.  

 

 
 

 
 

 
 



                                                                           

 

Finansal Bilgi Manipülasyonunun Beneish Modeli Yardımıyla 
Ölçülmesi: BIST İmalat Sanayi Üzerine Bir Araştırma 

Measurement of Financial Information Manipulation with The Help of 
Beneish Model: A Research on BIST Manufacturing Industry 

 

Hakkı FINDIK 
Kırklareli Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü, Kırklareli, Türkiye 

hakkifindik@klu.edu.tr 
 

Erkan ÖZTÜRK 
Kırklareli Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü, Kırklareli, Türkiye 

erkan.ozturk@klu.edu.tr 
 

Özet 
Kazanç yönetimi ile ilişkili farklı bakış açılarının da etkisiyle finansal bilgi 

manipülasyonu son yılların kritik öneme sahip konusu olmuştur.  Bilgi kullanıcılarının 
çıkar çatışmaları sebebiyle, finansal piyasaların önemli bir aktörü olan işletmelere ait 
finansal raporların  manipüle edilme ihtimali bulunmaktadır. Yöneticiler, tahakkuk 
esaslı muhasebeleştirme esasının kendilerine sağladığı esneklik sayesinde işletmenin 
finansal durumunu ve finansal performansını olduğundan farklı göstererek finansal bilgi 
manipülasyonu uygulayabilmektedir. Bu çalışmada, Beneish Modeli kullanılarak BIST 
imalat sanayinde işlem gören şirketlerin finansal bilgi manipülasyonu uygulayıp 
uygulamadıkları ve lojistik regresyon kullanılarak herhangi bir şirketin finansal bilgi 
manipülasyonu yapmış olma ihtimalinin hangi değişkenlerden kaynaklandığının tespiti 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, finansal bilgi manipülasyonunun tahakkuk esasına 
dayalı uygulamalardan kaynaklandığı yönünde güçlü kanıt sunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Finansal bilgi manipülasyonu, Beneish modeli, Lojistik regresyon. 

Abstract 
The financial information manipulation has been the crucial subject of the recent 

years with the effect of various perspectives related to the earning management. 
Because of the conflicts of interest of information users, the manipulation possibility of 
the financial reports belonging to the businesses, which are the important actor of 
financial markets, is present.  The managers can apply the financial information 
manipulation by showing the financial position and performance  of business different 
from what they currently are thanks to the flexibility that the accrual basis of 
accounting provides them.  In this study, the finding related to whether the businesses 
processing in BIST manufacturing industry have applied the financial information 
manipulation or not via Beneish model  has been carried out. In addition to this, the 
finding related to which variables have effect on whether any businesses have carried 
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out the financial information manipulation or not by using logistic regression has been 
done.  The obtained results show powerful evidences on behalf of the fact that the 
financial information manipulation has taken its source from the accrual basis of 
accounting. 
Keywords: Financial Information Manipulation, Beneish Model, Logistic Regression. 

1. GİRİŞ  
Finansal bilgi kullanıcıları, işletmeler hakkında ihtiyaç duydukları finansal 

bilgilere, işletmeler tarafından hazırlanan finansal raporlar yardımıyla ulaşabilmektedir. 
Türkiye’de 1994’den bu yana uygulanmakta olan 1 No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliği’ne göre hazırlanan finansal raporlarda muhasebeleştirme kriteri tahakkuk 
esası olarak benimsenmiştir. Bununla birlikte; vergi kanunları, muhasebe 
uygulamalarına kural bazlı yaklaşarak işletme yönetiminin finansal raporların oluşu 
üzerindeki etkisini sınırlandırmaktadır. 

Halka açık firmalar, finansal raporlarında; finansal durum, finansal performans ve 
nakit akışlarına ilişkin mali olayları Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama 
Standartlarını (TMS/TFRS) esas alarak sunmaktadır. Muhasebe standartları, nakit akış 
tablosu hariç olmak üzere tahakkuk esaslı muhasebeleştirme kriterini benimsemiştir. 
Tahakkuk esasında, bir işletmenin finansal performansı belirlenirken; gelir, harcama, 
kazanç ve zararlar nakit akışının gerçekleştiği dönemde değil; bu gelir ve gider 
unsurlarının gerçekleştiği dönem esas alınmaktadır. Tahakkuk esası bu yönü ile,  
işletmelere kar üzerinde manipülasyon yapma olanağı tanımaktadır (Küçüksözen, 2005, 
s. 36). Bununla birlikte; muhasebe standartlarının ilke bazlı bir yaklaşıma sahip olması, 
muhasebe uygulamalarının sübjektif kurallar ile gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. 
Dolayısıyla, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaç duydukları doğru ve güvenilir 
bilginin söz konusu finansal tablolardan elde edilememe riski ortaya çıkmaktadır. 

Halka açık işletmelerde bağımsız denetim faaliyeti, finansal bilgi kullanıcılarına 
makul güvence vermek suretiyle, bilgi riskini azaltma işlevi görmektedir. Finansal 
tablolar bağımsız denetim raporu ile kamuoyuna sunulmaktadır. Olumlu denetçi 
görüşüne sahip olan finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak 
tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun biçimde sunulduğu bildirilmektedir. Ancak, 
olumlu denetçi görüşüne sahip olan finansal tabloların bile manipüle edilmiş olma 
ihtimali bulunmaktadır. 

Bu çalışmada; öncelikli olarak finansal bilgi manipülasyonunun tanımı ve sınırları 
ifade edilmeye çalışılmıştır. Ardından, finansal bilgi manipülasyonunun tespitinde 
kullanılan modeller tanıtılarak; bu modellerden biri olan Beneish modeli (1999) 
yardımıyla Borsa İstanbul imalat sanayinde işlem gören şirketlerdeki finansal bilgi 
manipülasyonu ihtimalinin varlığı araştırılmıştır. 

2. FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNA GENEL BAKIŞ 

Küreselleşmenin etkisiyle ülkelerin sınırları siyasi sınır olarak kalmış olup; 
ekonomik sınırlar ortadan kalkarak uluslararası finansman hareketleri yaygınlaşmış ve 
sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu değişim ve gelişim, fon arz 
edenler ile fon talep edenler arasında yeni bir potansiyel bakış açısı oluşturmuştur.  Fon 
talep eden firmalar, fonları kendi firmalarına çekebilmek için ya yasaların kendilerine 
verdikleri ölçüde ya da yasa dışına çıkmak suretiyle finansal tablolar üzerinde 
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değişiklikte bulunarak finansal bilgileri manipüle etme yoluna başvurabilmektedir.  
Tahakkuk esası da işletme yöneticilerine hak ve yükümlülükler ile gelir ve giderler 
üzerinde değişiklik yapma olanağı tanımaktadır. Muhasebeyi yönlendiren genel kabul 
görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları ve ulusal yasal çerçeve 
muhasebeleştirme kriterlerinde bazı durumlarda net kurallar sunarken, bazı durumlarda 
ise işletme yönetimine seçim hakkı tanımıştır. Seçim haklarına örnek olarak; stok 
değerlemesi, karşılıklar, giderlerin ertelenmesi, varlık amortismanı, faiz giderlerinin 
aktifleştirilmesi, araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili hususlarda yöneticilerin karar 
alanlarına yönelik sübjektif değerlendirmeler sayılabilir (Küçüksözen, 2005, ss. 24-25). 

2.1. Finansal Bilgi Manipülasyonu Kavramı  
Manipülasyon, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla 

bilgileri değiştirme olarak tanımlanmıştır. Finansal bilgi manipülasyonu üzerinde genel 
kabul görmüş bir tanım bulunmamaktadır. Bununla birlikte, finansal bilgi 
manipülasyonu; işletmelerin finansal tablolarında sunulan bilgiler üzerinde, 
yöneticilerin istekleri ile uyumlu olması amacıyla finansal tabloların hazırlanma 
sürecine müdahale de bulunarak değişiklik yapması olarak tanımlanabilir. Bu 
değiştirme işlemi muhasebe standartları çerçevesinde veya bunun dışında da olabilir 
(Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2005, s. 2).  

Türkiye’de manipülasyona, daha çok yapay işlem hareketleri ile sermaye piyasası 
araçlarının arz ve talebini kasıtlı olarak etkileme amacıyla başvurulmaktadır. Bununla 
birlikte; halka açık şirketlerdeki finansal bilgi manipülasyonları, SPK’nın yapmış 
olduğu denetim ve incelemeler sayesinde belirlenmeye çalışılmaktadır. Bağımsız 
denetime tabi işletmelerde, bağımsız denetim sürecinde de finansal bilgi manipülasyonu 
tespit edilebilmekte olup, bu durum şartlı denetçi görüşü ile raporlanmaktadır. Bununla 
birlikte, SPK’nın hazırladığı haftalık bültenlerde de ne kadar finansal bilgi 
manipülasyonu ile karşılaşıldığına ilişkin sayılar açıklanmaktadır (Erserim ve Uçma, 
2011, s. 170). 

 

Şekil 1: Finansal Bilgi Manipülasyonunun Esasları (Dafinescu vd., 2011, s. 762.) 
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Şekil 1’de finansal bilgi manipülasyonunun esasları gösterilmektedir. Tabloda 
görüldüğü üzere, işletme üzerinde toplum, fon arz edenler ve işletme yöneticilerinin 
çıkar çatışmaları bulunmaktadır. Finansal bilgi manipülasyonu, toplum ve fon arz 
edenlerin beklentileri doğrultusunda işletmeyi daha güçlü bir finansal yapıda göstermek 
amacıyla yapılabilirken; yöneticilerin tazminat beklentilerine yönelik olarak işletmeye 
karşı da yapılabilmektedir. 

2.2. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Amaçları 
Finansal bilgi manipülasyonuna başvuran işletmelerde yatırımcılar, kredi verenler, 

devlet ve yöneticileri etkileyebilecek bazı amaçlar güdülmektedir. Esas amaç; 
yatırımcıların işletme ile ilgili algılarının pozitif şekilde oluşmasını sağlamaktır (Varıcı 
ve Er, 2013, s. 44). Bununla birlikte; şirketin hisse senedi fiyatını ve riskini etkilemek, 
işletme ile ilgilenen taraflarla ilişkileri iyi tutmak, yönetici maaşlarında artış sağlamak, 
firmaya fon talebini artırmak, firmanın kredi yeterlilik koşullarını düzeltmek, vergi 
avantajı sağlamak, politik ve hukuki açıdan risk oluşturabilecek bazı durumlardan 
kaçınmak gibi amaçlar finansal bilgi manipülasyonunun uygulanmasında 
hedeflenebilmektedir (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2005, s. 8).  

Finansal bilgi manipülasyonu ve ilgili tarafların beklentileri ayrıntılı olarak Tablo 
1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Finansal Bilgi Manipülasyonundan İlgili Tarafların Beklentileri 
Taraflar Manipülasyondan Potansiyel Kazançlar 

Yöneticiler 

Sermaye maliyetinin azaltılması 
İş güvencelerinin sağlanması 
Tazminat ve ücretlerin sağlanması 
Vergi ödemelerinin azaltılması 
Vergi avantajlarının kazanılması 
Temettü dağıtımlarında süreklilik sağlanması 

İlk Hissedarlar Servetlerini artırmak 

Hissedarlar 

Hisselerinin piyasa değerini artırmak 
Sermaye maliyetini azaltmak 
İşlem hacmini azaltmak 
Çalışanların şikayetlerini kontrol altına almak 

Azınlık Payları Hisselerinin piyasa değerini artırmak 

İşçiler İşlerini güvence altına almak 
Ücretlerini artırmak 

Tedarikçiler Müşterilerinin bağlılığını artırmak 

Müşteriler Hizmet alımında süreklilik sağlamak 
İtibarı olan bir güvence sağlamak 

Devlet Vergi toplamak 
İşgücü sağlamak, istihdamı artırmak 

Bankalar Verdikleri kredinin geri ödenmesini sağlamak 
Kaynak: Dafinescu vd., 2011, s. 764. 

2.3. Finansal Bilgi Manipülasyonu Yöntemleri, Teknikleri ve Etkileri 
Finansal bilgi manipülasyonu, işletmenin finansal durum, finansal performans ve 

nakit akış bilgilerinin gerçeğe aykırı şekilde sunulmasıdır. Bunun sonucunda finansal 
tablo kullanıcıları işletme hakkında yanlış izlenim edinmektedir.  
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2.3.1. Finansal Bilgi Manipülasyonu Yöntemleri 

Finansal bilgi manipülasyonu için kazanç yönetimi, karın istikrarlı hale 
getirilmesi, yaratıcı muhasebe uygulamaları, agresif muhasebe ya da finansal bilgi 
manipülasyonu olarak bilinen yöntemler kullanılabilmektedir (Mamo ve Aliaj, 2014, s. 
55).  

Mulford ve Comiskey (2002)’ye göre finansal bilgi manipülasyonu yöntemleri üç 
gruba ayrılmıştır: 

- Kazanç Yönetimi: Kazanç yönetiminde, işletmenin finansal tablolarına 
müdahale edilerek mevcut durumun değiştirilmesi söz konusudur. Bu değiştirme işlemi 
özellikle kar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Küçüksözen (2005, s. 38), kazanç yönetimine 
kapsamlı bir tanım getirmiştir. Kazanç yönetimi, “bir işletmenin ekonomik performansı 
hakkında finansal bilgi kullanıcılarının yanıltılması veya kamuya açıklanan kazanç 
(kar) tutarına bağlı sözleşmeye ilişkin sonuçların etkilenmesi amacıyla, yöneticilerin 
finansal raporlama sürecinde aldıkları kararları veya finansal sonuçları 
değiştirmeleridir.” Bu değişiklik; muhasebe bilgilerinin bilinçli ve kasıtlı olarak yanlış 
ya da eksik açıklanması veya hiç açıklanmaması suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. 

- Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi: Kar dağıtımında bir istikrarın 
sağlanabilmesi amacıyla şirketin finansal görünümü daha az riskli hale getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle, karın yüksek olduğu dönemlerde kar azaltılarak, karın 
düşük olduğu dönemlerde ise kar yükseltilerek kar üzerinde dönem ayarlaması 
yapılmaktadır (Bekçi ve Avşarlıgil, 2011, s. 136). 

- Diğer Finansal Bilgi Manipülasyonu: Bu kapsamda agresif muhasebe, büyük 
temizlik muhasebesi, hileli finansal raporlama gibi manipülasyon çeşitleri sayılabilir.  

2.3.2. Finansal Bilgi Manipülasyonu Teknikleri 

Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin finansal bilgi 
manipülasyon uygulamaları iki ayrı hedefe yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde işletmenin finansal durumu ve performansı olduğundan daha iyi 
gösterilmeye çalışılmaktadır. Çünkü temel amaç işletmenin piyasa değerini maksimum 
edebilmek ve işletmeye maliyeti düşük fon girişlerini sağlamaktır. Oysa ki gelişmekte 
olan veya gelişmemiş ülkelerde finansal bilgi manipülasyonu yapmaktaki temel amaç; 
işletmenin vergi ödemesi nedeniyle oluşacak fon çıkışlarını azaltmak olduğundan, 
işletmenin finansal durumu ve performansını olduğundan daha kötü gösterilmeye 
çalışılmaktadır.  

İşletmenin finansal durumu ve performansının olduğundan daha iyi gösterilmesine 
yönelik manipülasyon uygulanmasında genellikle şu iki teknik kullanılmaktadır: 

- Varlıkların ve hasılatın olduğundan yüksek gösterilmesi: Muhasebe ilkeleri 
ve muhasebe standartlarının işletme yönetimine sağladığı seçenekler arasından 
varlıkların yüksek gösterilmesi sağlanarak veya gerçek olmayan varlıklar 
aktifleştirilerek işletmenin aktif değeri artırılmaktadır. Hileli finansal raporlamaya 
yönelik de sıkça başvurulan hayali hasılatın tanınması, hasılatın erken tanınması, 
kalitesi şüpheli hasılatın tanınması ve cari dönem hasılatının sonraki döneme 
aktarılması gibi uygulamalar da finansal bilgi manipülasyonunda kullanılan teknikler 
arasındadır (Mengi, 2013, s. 66). 
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 - Borçların ve giderlerin olduğundan düşük gösterilmesi: İşletmenin borçları 
az gösterilerek, özkaynakların olduğundan daha iyi gösterilmesi esasına dayanmaktadır. 
Bu tekniğe ilişkin uygulamalar arasında; borçların uygun olmayan biçimde yeniden 
yapılandırılması, uygun olmayan karşılıkların ayrılması, pasif karşılık hesaplarının 
dönemler arası kaydırılması, uygun olmayan gelir tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi, 
fiktif yükümlülüklerin gösterilmesi, yükümlülüklerin kaydedilme zamanlarının 
değiştirilmesi, işletme borçlarının ilişkili şirketlerin borcuymuş gibi gösterilmesi 
bulunmaktadır (Terzi, 2012, s. 77). Dönem giderlerin aktifleştirilmesi,  amortisman 
yöntem ve sürelerinin sık sık değiştirilmesi, şerefiye değer düşüklüğü testinin 
yapılmaması veya eksik yapılması gibi yöntemler de giderleri olduğundan düşük 
göstererek işletmenin finansal durumu ve performansı olduğundan daha iyi gösterilmiş 
olmaktadır (Küçüksözen, 2005, s. 116-117). 

2.3.3. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Etkileri 

Finansal bilgi manipülasyonu, işletme ile ilgili tarafları, ülke ekonomisini ve 
küresel entegre finansal sistemi etkilemektedir. Finansal bilgi manipülasyonunun en 
önemli sonucu, ekonomik kaynakların verimsiz alanlarda kullanılmasıdır. Bununla 
birlikte, finansal bilgi manipülasyonuna girişilirken güdülen amaçların tersi sonuçlar 
doğurur.  

Finansal bilgi manipülasyonunun yapıldığı belirlenirse, yatırımcıların firmalara 
ilgili azalacağından sermaye maliyeti artmaya başlar. Dolayısıyla; firmanın değeri 
azalır, finansal raporlama sistemine olan güven azalır, firmanın kredibilitesi düşer ve 
yönetim itibar kaybeder (Dechow, Sloan ve Sweeney, 1996, s. 5). 

3. FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU TESPİT MODELLERİ 
Finansal bilgi manipülasyonunun belirlenmesinde geçmişten günümüze kadar 

farklı yaklaşımlar sergileyen modeller geliştirilmiştir. Bu modeller; tahakkuk esaslı 
modeller, karma modeller ve alternatif modeller başlıkları altında Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Tablo 2: Finansal Bilgi Manipülasyonu Tespit Modelleri 

Tahakkuk Esaslı 
Modeller Karma Modeller  Alternatif Modeller 

Healy Modeli (1985) Beneish Modeli (1999)  Yapay Sinir Ağları 
DeAngelo Modeli (1986) Spathis Modeli (2002) Regresyon Modeli 
Jones Modeli (1991) Spathis, Doumpos ve 

Zopounidis (2004) 

Karar Ağacı Modeli 

Endüstri Modeli  Genetik Algoritma 
Diskriminant Analiz 

Kaynak: Küçükkocaoğlu, Benli ve Küçüksözen, 2007, s. 4-10;   Küçüksözen, 2005, s. 
136-143; Spathis, 2002, s. 188; Terzi, 2012, s. 188. 

3.1. Tahakkuk Esaslı Modeller 
Healy (1985), işletme yöneticilerini motive etmek için hedeflenen rakamlara 

ulaştığında ödenecek teşvik primlerini kazanmak isteyen yöneticilerin finansal bilgi 
manipülasyonuna başvuracağı tezinden hareket etmiştir. İşletme gelir ve giderlerinin 
dönemsel olarak değiştirilebilmesi amacıyla tahakkuklar kullanılarak manipülasyonun 
yapılabileceği öne sürülmüştür. Gelir tahakkukları artırılarak teşvik prim tutarları 



 
 

H. Fındak – E. Öztürk 8/1 (2016) 483-499 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

489 

artırma ve gelir tahakkukları azaltılarak da cari dönem karı üzerindeki değişikliklerin 
yapıldığını belirlemiştir.   

DeAngelo (1986) modeli, halka açık şirketlerin piyasadaki hisse senetlerini geri 
almak suretiyle halka kapalı şirket statüsüne getirilmesi sırasında yöneticilerin finansal 
bilgi manipülasyonu yaptıkları hipotezini test etmek istemiştir. NYSE ve AMEX’de 
1973-1982 döneminde işlem gören bu şekilde halka kapalı hale gelme kararı alan 64 
adet şirketi esas alan çalışmada istatistiki kanıt aranmış, ancak anlamlı sonuçlar elde 
edilememiştir. Bu modelde isteğe bağlı olmayan tahakkukların tahmini periyodunun 
önceki dönemlerle sınırlandırılmış olması, Healy (1985) modelinden farkı olup; isteğe 
bağlı olmayan tahakkukları incelenen süreçte sabit tutması her iki modelin zayıf yönleri 
arasındadır (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2005, s. 17-18).  

Jones (1991) kazanç yönetimini belirleyebilmek için tahakkuk esaslı 
muhasebeleştirme üzerinde yaptığı çalışmasıyla bir model belirlemiştir. Farklı 
sektörlerden 23 şirketin 1980-1985 dönemindeki finansal tabloları inceleyen çalışmada 
isteğe bağlı olan toplam tahakkuklar esas alınmıştır (Dorrell, 2012, s. 51). 

Endüstri modeli, isteğe bağlı olmayan tahakkukların bütün dönemlerde sabit 
olduğu varsayımını değiştirerek, biraz daha gevşetmiştir. Bu yöntemin temel dayanağı, 
incelemeye alınan örnek firmalar dışında aynı sektörde yer alan firmaların aktif 
büyüklüğüne göre ölçeklendirilerek hesaplanan tahakkuk oranlarının medyan 
değerlerinin kullanılmasıdır (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2005, s. 20). 

3.2. Karma Modeller 
Beneish (1997, 1999) modeli, finansal tablolardaki çeşitli değişkenler kullanılarak 

kazanç manipülasyonunu tahmin etmek için geliştirilmiş probit modeldir. Beneish 
modeli, sadece isteğe bağlı tahakkukları değil, aynı zamanda kazanç yönetimini de 
belirlemek için kullanılan bir modeldir. Bu modelde, manipülasyon ihtimali ile seçilmiş 
finansal tablo bilgileri arasındaki sistematik ilişkiye yönelik bulgular sağlanmaya 
çalışılmaktadır (Jones, Krishnan ve Melendrez, 2008, s. 504). 

Spathis (2002), finansal tablolarda uygulanan manipülasyonun belirlenebilmesi 
amacıyla imalat sanayiinden 38 adet manipülatör firma ve 38 adet de manipülasyon 
uygulamayan firma üzerinde inceleme yapmıştır. Manipülasyon uygulayan ve 
uygulamayan firmaların sınıflandırılmasında doğruluk oranı yüzde 84’ü aşan bir model 
geliştirmiştir.  

Spathis, Doumpos ve Zopounidis (2004), Spathis (2002) modelindeki değişkenleri 
kullanarak bir fayda fonksiyonu oluşturmuştur. UTADIS metodolijisinin kullanıldığı bu 
yöntemde veri setinin küçüklüğü ve kapsamı eleştiriler arasındadır (Küçükkocaoğlu, 
Benli ve Küçüksözen, 2007, s. 7). 

3.3. Alternatif Modeller 
Son yıllarda matematik ve istatistik temelli yöntemlerin gelişmesine bağlı olarak 

finansal bilgi manipülasyonunun tespitinde yapay sinir ağları, regresyon modelleri, 
karar ağacı modelleri, genetik algoritmalar ve diskriminant analizi gibi modellerin de 
kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 

3.4. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiti Üzerine Çalışılmış Bilimsel 
Literatür 

İşletme yöneticileri, kamuya açıkladıkları finansal raporlarda sunulan kar 
rakamını belirlerken, özellikle muhasebe politikalarının seçiminde kendi menfaatlerine 
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en faydalı olacak şekilde seçim yaptıkları 1970’li yıllardan itibaren yapılan bilimsel 
çalışmalarda ortaya konulmuştur. 

Dechow, Sloan ve Sweeney (1996), SEC tarafından yaptırım uygulanmış 
işletmelerin muhasebe politikalarının seçimi, tahakkuk esaslı muhasebeleştirme ve 
karşılıkların tahmin edilmesini incelemiştir. Roychowdhury (2006), Dechow vd.’nin 
belirlediği modeli kullanarak işletmelerin finansal bilgi manipülasyonu uygulayıp 
uygulamadıklarını tahmin etmiştir. Beneish, Press ve Vargus (2012), teknik olarak 
temerrüde düşen işletme yöneticilerinin, temerrüt öncesi muhasebe ve ticari faaliyet 
seçimlerinin kazanç yönetimine etkisini incelemiştir. Tilden ve Janes (2012), finansal 
bilgi manipülasyonunu incelediği çalışmalarında Benford Kanununu kullanmıştır. Kılıç, 
Acar ve Coşkun (2014), bankaların kazanç yönetimi tekniklerini kullanarak finansal 
bilgi manipülasyonu uygulayıp uygulamadıklarını Özel Banka Modelini (Bank Specific 
Model) kullanarak incelemiştir. Alaryan, Haija ve MahmoudAlrabei (2014), gerçeğe 
uygun değer muhasebesinin finansal bilgi manipülasyonuna etkisini incelediği 
çalışmalarında Spathis (2002) modelini kullanmıştır.  

Son zamanlarda, Beneish (1999) modelinin finansal bilgi manipülasyonunun 
tahmin edilebilmesi amacıyla bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Aren (2006), Küçüksözen (2005), Jones, Krishnan ve Melendrez (2008), 
Bekçi ve Avşarlıgil (2011), Güler, Emgin ve Uçma (2013), Varıcı ve Er (2013), 
Christianto ve Budiharta (2014), Kara, Uğurlu ve Körpi (2015) ve Ugochukwu, Justina 
ve Chukwunonso (2015) finansal bilgi manipülasyonunun tahmin edilmesinde Beneish 
(1999) modelini kullanmıştır. 

Kantitatif karar verme teknikleri de finansal bilgi manipülasyonunun tahmin 
edilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Küçükkocaoğlu, Benli ve Küçüksözen (2007), 
finansal bilgi manipülasyonu yapan firmaların ortaya çıkarılmasında yapay sinir ağları 
yaklaşımı yöntemini kullanmıştır. Dikmen ve Küçükkocaoğlu (2010), kazanç 
manipülasyonunu belirlemek için üç safhalı kesik düzlem algoritmasını (CPA) 
matematiksel program kullanarak sınamıştır. Rahmawati vd. (2014), kurumsal sosyal 
sorumluluk ve gelecekteki finansal performansı arasındaki ilişkinin fiili manipülasyon 
uygulamalarına etkisini incelemek amacıyla en küçük kareler regresyonunu 
kullanmıştır. Hastuti ve Gozali (2015), finansal bilgi manipülasyonu uygulayan 
işletmeler tespit edildiğinde; firma değeri, kurumsal yönetim ve bağımsız denetçi 
görüşünü ne derecede etkilediğini ölçmek amacıyla  lojistik regresyon modelini 
kullanmıştır.  

4. BENEISH MODELİ TESTİ: BIST İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Çalışmanın bu bölümünde, Borsa İstanbul imalat sanayi şirketlerinde finansal 
bilgi manipülasyonu ihtimalinin varlığı araştırılacaktır. Bunun için; ilk olarak, araştırma 
örneklemine alınan şirketlerin manipülatör olma ihtimalleri Beneish Modeli yardımıyla 
incelenecek; ardından, elde edilen sonuçların geçerliliği lojistik regresyon modeli ile 
test edilecektir. 

4.1. Araştırmanın Örneklemi ve Sınırları 
Araştırmanın örneklemi Borsa İstanbul imalat sanayinde işlem gören şirketlerden 

oluşmaktadır. Veri setinin güvenilirliği açısından bazı şirketler örneklem dışı bırakılmış; 
böylelikle, toplamda 91 şirketin finansal verilerine ulaşılmıştır. 
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Araştırmanın yapıldığı 2014 yılına ait hesaplamaların yapılabilmesi için 2013 ve 
2014 yıllarına ait verilere ihtiyaç duyulmuştur. Araştırmaya dahil olan şirketlerin analizi 
için gereken finansal bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu resmi web sitesinden 
derlenmiştir. Veri analizi, SPSS istatistik paket programı 20.0 versiyonu yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

4.2. Araştırma Yöntemi Olarak Kullanılan Beneish Doğruluk Modeli 
Beneish (1999) modeli, kontrol şirketleri ve manipülasyon şirketlerini aşağıda 

belirtilen değişkenler ışığında probit analize tabi tutarak, bağımlı değişkenlerin 
kullanıldığı uygun bulunan bir regresyon analizi türüdür. 

 Beneish (1999) Modeli; Mi= βi Xi +εi 
Mi bağımlı değişken olup, manipülasyon uygulayan işletmeler için 1, kontrol 

şirketleri için 0; Xi değişkenlerin oluşturduğu matris, εi ise hata terimi olarak kabul 
edilmiştir (Küçüksözen, 2005, s. 151). 

Beneish (1999) modeli kapsamında belirlenen 8 adet bağımsız değişkenin 
hesaplanış şekli Tablo 3’de açıklanmıştır. 

Tablo 3: Beneish (1999) Modeli Değişkenleri ve Manipülasyon Formülü 

 

Bağımsız 
Değişken Adı Formülü 

Probit 
Analizdeki 

Çarpanı 
Ticari Alacaklar 
Endeksi (DSRI) 

Ticari Alacaklart / Brüt Satışlart 
Ticari Alacaklart-1 /Brüt Satışlart-1 

0,920 

Brüt Kar Marjı 
Endeksi (GMI) 

(Brüt Satışlart-1 – Satışların Maliyeti t-1 )/ Brüt Satışlar t-1 
(Brüt Satışlart – Satışların Maliyeti t )/ Brüt Satışlar t 

 
0,528 

Aktif Kalitesi 
Endeksi (EQI) 

(1-Dönen Var.t + Maddi Duran Var.t)/Varlıklart 
(1-Dönen Var.t-1 + Maddi Duran Var.t-1)/Varlıklart-1 

 

0,404 

Satışlardaki 
Büyüme Endeksi 

(SGI) 

Brüt Satışlart 
Brüt Satışlart-1 

0,892 

Amortisman 
Giderleri Endeksi 

(DEPI) 

Amortisman Gid.t-1 / (Amortisman Gid. t-1+Maddi Duran Var.t-1) 
Amortisman Gid.t / (Amortisman Gid. t+Maddi Duran Var.t) 

 

0,115 

Paz.Sat.Dağ. ve 
Genel 

Yön.Gid.Endeksi 
(SGAI) 

(Paz.Sat.Dağ.Gid.t + Gen.Yön.Gid.t)/ Brüt Satışlart 
(Paz.Sat.Dağ.Gid.t-1 + Gen.Yön.Gid.t-1)/ Brüt Satışlart-1 

-0,172 

Borçlanma 
Yapısındaki 

Değişim Endeksi 
(LVGI) 

(Uzun Vad. Borçlart + Kısa Vad. Borçlart)/Toplam Var.t 
(Uzun Vad. Borçlart-1 + Kısa Vad. Borçlart-1)/Toplam Var.t-1 

-0,327 

Toplam 
Tahakkukların 

Toplam 
Varlıklara Oranı 

(TATA) 

(ΔDön.Var. - ΔNakit – Δ Kısa Vad.Yük. – Δ Uzun Vad. Krd. 
Anapara Tak.ve Faiz. - Δ Ödenecek Vergi – Δ Dönem 

Amortisman Gid.) / Cari Yıl Toplam Varlıklar 
4,679 

Mi= -4,840 + (0,920xDSRI) + (0,528xGMI) + (0,404xEQI) + (0,892xSGI) + (0,115xDEPI) + (-
0,172xSGAI) + (4,679xTATA) + (-0,327xLVGI) 
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Herhangi bir şirketin karşılaştırmalı en az iki yıla ilişkin finansal bilgilere göre 
hesaplanan yukarıdaki denklemin sonucunda bulunan Mi değeri normal dağılım 
fonksiyonuna göre firmanın manipülasyon uygulayıp uygulamadığını tahmin 
etmektedir.  

Tablo 4: Mi Değerinin Yorumlanması 
Mi Değeri Finansal Bilgi Manipülasyonu Uygulanıp Uygulanmadığı 

Mi < % 2,94 Uygulandığına dair bulgu yoktur. 
% 2,94 <	 Mi < % 5,99 Uygulandığına dair olasılık vardır. 

% 5,99 <	 Mi < % 11,32 Uygulandığına dair ciddi riskler vardır. 
% 11,32 < Mi Uygulandığına dair çok önemli bulgular vardır. 

Kaynak: (Küçüksözen, 2005, s. 156-157) 
4.3. Analiz Sonuçları 
Araştırma kapsamına alınan şirketler için Beneish modeli yardımıyla Mi değerleri 

hesaplanmış ve elde edilen değerlerin normal dağılım gösterip göstermediği sınanmıştır. 
Normal dağılımın sınanması için yapılan Kolmogorov-Smirnov test istatistiği kuyruk 
olasılığı 0,466 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, normallik varsayımı taşıyan sıfır 
hipotezinin reddedilemediği; diğer bir deyişle, 91 şirket için hesaplanan Mi değerlerinin 
normal dağılım özelliği gösterdiği değerlendirilmiştir. 

Mi değerleri normal dağılım gösterdiğinden, hesaplanan değerler   
dönüşüm formülü yardımıyla standart normal dağılım değerlerine dönüştürülmüştür. Mi 
değerleri ve standart normal dağılım karşılığı olarak hesaplanan Zi değerleri Tablo 5’de 
sunulmuştur.  

Tablo 5: Mi Değerleri ve Zi Dönüşüm Değerleri 
No Mi Zi No Mi Zi No Mi Zi No Mi Zi No Mi Zi 
1 -2,42 0,30* 20 -3,89 -2,71 39 -2,09 0,98* 58 -1,51 2,16* 77 -2,32 0,49* 
2 -2,73 -0,35 21 -2,45 0,24* 40 -1,81 1,55* 59 -2,59 -0,06 78 -2,34 0,46* 
3 -2,46 0,21* 22 -2,31 0,53* 41 -2,39 0,35* 60 -3,12 -1,14 79 -2,65 -0,18 
4 -2,59 -0,06 23 -2,69 -0,25 42 -2,96 -0,81 61 -3,01 -0,90 80 -2,57 -0,02 
5 -2,91 -0,70 24 -1,97 1,21* 43 -3,54 -1,99 62 -2,83 -0,54 81 -2,56 0,00 
6 -1,11 2,97* 25 -2,94 -0,77 44 -2,17 0,80* 63 -2,33 0,47* 82 -2,25 0,65* 
7 -2,51 0,11* 26 -3,69 -2,30 45 -2,48 0,18* 64 -2,85 -0,59 83 -2,88 -0,65 
8 -2,27 0,59* 27 -2,05 1,06* 46 -2,70 -0,28 65 -2,97 -0,82 84 -3,40 -1,70 
9 -3,36 -1,63 28 -2,70 -0,28 47 -2,03 1,09* 66 -2,94 -0,78 85 -2,41 0,32* 
10 -2,57 -0,02 29 -2,56 0,01 48 -1,96 1,24* 67 -2,91 -0,71 86 -3,58 -2,07 
11 -2,39 0,37* 30 -3,59 -2,09 49 -2,68 -0,24 68 -2,27 0,61* 87 -2,73 -0,35 
12 -1,94 1,28* 31 -2,19 0,76* 50 -2,54 0,05* 69 -2,18 0,79* 88 -2,61 -0,09 
13 -2,73 -0,34 32 -2,58 -0,02 51 -1,78 1,60* 70 -2,43 0,28* 89 -2,77 -0,43 
14 -2,50 0,13* 33 -3,93 -2,78 52 -2,71 -0,30 71 -2,02 1,12* 90 -2,70 -0,28 
15 -2,44 0,25* 34 -2,24 0,66* 53 -2,54 0,04* 72 -1,87 1,43* 91 -2,47 0,20* 
16 -3,19 -1,27 35 -2,89 -0,66 54 -2,40 0,34* 73 -2,60 -0,06 92 

  

17 -2,40 0,34* 36 -2,10 0,95* 55 -2,53 0,08* 74 -2,63 -0,14 93 
18 -2,75 -0,39 37 -2,00 1,15* 56 -2,85 -0,59 75 -2,43 0,27* 94 
19 -2,73 -0,33 38 -2,84 -0,56 57 -1,90 1,35* 76 -1,95 1,25* 95 

* Finansal bilgi manipülasyonu yapmış olma ihtimali bulunan şirketi göstermektedir. 
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Mi değerlerinin yorumu, standart normal dağılım değerleri üzerinden yapılacaktır. 
Yapılacak yorumlama, dönüşümü yapılan ve Mi değerine karşılık gelen Zi değerlerinin 
0,035’den büyük olması durumunda finansal bilgi manipülasyonunun varlığına dair 
kanıt oluştuğu yönünde yapılmaktadır (Bekçi ve Avşarlıgil, 2011, s. 146). 

Tablo 5’den elde edilen sonuçlar incelendiğinde, analiz kapsamına alınan 91 
şirketten 45’inin manipülatör olma ihtimalinin bulunduğu anlaşılmaktadır.  Bu rakam, 
incelenen şirketlerin yaklaşık % 49’una denk gelmektedir. 

Elde edilen sonuçların geçerliliğinin sınanması ve Beneish modeline dahil edilen 
değişkenler ile herhangi bir şirketin finansal bilgi manipülasyonu yapma olasılığı 
arasındaki ilişkinin açıklanabilmesi, lojistik regresyon analizi ile yapılabilmektedir. 
Bunun için, finansal bilgi manipülasyonu ihtimali olan şirketlere 1 ve olmayan 
şirketlere 0 değeri atayarak oluşturulacak yeni bir değişkenin bağımlı ve Beneish modeli 
değişkenlerinin açıklayıcı olarak yer aldığı bir regresyon modeli tahmin edilecektir. 
Ancak, elde edilmek istenen modelin açıklayıcı değişkenleri arasında var olma ihtimali 
bulunan herhangi bir korelasyon ilişkisi, modelin niceliksel olarak çoklu doğrusal 
bağlantı problemine sahip olmasına neden olabilmektedir (Gujarati, 1999, s. 336). Bu 
sebeple, elde edilecek modelde meydana gelmesi muhtemel çoklu doğrusal bağlantı 
probleminin engellenebilmesi için öncelikli olarak, açıklayıcı değişkenler arasındaki 
korelasyon ilişkisinin sınanması gerekmektedir. 

Tablo 6: Açıklayıcı Değişkenler Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları 

  DSRI GMI EQI SGI DEPI SGAI LVGI TATA 

DSRI 1 
 -0,03 
(0,76) 

 -0,19 
(0,06) 

0,08  
(0,44) 

0,05  
(0,60) 

 0,15 
(0,17) 

 0,03 
(0,76) 

 0,04 
(0,69) 

GMI   1 
 0,16 
(0,88) 

 -0,32* 
(0,00) 

 0,08 
(0,43) 

 0,21 
(0,05) 

0,24*  
(0,02) 

-0,14 
(0,16)  

EQI     1 
 0,05 
(0,63) 

 -0,19 
(0,07) 

 -0,11 
(0,31) 

 -0,07 
(0,54) 

 -0,19 
(0,08) 

SGI       1 
 -0,24* 
(0,02) 

 -0,41* 
(0,00) 

 -0,16 
(0,14) 

 0,17 
(0,11) 

DEPI         1 
 0,15 
(0,16) 

 0,27* 
(0,01) 

 -0,18 
(0,08) 

SGAI           1 
 0,05 
(0,65) 

 -0,11 
(0,31) 

LVGI             1 
 -0,30* 
(0,00) 

TATA                1 
* 0,05 anlamlılık düzeyi için istatistiksel olarak anlamlı Pearson korelasyon değeridir. 

Tablo 6’da yer alan sonuçlar incelendiğinde, SGI ve LVGI kodlu her iki 
değişkenin de birden fazla değişken ile korelasyon ilişkisi içerisinde oldukları 
sınanmaktadır. Bu sebeple; söz konusu iki değişken, tahmin edilecek lojistik regresyon 
modelinin dışında bırakılacaktır. 

Tablo 7: Lojistik Regresyon Modelinin İstatistiksel Anlamlılığı 
 Ki-kare Serbestlik Derecesi Anlamlılık Düzeyi 

Adım 1 
Adım 80,527 6 0,00 
Blok 80,527 6 0,00 
Model 80,527 6 0,00 
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Tablo 7’de tahmin edilen lojistik regresyon değerinin anlamlılığını ölçen ki-kare 
test istatistikleri görülmektedir. Test istatistiği anlamlılık değerleri 0,05’in altında 
olduğundan, modeldeki tüm değişkenlerinin sıfıra eşit olduğu şeklinde belirlenen sıfır 
hipotezi reddedilmektedir. Diğer bir ifade ile, model sıfırdan farklı anlamlılık düzeyinde 
değişkenlere sahiptir. 

Tablo 8: Lojistik Regresyon Modeli Tahminlerinin Geçerliliği 

Gözlem 
Tahminler 

Yok Var Doğru Yüzdesi 

Adım 1 
Manipülatör Değil 41 5 89,1 
Manipülatör 4 41 91,1 
Toplam Yüzde   90,1 

Tablo 8’de tahmin edilen lojistik regresyon modelinin tahmin başarı skorları 
görülmektedir. Tablodaki değerler incelendiğinde, modelde kullanılan açıklayıcı 
değişkenlerin gerek manipülatör şirketler için, gerekse manipülatör olmayan şirketler 
için % 90 seviyesinde geçerli sınıflandırma yapabildiğini göstermektedir. Modelin 
sınıflandırma konusundaki bu başarısı, modelin geçerliliğini de gözler önüne 
sermektedir. 

Lojistik regresyon modelinin tahmin sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 9: Lojistik Regresyon Modeli Tahmin Sonuçları 

  
 Katsayı 

Standart 
Hata Wald Test 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
Düzeyi 

Adım 1 

DSRI 7,770 3,016 6,638 1 ,010 
GMI 7,171 2,747 6,816 1 ,009 
EQI 5,447 1,697 10,309 1 ,001 
DEPI -,984 1,654 ,354 1 ,552 
SGAI -4,687 3,529 1,764 1 ,184 
TATA 66,124 16,756 15,573 1 ,000 
Sabit -12,230 6,456 3,588 1 ,058 

Cox & Snell R-Kare= 0,59 ve Nagelkerke R-Kare= 0,78 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 9’da, tahmin edilen lojistik regresyon modeli yer almaktadır. Model, % 78 
açıklama oranına sahip olmakla birlikte, DEPI ve SGAI değişkenleri dışındaki 
değişkenlerin Wald test istatistiğine göre 0,05 düzeyinde anlamlı oldukları 
görülmektedir. Buna göre model, istatistiksel olarak anlamlı değişkenleri kullanılarak 
aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 

Elde edilen model tahmin sonucuna göre, BIST imalat sanayindeki herhangi bir 
şirketin finansal bilgi manipülasyonu yapma olasılığı ile DSRI, GMI, EQI ve TATA 
değişkenleri arasında pozitif bir ilişki bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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5. SONUÇ 

Sermaye piyasalarının gelişiminde bilgi kullanıcılarına sunulan finansal tablolar 
kritik öneme sahiptir. İşletme yönetiminin sorumluluğunda muhasebe standartlarına 
göre hazırlanan finansal tabloların gerçeğe uygun ve güvenilir olması beklenmektedir. 
Ancak; bu beklenti karşılanamadığında, özellikle işletme dışındaki finansal tablo 
kullanıcıları bilgi riskine maruz kalmaktadır. Finansal bilgi manipülasyonu yapılması 
suretiyle işletmenin durumu olduğundan daha iyi ya da daha kötü gösterilerek finansal 
tablo kullanıcıları yanıltılabilmektedir. Bu sebeplerle; bu çalışmada, Borsa İstanbul 
İmalat Sanayiinde işlem gören şirketlerin finansal bilgi manipülasyonunu ihtimalini 
belirleyebilmek için Beneish (1999) modeli kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda; 2014 yılında, araştırma kapsamına alınan 91 şirketten 
45’inin finansal raporlarında finansal bilgi manipülasyonu uygulamış olma ihtimali 
olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu yüksek oran, finansal bilgi manipülasyonunun 
yaygınlığı konusunda önemli bir bilgi sunmaktadır. 

İncelenen şirketlerin önemli bir kısmında finansal bilgi manipülasyonu ihtimalinin 
bulunması sebebiyle, bu ihtimal ile Beneish (1999) modeli değişkenleri arasındaki 
ilişkinin araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun için, herhangi bir şirketin 
finansal bilgi manipülasyonu uygulamış olma ihtimalinin açıklanabilmesi için 
uygulanan Beneish (1999) modeli değişkenlerinin açıklayıcı değişken olarak 
kullanıldığı bir lojistik regresyon modeli tahmin edilmiştir. Model tahmin sonuçları, 
ticari alacaklar endeksi (DSRI), brüt kar marjı endeksi (GMI), aktif kalitesi endeksi 
(EQI) ve toplam tahakkukların toplam varlıklara oranı (TATA) değişkenlerinin 
herhangi bir şirketin manipülatör olma ihtimali üzerinde pozitif yönde etkili olduklarını 
göstermiştir. Bu değişkenlerin katsayıları incelendiğinde ise, toplam tahakkukların 
toplam varlıklara oranı (TATA) değişkeninin en yüksek katsayıya sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sonuç, çalışmanın temel teziyle uyumlu olarak, tahakkuk esaslı 
muhasebeleştirme yaklaşımının finansal bilgi manipülasyonu aracı olarak kullanıldığına 
yönelik önemli bir kanıt sunmaktadır. 
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Extensive Summary 

Introduction 
 Financial reports which are provided by publicly traded firms are arranged on an 
accrual basis except the cash flow statement. According to the accrual-based 
accounting, the financial position and the financial performance of the business is 
determined by the period that income and expense factors occurred. This aspect of the 
accrual-based approach offers an opportunity to make financial information 
manipulation. However, businesses that follow the international accounting standards 
can also use the subjective evaluations caused by the principle-based accounting 
implementations as a tool for accounting manipulation. 

In this study, the financial data of 91 manufacturing industry’s companies traded 
on the Istanbul Stock Exchange is used. The studying aims at determining the 
possibility of these companies doing financial manipulation. The study has tried to 
obtain more information about the source of the possibility of the financial information 
manipulation. 

Methodology 
 The Beneish model (1999) is used as a research method. Eight independent 
variables have been determined for this model. The Beneish Model provides 
information about the possibility that a company has applied the accounting 
manipulation in a specific period. Variables of the model are as follows: 

- Days’ Sales in Receivables Index (DSRI) 
- Gross Margin Index (GMI) 
- Asset Quality Index (AQI) 
- Sales Growth Index (SGI) 
- Depreciation Index (DEPI) 
- Sales, General and Administrative Expenses Index (SGAI) 
- Leverage Index (LVGI) 
- Total Accruals to Total Assets (TATA) 

These eight variables are transferred to the following model and thus a value that 
provides information of the possibility about the existence of manipulation is obtained.  

Mi= -4,840 + (0,920xDSRI) + (0,528xGMI) + (0,404xAQI) + (0,892xSGI) + 
(0,115xDEPI) + (-0,172xSGAI) + (4,679xTATA) + (-0,327xLVGI) 
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In this study, Mi values are calculated with the help of the Beneish Model for 
each company examined. After, these values are tested for compliance with the normal 
distribution. Since, it is determined that the Mi values comply with the normal 
distribution, these values are transformed to standard normal distribution Zi values. 
Analyzing the results, it is assessed that the companies of which standard normal 
distribution transfer values are greater than 0,035 have the possibility of doing 
accounting manipulation.  

In the next step of the study, the validity of the findings is tested with the help of 
the logistic regression model. Besides; the effect of Beneish model variables on the 
possibility of accounting manipulation of any company is also investigated. 
 Findings and Discussions 

As a result of this study, in 2014, it is determined that 45 of 91 companies have 
the possibility of doing financial information manipulation in their financial reports. 
This result is also analyzed with the Logistic Regression Model. Consequently, it is 
determined that the results are estimated correctly approximately by the level of 90%.  

While applying the Logistic Regression Model, the variables that cause 
multicollinearity problem have been removed from the Beneish model (1999). Thus, the 
Logistic Regression Model has been estimated with six variables. 

Model’s estimated results are as follows:  
  
 Coefficient 

Standard 
Error Wald Test 

Degree of 
Freedom 

Significance 
Level 

Step 1 

DSRI 7,770 3,016 6,638 1 ,010 
GMI 7,171 2,747 6,816 1 ,009 
EQI 5,447 1,697 10,309 1 ,001 
DEPI -,984 1,654 ,354 1 ,552 
SGAI -4,687 3,529 1,764 1 ,184 
TATA 66,124 16,756 15,573 1 ,000 
Sabit -12,230 6,456 3,588 1 ,058 

Cox & Snell R-Square= 0,59 ve Nagelkerke R-Square= 0,78 
 
The variables that are statistically not significant have been discarded from the 

model. Final model is formed to be able to do coefficient review as follows: 
ln Pi/(1-Pi )=7,77DSRI+7,171GMI+5,447EQI+66,124TATA 

According to results of the Logistic Regression Model; it is determined that the 
variables of  “days’ sales in receivables index” (DSRI), “gross margin index” (GMI), 
“asset quality index” (AQI) and “total accruals to total assets” (TATA) have positive 
effects on the possibility of doing accounting manipulation for any company. In 
addition to this; it is also determined that total accruals to total assets (TATA) variable 
has highest impact compared to the other exa 
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Özet 

Bu çalışmada E7 ülkeleri “emerging countries” olarak tanımlanan ülkelerin 
finansal gelişmişlik düzeyleri ile teknoloji faaliyetleri arasındaki nedensellik ilişkisi 
panel veri analizi kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Finansal gelişmişlik 
göstergeleri olarak yurtiçi banka kredilerinin GSYİH’ye oranı ve geniş anlamda para 
arzının (M2) GSYİH’ye oranı kullanılmıştır. 2001-2013 dönemi verileri kullanılarak 
yapılan analiz sonuçları, her iki finansal değişkenin yerleşikler tarafından yapılan patent 
başvuru sayısı ile bilimsel dergilerde yayımlanan makale sayısı üzerinde ve M2 para 
arzının yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ihracata oranına anlamlı bir etkisinin 
olmadığını göstermiştir. Finansal kalkınmanın, Ar-Ge harcamalarını çok güçlü bir 
oranda pozitif etkilediği ortaya çıkmıştır. Finansal gelişmenin Ar-Ge harcamaları, Ar-
Ge yapan araştırmacı sayısı ve yüksek teknoloji ürün ihracat tutarını artırdığı, fakat bu 
faaliyetler sonucunda elde edilen çıktılara bir etkisinin olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, E7 Ülkeleri, Finansal Gelişme, Panel Veri Analizi 

Abstract 

In this study, the causality relationship is tried to determine between financial 
development level and technology activities in the countries defined as E7 by 
employing panel data analysis. Domestic credit to private sector by banks to GDP and 
money supply (M2) to GDP are used as financial development indicators. The results of 
the analysis performed by using 2001-2013 period data show that both the financial 
variables do not have any significant effects on the number of patent applications by 
residents and the articles published in scientific journals, and M2 money supply does 
not have any significant effect on the percentage of high-technology exports to 
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manufactured exports. Particularly, the findings reveal that financial development 
affects R&D expenditures positively with a strong proportion. As a result, it can be said 
that financial development increases R& D expenditure, number of researchers in R&D 
industries and high technology-based export, but it does not have effects on the outputs 
of these activities.   

Keywords: R&D, E7 Countries, Financial Development, Panel Data Analysis 

Giriş 

Finansal gelişme ve büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki, bu ilişkinin yönü ve 
derecesi hakkında pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Bu konuda bir asır önce ilk 
adımı atan Schumpeter, gelişmiş finans sisteminin Ar-Ge ve inovasyonu artırarak uzun 
dönemli ekonomik büyümeyi artırdığını belirtmiştir. Schumpeter, iyi işleyen kredi 
mekanizmasına sahip bir finans sisteminin, yeni ürün ve üretim sistemlerini 
gerçekleştirecek girişimcileri finanse ederek teknolojik gelişmeyi hızlandırma ve 
dolayısıyla ekonomik büyümeye neden olduğunu göstermiştir(Gür, 2014:9). “Arz 
öncüllü hipotezler” olarak bilinen çalışmalar da bu savı destekler niteliktedir. Şöyle ki, 
finansal sistemin gelişmesi, sermaye birikimini ve teknolojik gelişmeyi mümkün 
kılacak fonları temin ederek büyüme sürecini hızlandırmaktadır (Aydın ve diğ, 
2014:150). Finansal sistemi az gelişmiş ülkelerde, birikimleri yatırımlara yönlendirmek 
ve firma bilgilerini takip etmek zor olduğu için teknolojik gelişme ve inovasyon 
faaliyetleri yetersiz kalmaktadır. Dolayısı ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir iktisadi 
büyüme gerçekleştirilememektedir. Finansal sistemin tasarrufları ve yatırım kararlarını, 
dolayısıyla ekonomik büyümeyi etkileme biçimi 5(beş) temel adımda tanımlanır 
(Levine, 2005:5).  Finansal sistem;  

i) Sermaye dağılımı ve olası yatırımlar hakkında tahmini bilgiler üreterek yatırım 
projelerinin değerlendirilmesi konusunda destek olur. 

ii) Finansmanın sağlanmasını takip eden süreçte kurumsal yönetişimi düzenleyerek 
yatırım projelerini takip eder. 

iii) Firma, sektör, bölge ve ülkeyle ilişkilendirilen riskleri (sağlamış olduğu ürün 
çeşitliliği aracılığıyla) dağıtarak risk yönetimini kolaylaştırır.  

iv) Bireylerin birikimlerini bir havuzda toplar ve bu birikimlerin yatırımlara 
yönlenmesine (dolayısıyla teknolojik inovasyon artışına) katkıda bulunur.  

v) İşlem maliyetlerini azaltan finansal düzenlemeler profesyonelliği, mal ve hizmet 
ticaretini kolaylaştırır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, finansal sistem sermaye birikiminden ziyade 
verimlilik artışını ve kaynak tahsisini canlandırarak ekonomik büyümeyi 
desteklemektedir (Beck ve diğ, 2000). Özellikle, dış finansmana erişim kolaylıkları 
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firmaların Ar-Ge ve inovasyona olan duyarlılıklarını arttırdığı gibi girişimciliği ve yeni 
firmaların girişini de teşvik etmektedir (Ayyagari ve diğ, 2008). Etkin işleyen bir 
finansal sistem mevcut firmaların yatırım ve büyüme fırsatlarını yakalamalarına ve 
denge noktasına (equilibrium) daha yüksek bir seviyede ulaşmalarına imkan 
tanımaktadır (Beck ve diğ., 2006b). Ayrıca, finansal altyapının güçlü olduğu ortamlarda 
firmalar daha etkin bir varlık yapısına sahip olup, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini 
artırabilmekte, şirket birleşmeleri gibi daha etkin organizasyon yapılarını seçebilme 
şansını yakalayabilmektedir (Demirgüç-Kunt ve diğ, 2006). 

Bu çalışmanın amacı, E7 ülkelerinin (Çin, Hindistan, Türkiye, Endonezya, 
Meksika, Brezilya ve Rusya) finansal gelişmişlik düzeyi ile ARGE faaliyetleri 
(teknolojik gelişmişlik) arasındaki ilişkisinin panel veri analizi yöntemiyle 2001-2013 
dönemi için incelenmesidir.	   Bu dönemin seçilmesinde temel nedenler sırası ile; E7 
ülkelerinin özellikle son 15 yıl içerisinde ARGE ve inovasyon geliştirme konusuna 
eğilmiş olmaları ve bu ülkelerden bazıları için 90’lı yıllara ait verilerin mevcut 
olmamasıdır.  Ayrıca,   mevcut olan veriler bazı ülkeler için düzenli değildir. 
Uluslararası danışmanlık şirketi Pricewaterhouse-Cooper (PwC)’ın yayınladığı raporda, 
bu ülkelerin 2020 yılında ekonomik büyüklükte sanayileşmiş ülkeler olarak adlandırılan 
G7 ülkelerini geçebileceğinin altı çizilmiştir (PwC, 2010). Çin ve Hindistan, Ar-Ge 
faaliyetlerine verdikleri önemle ön plana çıkmakta ve diğer E7 ülkelerindeki büyüme 
için motor güç oluşturmaktadır. Özellikle Çin’in yakaladığı büyüme performansında, 
teknolojik ilerleme ve inovasyon önemli bir rol üstlenmektedir (Göçer, 2013: 122). 
Hindistan’da ise bilgi teknolojisi, biyoteknoloji, otomotiv, bilişim ve yazılım 
teknolojilerine dayalı hizmet sektörleri son yıllarda ekonomik büyümeyi hızlandırmıştır 
(Dikmenoğlu, 2015).  Rusya Federasyonu 1998-2008 yılları arasında Gayri Safi Ar-Ge 
Harcamalarını yaklaşık ikiye katlayarak ciddi bir büyüme oranı yakalamış, fakat sonraki 
yıllarda yaşanan ekonomik ve yapısal istikrarsızlıklar Ar-Ge yatırımlarını ve çıktılarını 
olumsuz etkilemiştir (İncekara ve diğ., 2014:7). Yapılan literatür incelemesi sonucunda 
söz konusu ülkeler ve incelenen dönem itibariyle bu konuda ampirik bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Son derece güncel bir konuyu içeren çalışmanın ikinci bölümünde 
uygulama kısmında kullanılan veri seti ve ekonometrik model hakkında bilgi 
verilmekte, üçüncü bölümde konu ile ilgili literatürde yer alan bazı çalışmalara 
değinilmekte, dördüncü bölümde ise ampirik bulgulara yer verilmektedir. Genel bir 
değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümüyle (5. Bölüm) çalışma sona ermektedir.  

2. Ekonometrik Model Ve Veri Seti 

Adı geçen ülkelerin 2001-2013 dönemi yıllık verileri üzerinde panel veri analizi 
uygulanmıştır. Panel veri analizi zaman serisi ve yatay kesit analizinin birleştirilmesiyle 
ortaya çıkmıştır. Bu yöntemin zaman serisi ve yatay kesit analizi yöntemlerine göre en 
önemli avantajı; zaman serisi yönteminde tek bir ülke veya ülkeler grubu analiz 
edilebilmekteyken, panel veri yönteminde çok sayıda ülke bir arada 
incelenebilmektedir. Öte yandan, çapraz kesit yönteminde ülkeler arasındaki yapı 
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farklılıkları kontrol edilemez, ancak panel veri yöntemi ile bu sorun giderilebilmektedir 
(Saygılı ve diğ., 2006:90). Gözlem sayısı, kesit ve zaman serilerine göre fazla olduğu 
için daha güvenilir tahminler yapılabilmekte ve daha az kısıtlayıcı varsayımlarla model 
daha doğru tahmin edilebilmektedir ( Gülmez ve Yardımcıoğlu, 2012:341). Panel veri 
analizi, yatay kesit ve zaman serisi analiz yöntemlerine göre daha karmaşık davranış 
modellerini oluşturma ve analiz etmeden de öte, tahmin edilen değişkenlerle ilişkili olup 
göz ardı edilen (omitted) değişkenlerin sorun olmasını ortadan kaldırmaktadır. Böylece 
gözlemlenemeyen veya hatalı ölçülen değişkenlerin etkisinin kontrol edilmesi 
sağlanabilmektedir (Hsiao ve diğ., 2012:5). Panel veri Denklem (1) ile ifade 
edilmektedir. Burada N birimleri, t ise zamanı göstermektedir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 
2007: 37): 

 i=1,2,…..N ve t=1,2,…..,T  (1) 

Panel veri analizinde birim kök testleri ADF testinin genişletilmesi temeline 
dayandırılmaktadır. Paneldeki her bir birey aynı özelliklere sahip olmayabilir, 
heterojenlik en önemli faktördür. Yani bazı paneller birim köke sahip bazıları değil iken 
birim kök testinin yapılması durumu karmaşıklaştıracaktır (Yardımcıoğlu ve Gülmez, 
2013:151). Panel veri modellerinde serilerin durağanlığı yaygın olarak Levin, Lin ve 
Chu (LLC) ve Im, Pesaran ve Shin (IPS) tarafından geliştirilen panel birim kök testleri 
ile tespit edilmektedir.  Çalışmanın, ampirik bulgular bölümünde görüleceği üzere her 
iki yöntemde de veriler 1. derece fark alındığında durağanlaştığı için başka bir test 
yöntemine ihtiyaç duyulmamıştır. Ayrıca bu iki test yöntemi, panel verilerindeki uzun 
dönemli ilişkilerin analizi için kullanılan en güçlü test yöntemleri arasında olması 
nedeni ile seçilmiştir. 

Panel veri analizlerinde uzun dönemde karşılıklı bir ilişkinin olup olmadığını 
tespit etmek amacıyla Pedroni ve Kao eşbütünleşme testlerinden yararlanılmaktadır. 
Pedroni (2004), heterojen yatay kesitler için seriler arasındaki eşbütünleşmenin varlığını 
test etmeye yönelik bir panel eşbütünleşme testidir. Testin boş hipotezi “seriler arasında 
eşbütünleşme yok” şeklindedir (Göçer, 2013:130). Pedroni eşbütünleşme analizi iki test 
grubundan oluşmaktadır. İlk grubu oluşturan testler boyutlar-içi yaklaşım üzerine 
temellendirilmiş olup; panel ѵ-istatistiği, panel ρ-istatistiği, panel ΡΡ-istatistiği ve panel 
ΑDF-istatistiği olmak üzere dört testten oluşmaktadır. Bu istatistikler tahmin edilen 
kalıntı serileri üzerindeki birim kök testleri için farklı yatay kesit birimleri arasında 
otoregresif katsayıları birleştirmektedir. İkinci grubu oluşturan testler ise boyutlar-arası 
yaklaşım üzerine inşa edilmiştir ve toplam üç testten meydana gelmektedir. Bunlar; 
grup ρ-istatistiği, grup ΡΡ-istatistiği ve grup ΑDF-istatistiğidir. Bu istatistikler de her bir 
yatay kesit birimi için bireysel olarak tahmin edilen ortalama katsayı tahmincilerine 
dayanmaktadır (Akıncı ve diğ., 2014: 63). Bu testin, birden fazla açıklayıcı değişkene 
ve eşbütünleşme vektörünün yatay kesitler arasında heterojenliğine izin vermesi, güçlü 
yönleri olarak kabul edilmektedir (Göçer, 2013: 131). 
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Granger(1988)’e göre değişkenler arasında bir koentegre bir vektör varsa, söz 
konusu değişkenler arasında en azından tek yönlü bir nedenselliğin olması 
gerekmektedir. Bu durumda nedensellik analizinin hata düzeltme modeliyle (VECM) 
yapılması daha uygundur. Bu yöntem nedensellik analizinin gerçekleştirilmesini 
sağladığı gibi, verinin kısa ve uzun dönem dinamiklerini birbirinden ayırt etme imkânı 
da sunar ve hata düzeltme modeli Denklem (2) ile ifade edilebilir (Kıran, 2007: 273). 

  (2) 

Modelde λ parametresi, değişkenleri uzun dönemde denge değerine yakınlaşmaya 
zorlayan hata düzeltme parametresidir. Bu parametre istatistiksel olarak anlamlı ise 
dengeden sapma durumu söz konusudur. Uzun dönemde denge değerine yakınlaşma 
hızı ise parametre büyüklüğüne göre belirlenmektedir (Kıran, 2007: 273). Aralarında 
nedensellik ilişkisi olan değişkenlerin hata düzeltme mekanizmalarına ait olan 
istatistiklerin negatif ve istatistiki bakımdan anlamlı olması, ilgili değişkenlerin kendi 
denge değerlerine yakınsayabileceklerini ve kısa dönemde ortaya çıkabilecek olan 
dengesizliklerin uzun dönemde giderilebileceğini ortaya koymuştur (Yüce ve diğ., 
2014:68). 

Panel veri ile yapılan çalışmalarda, birimlere veya birimlere ve zamana göre 
meydana gelen farklılıklardan kaynaklanan değişim “Sabit Etkili Model” kullanılarak 
incelenebileceği gibi, “Rassal Etkili Modeller” kullanılarak da incelenebilmektedir. İki 
model arasında tercih yapabilmek için Haussman test istatistiği kullanılmaktadır. Bu 
testte boş hipotez bireysel etkilerin modeldeki diğer regresörlerle ilişkisiz olduğunu 
(rassal etkinin varlığını) belirtmektedir. Boş hipotezin reddedilmesi ise sabit etki 
modelinin rassal etki modeline tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir (Berke, 2009: 
41).  

Bu çalışmada Ar-Ge göstergesi olarak; Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki 
payı (RDE), yüksek teknolojili ürün ihracat tutarı (HTU), ülkedeki yerleşikler 
tarafından yapılan patent başvuru sayısı (PATR), Ar-Ge faaliyetlerinde bir milyon kişi 
başına düşen araştırmacı sayısı (RES), bilimsel ve teknolojik dergilerde yayınlanan 
makale sayısı (STA) ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat ihracatına 
oranı (HTEX) kullanılmıştır ( Güloğlu ve diğ., 2012:605; Güloğlu ve Tekin, 2012:37, 
Akıncı ve diğ., 2014:62; Göçer, 2013:127; Özcan ve Arı, 2014:44). Ülkelerin finansal 
gelişmişlik göstergeleri olarak sıklıkla kullanılan iki parametre dikkate alınmıştır. 
Bunlardan biri yurtiçi banka kredilerinin GSYİH’ye oranı (FIN1), diğeri geniş anlamda 
para arzının (M2) GSYİH’ye oranıdır (FIN2)  (Ang, 2011: 691; Aydın ve diğ., 
2014:155, Yüce ve diğ., 2014:62; Gümüş ve Koç, 2015:157). Değişkenlere ilişkin 
zaman serileri Dünya Bankasının resmi internet sitesinden elde edilmiştir. Ülkelerin 
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yıllar itibariyle eksik olan verileri lineer interpolasyon1 (ara değer bulma) yöntemi 
uygulanarak tamamlanmıştır.  

3. Literatür Tarama 
Schumpeter (1942) tarafından yapılan öncü çalışma ile birlikte, birçok iktisatçı 

Ar-Ge harcamaları ve teknolojik yeniliklerin ekonomik büyüme ve kalkınmaya olan 
katkılarını araştırmak için çalışmalar yapmışlar ve pozitif yönlü bir etkileşim olduğu 
konusunda hemfikir olmuşlardır.  1990’lı yıllarda geliştirilen içsel büyüme teorileri Ar-
Ge faaliyetleri ile büyüme hızı arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğunu göstermiştir 
(Grossman ve Helpman, 1991; Aghion ve Howitt, 1992; Aghion ve diğ, 2005, Romer, 
1987). Literatürde Ar-Ge faaliyetlerinin büyümeyi uyaran bir güç olduğuna dair 
yüzlerce çalışma olmasına rağmen, finansal kalkınma, finansal derinlik (deepening) ve 
serbestleşme politikalarının teknolojik yeniliklerin geliştirilmesine dair araştırmaların 
yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. Ta ki Levin(2005)’in çalışmaları neticesinde 
finansal kalkınmanın ekonomik büyümeyi hızlandırdığı, fakat bunun temelindeki 
mekanizmanın inovasyon ve teknolojik yeniliklere yapılan yatırımlar olduğu sonucuna 
ulaşılıncaya kadar. Finansın ekonomik büyümeye olan katkısı genel olarak 
irdelendiğinde; yeniliklerin geliştirilmesi için yapılacak Ar-Ge yatırımları için dış 
finansman kaynaklarına ulaşmak ve sağlanan bu kaynaklarla faaliyetlerini yeniden 
ayarlayarak etkinliği artırmak, sermaye birikiminden ziyade kaynak dağılımı ve 
verimlilik artışını hızlandırmak ve finans altyapısının olduğu yerlerde daha randımanlı 
varlık portföyüne  sahip olabilmek olarak ifade edilmektedir (Ayyagari ve diğ., 2007:7). 
Dış finansman kullanımı girişimciliğe, daha yenilikçi ve dinamik firmaların girişine 
katkıda bulunur, aynı zamanda mevcut firmaların yatırım fırsatlarından daha fazla 
faydalanma ve daha yüksek ticaret dengesini başarabilme imkânı tanır (Rajan ve 
Zingales, 1998: 563). 

Aghion ve diğ(2010) finansal sektördeki gelişimin sadece ekonomik büyümeyi 
teşvik ettiği için değil aynı zamanda büyüme sürecindeki dalgalanmayı azaltması 
nedeniyle önem arz ettiğini, firmalar üzerindeki likidite kısıtlarını hafifleterek yatırım 
ve büyümedeki volatiliteyi azalttığı, dolayısıyla istikrarlı büyümenin sağlandığı 
sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde, gelişmiş finansal piyasalar ve yatırım 
kurumları, ticaret ve reel döviz kuru dalgalanmalarına sahip ekonomilerde likidite 
düzeyi ve yatırım kapasitesi üzerindeki dalgalanmaların negatif etkisini hafifletir (Beck, 
2006b:1152). Sonuç olarak, finansal kalkınma parasal politikaların tesirini artırır, 
maliye politika alanını genişletir ve kur rejimlerinde daha fazla seçenek imkânı verir 
(IMF, 2012). 

Ang (2009) Hindistan ile ilgili yaptığı çalışmada; 1950-2006 döneminde finansal 
derinliğin, finansal serbestleşmenin, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile 
bilgi birikimi değişkenleri (Ar-Ge harcamaları, yerleşikler tarafından yapılan patent 
başvuru sayıları, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan nitelikli işgücü sayısı) arasında bir ilişki 
olup olmadığını araştırmıştır. ARDL sınır testini kullanan araştırmacı, fikri ve sınai 
mülkiyet haklarının daha güçlü korunması ve finansal derinliğin, inovasyon ve 
teknolojik kalkınmayı artırdığını, fakat finansal serbestleşmeye dönük reform 
hareketlerinin lineer bir etkiye sahip olmadığını, önce azaltıcı, sonra sabit, daha sonra da 
arttırma ivmesi kazandırdığı sonucuna ulaşmıştır. Aynı yazar (2010) Güney Kore ile 
ilgili yapmış olduğu çalışmada, 1967-2005 döneminde finansal serbestleşmenin Ar-Ge 

                                                
1İki bilinen değeri kullanarak, aradaki bilinmeyen üçüncü değeri hesaplama işlemidir.  
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faaliyetleriyle teknolojik bilgi üretimini artırarak ekonomik büyümeyi tetiklediğini, 
ARDL sınır testi ve hata düzeltme tekniği (ECM) kullanarak, ispatlamıştır. 
Araştırmacının bulguları, Schumpeter (1912) tarafından vurgulanan içsel büyüme 
teorisini destekler niteliktedir. Yazar bu çalışmada, 1980’li yıllardan itibaren yoğun 
şekilde uygulamaya konan piyasa odaklı finansal politikaların, Ar-Ge yatırımlarını 
tetiklediğini ve ekonomik büyümeyi hızlandırdığını kanıtlamıştır. Yazarın diğer bir 
çalışması (2011), 22’si OECD ülkesi olmak üzere toplam 44 ülkeyi kapsamaktadır. Bu 
çalışmasında, panel veri analizi yöntemiyle, 1973-2005 verilerini dikkate almıştır. 
Çalışmasında, yerleşikler tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmekte 
olan ülkelere teknolojik derinlik katma anlamında daha önemli bir rol oynadığını, fakat 
fikri ve sınai hakların korunmasının kurumsallaşmanın daha güçlü olduğu ülkelerde 
daha etkin olduğunu ortaya çıkarmıştır. İlginç bir şekilde, finansal serbestleşmenin 
gelişmekte olan ülkelerde inovasyon temelli büyüme modeline negatif etki yaptığı, 
finansal gelişmişlik düzeyinin ise iki ülke grubunda da pozitif etki yaptığı, bu etkinin 
gelişmiş ülke grubunda daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Aghion ve diğ(2005) Schumpeterian hipotezinin geçerli olduğunu yaptıkları 
çalışmada kanıtlamışlardır. Araştırmacılar, özellikle belirli bir finansal gelişmişlik 
eşiğini geçmiş olan ülkelerin, teknoloji transferini gerçekleştirebileceğini 
belirtmişlerdir. Dahası transfer edilen bu teknolojiyi adapte ederek yeni teknolojiler 
geliştirebileceklerini ve uzun soluklu büyüme trendini yakalayabileceklerini ampirik 
olarak ispatlamışlardır. Finansal gelişmişlik düzeyinin kişi başına düşen milli geliri 
nispeten dengeli, azalan bir ivmeyle pozitif etkilediğini, diğer değişkenlerden okula 
devamlılık oranı, coğrafi yapı, enflasyon oranı, kamu gelirleri, kayıt dışılık, ticaret açığı 
gibi değişkenlerin bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Ilyina ve Samaniego(2008), 41 ülke ve 28 imalat endüstrisi üzerinde bir çalışma 
yapmışlardır. Çalışmada, finansal gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerdeki sanayi 
sektörlerinin daha fazla Ar-Ge ve yatırım yoğunluğuna ulaştıklarını, fonksiyonel olarak 
güçlü olan finansal piyasaların kısıtları hafifleterek, Ar-Ge yaparak büyüyen 
endüstrilere doğrudan kaynakları aktarmak suretiyle finansal gelişmenin büyüme hızını 
uyardığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Ayyagari ve diğ.(2008) 34 gelişmekte olan ülkede faaliyet gösteren 10.000 adet 
firmanın dinamiklerini belirlemeye dönük bir analiz yapmışlardır. Yapılan çalışmada 
daha yenilikçi (innovative) ve dinamik firmaların özel mülkiyetli, orta seviyede iyi 
yetişmiş yöneticiler tarafından yönetilen, çok fazla rakibi olan ve dış finansmana 
ulaşabilen, yenilikçi olmayanların ise kamu sektörüne ait, uluslararası rakibi olmayan 
işletmeler olduğu tespit edilmiştir. Dış finansman kullanımının, özel sektör 
işletmelerinin kamu işletmelerine göre yenilikçi faaliyetlerini daha da artırdığı 
gösterilmiştir. Yabancı sermayeli bankalar tarafından sağlanan finansman 
kaynaklarından yararlanan özel mülkiyetli işletmelerin daha fazla teknoloji odaklı 
yeniliklere açık olduğu, teknoloji geliştirme faaliyetlerinin çoğunun yabancı para ile 
borçlanarak finanse edildiği, bu tür gelişmelerin de finansal kalkınma düzeyi ile bire bir 
bağlantılı olduğu bu çalışmanın diğer sonuçlarıdır. 

Akıncı ve diğ.(2014) OECD üyesi ülkelerde finansal kalkınmanın Ar-Ge 
harcamaları üzerindeki etkilerini panel veri analizlerini kullanarak incelemişlerdir. 
Panel veri analiz sonuçları, finansal derinliğin beşeri sermaye kullanımı için yapılan 
ödemeler ile bilimsel ve teknoloji tabanlı akademik dergilerde yayımlanan makale sayısı 
üzerinde anlamlı bir etki yaratamadığını göstermiştir.  Aynı çalışmada; finansal 
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kalkınma sürecinin yüksek teknolojili ürün ihracat düzeyini, Ar-Ge harcamalarını, Ar-
Ge endüstrilerindeki istihdamı ve patent başvurularını hızlandırdığını ortaya 
konulmuştur. Bulgular, finansal kalkınmanın teknoloji üzerinde pozitif bir etkiye sahip 
olduğunu ve Schumpeteryan hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. 

4. Ampirik Bulgular 
Serilerin durağanlığı Levin-Lin-Chu (LLC) ve Im-Pesaran-Shin (IPS) tarafından 

geliştirilen panel birim kök testleriyle tespit edilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde %1 
anlamlılık düzeyinde durağanlığın var olduğu görülmektedir. 

Tablo:1 Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

 LLC t İstatistiği	   IPS W İstatistiği	  

Değişken	   Düzey Değerleri	   Birinci Farkları	   Düzey Değerleri	   Birinci Farkları	  

Fin1	   3.445(0.99)	   -4.659(0.00)*	   4.756(1.00)	   -2.727(0.00)*	  

Fin2	   -1.228(0.10)	   -6.114(0.00)*	   1.891(0.97)	   -4.142(0.00)*	  

RDE	   0.434(0.67)	   -8.485(0.00)*	   2.017(0.97)	   -5.875(0.00)*	  

HTU	   2.334(0.99)	   -5.146(0.00)*	   3.418(0.99)	   -4.001(0.00)*	  

PATR	   10.273(1.00)	   -2.589(0.00)*	   8.999(1.00)	   -2.988(0.00)*	  

RES	   -0.105(0.45)	   -5.116(0.00)*	   -0.529(0.29)	   -3.839(0.00)*	  

STA	   -0.468(0.32)	   -57.269(0.00)*	   -0.803(0.21)	   -21.014(0.00)*	  

HTEX	   -10.239(0.00)*	    -6.757(0.00)*	    
Not: Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. * işareti %1 anlamlılık düzeyinde 
durağanlığı göstermektedir.  

Tablo 1’deki test sonuçları incelendiğinde, iki farklı durağanlık testi için de, bir 
değişken hariç kalan değişkenlerin birinci fark düzeyinde durağan olduğu ve dolayısıyla 
bütünleşme düzeylerinin HTEX (yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat 
ihracatına oranı) değişkeni hariç I(1) olduğu dikkate alınarak devam ettirilmiştir. 
Modelde dikkate alınan değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin tespit 
edilebilmesi için, Pedroni(2004) testi yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de 
verilmektedir. Tablo.2 ‘de Δ terimi, değişkenin 1.dereceden farkını göstermektedir. * ve 
** işaretleri ilgili istatistik değerlerinin sırasıyla %5 ve %1 önem düzeyinde anlamlı 
olduklarını yansıtmaktadır. Optimum gecikme uzunluğunun belirlenmesinde SIC kriteri 
dikkate alınmış, Bartlett ve Newey-West bant genişliği kriterlerinden yararlanılmıştır.  
Tablo 2 incelendiğinde, ilgili değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu, 
yani uzun dönemli ilişkilerin geçerli olduğu görülmektedir. Bu durum sahte regresyon 
probleminin yaşanmayacağını ve değişkenler arasında en azından tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin geçerli olabileceğini göstermektedir. Seriler arasında nedensellik 
ilişkisi VECM modeli testiyle incelenmiş ve bu modele ilişkin bulgular ise Tablo 3 ile 
verilmektedir. 
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Tablo:2 Pedroni Eşbütünleşme Test Sonuçları 

 	   ΔFin1-ΔRDE	   ΔFin1-ΔHTU	   ΔFin1-ΔPATR	  

Test  	   İstatistik	   Olasılık	   İstatistik	   Olasılık	    İstatistik	   Olasılık	  

Panel v	   -0.864	   0.806	   -2.638	   0.995	   2.449**	   0.007	  

Panelrho	   -0.758	   0.224	   1.231	   0.890	   -2.239*	   0.012	  

Panel PP	   -3.292**	   0.000	   -2.746**	   0.003	   -3.622**	   0.000	  

Panel ADF	   -4.519**	   0.000	   -2.913**	   0.001	   -3.817**	   0.000	  

Gruprho	   0.073	   0.529	   1.832	   0.966	   -0.543	   0.294	  

Grup PP   	   -2.714**	   0.003	   -2.557**	   0.005	   -2.940**	   0.001	  

Grup ADF	   -1.960*	   0.025	   -3.760**	   0.000	   -2.374**	   0.008	  

 	    	    	    	    	    	    	  

 	   ΔFin1-ΔRES	   ΔFin1-ΔSTA	   ΔFin1-ΔHTEX	  

Test      	   İstatistik	   Olasılık	   İstatistik	   Olasılık	    İstatistik	   Olasılık	  

Panel v	   -1.978	   0.976	   -3.052	   0.998	   0.675	   0.249	  

Panelrho	   -0.758	   0.595	   -0.758	   0.835	   -3.326**	   0.000	  

Panel PP	   -3.292**	   0.000	   -3.292**	   0.000	   -4.133**	   0.000	  

Panel ADF	   -4.519**	   0.000	   -4.519**	   0.000	   -4.098**	   0.000	  

Gruprho	   0.073	   0.917	   0.073	   0.945	   -0.605	   0.272	  

Grup PP   	   -2.714**	   0.000	   -2.714**	   0.000	   -3.332**	   0.000	  

Grup ADF	   -1.960**	   0.000	   -1.960**	   0.000	   -2.998**	   0.001	  
 

 	   ΔFin2-ΔRDE	   ΔFin2-ΔHTU	   ΔFin2-ΔPATR	  

Test        	   İstatistik	   Olasılık	   İstatistik	   Olasılık	    İstatistik	   Olasılık	  

Panel v	   -0.220	   0.587	   -1,356	   0.912	   -0.193	   0.576	  

Panelrho	   -3.957**	   0.000	   -1.877*	   0.030	   -1.539*	   0.011	  

Panel PP	   -4.646**	   0.000	   -6.497**	   0.000	   -9.058**	   0.000	  

Panel ADF	   -4.600**	   0.000	   -6.518**	   0.000	   -7.491**	   0.000	  

Gruprho	   -1.261	   0.103	   0.467	   0.680	   -0.521	   0.301	  

Grup PP   	   -4.552**	   0.000	   -6.763**	   0.000	   -8.136**	   0.001	  

Grup ADF	   -3.860**	   0.000	   -5.805**	   0.000	   -4.981**	   0.008	  
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 	   ΔFin2-ARES	   ΔFin2 -ΔSTA	   ΔFin2-HTEX	  

Test	   İstatistik	   Olasılık	   İstatistik	   Olasılık	    İstatistik	   Olasılık	  

Panel v	   -0.309	   0.681	   -1.243	   0.893	   -0.439	   0.669	  

Panelrho	   -1.997**	   0.008	   -1.685*	   0.045	   -1.830*	   0.033	  

Panel PP	   -7.236**	   0.000	   -10.189**	   0.000	   -9.630**	   0.000	  

Panel ADF	   -5.633**	   0.000	   -7.426**	   0.000	   -7.576**	   0.000	  

Gruprho	   -0.942	   0.173	   0.953	   0.170	   -1.516**	   0.006	  

Grup PP   	   -7.873**	   0.000	   -10.703**	   0.000	   -11.276**	   0.000	  

Grup ADF	   -4.743**	   0.000	   -6.784	   **0.000	   -7.948**	   0.000	  
 

Tablo 3’de Δ terimi, değişkenin 1.dereceden farkını göstermektedir. * ve **  
işaretleri ilgili istatistik değerlerinin sırasıyla %5 ve %1 önem düzeyinde anlamlı 
olduklarını yansıtmaktadır. ECT eşbütünleşme denkleminden elde edilen hata düzeltme 
terimi katsayısını ifade etmektedir. Analiz sonuçlarına göre, yurtiçi banka kredilerinin 
GSYİH’ye oranı (FIN1) ile ülkedeki yerleşikler tarafından yapılan patent başvuru sayısı 
(PATR) hariç diğer Ar-Ge değişkenleri arasında en azından tek yönlü olarak sebep 
sonuç ilişkilerinin olduğu görülmektedir. Yurtiçi banka kredilerinin GSYİH’ye oranının 
(FIN1) Ar-Ge harcamaları, araştırmacı sayısı ve bilimsel makale sayısıyla çift yönlü 
sebep sonuç ilişkisi bulunmaktadır.   Diğer finansal değişkenin (Fin2) ise tüm Ar-Ge 
değişkenleri ile en azından tek yönlü, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve araştırmacı 
sayısı değişkenleri ile de çift yönlü sebep sonuç ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir.   

Tablo: 3 VECM Nedensellik Testi Sonuçları 

Değişkenler	   Nedenselliğin Yönü 	   F İstatistiği 	   ECT	  

ΔRDE-ΔFin1	   →	   8.526**	   -0.582	  

ΔFin1-ΔRDE	   →	   11.808*	   -0.277	  

ΔHTU-ΔFin1	   →	   9.163**	   -0.610	  

ΔFin1-ΔHTU	   −	   22.345	   0.047	  

ΔPATR-ΔFin1	   −	   5.063	   0.009	  

ΔFin1-ΔPATR	   −	   45.532	   0.785	  

ΔRES-ΔFin1	   →	   13.939**	   -0.421	  

ΔFin1-ΔRES	   →	   9.173**	   -0.554	  
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ΔSTA-ΔFin1	   →	   8.450**	   -0.522	  

ΔFin1-ΔSTA	   →	   43.950**	   -0.309	  

HTEX-ΔFin1	   →	   12.545**	   -0.762	  

ΔFin1-HTEX	   −	   2049	   0.007	  

ΔRDE-ΔFin2	   →	   20.379**	   -0.020	  

ΔFin2-ΔRDE	   −	   12.935	   0.056	  

ΔHTU-ΔFin2	   →	   24.795**	   -0.794	  

ΔFin2-ΔHTU	   →	   33.600**	   -0.096	  

ΔPATR-ΔFin2	   →	   18.156**	   -0.040	  

ΔFin2-ΔPATR	   −	   43.984	   0.724	  

ΔRES-ΔFin2	   →	   20.746**	   -0.760	  

ΔFin2-ΔRES	   →	   11.379**	   -0.393	  

ΔSTA-ΔFin2	   →	   20.060**	   -0.007	  

ΔFin2-ΔSTA	   −	   31103	   0.026	  

HTEX-ΔFin2	   →	   19.594**	   -0.871	  

ΔFin2-HTEX	   −	   2.542	   -0.005	  
 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde sabit ve rassal etkili model sonuçları 
tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu amaca dönük olarak uygun modeli seçebilmek için 
Haussman test istatistiği kullanılmıştır. Nedensellik analizinde aralarında nedensellik 
ilişkisi olmayan değişkenler de modele dahil edilmiş, böylece model bazında 
nedensellik bulguları tekrar değerlendirilmek istenmiştir. Haussman test sonuçları Tablo 
4’te verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde, “rassal etkiler tahmincisi uygundur” sıfır 
hipotezinin 0.05 anlamlılık düzeyinde reddedildiği ve her iki bağımlı değişken için sabit 
etkiler modelinin daha tutarlı ve etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna istinaden 
sabit etkili modeller tahmin edilmiş ve sonuçları Tablo 5’te sıralanmıştır. 

Tablo 4: Hausman Test İstatistiği 
Finansal Değişkenler	   Fin1	   Fin 2	  

Ki-kare değeri	   19.789	   16.812	  

Olasılık değeri	   0.003*	   0.010*	  
*Katsayı %5 düzeyinde anlamlıdır 
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Tablo 5: Sabit Etkili Model Tahmin Sonuçları 

 BAĞIMLI DEĞİŞKENLER	  

 ΔFin 1	   ΔFin2	  

 Katsayı 	   t-istatistiği 	   Olasılık 
değeri	  

Katsayı 	   t-istatistiği 	   Olasılık 
değeri	  

ΔRDE	   13.283	   2.099	   0.039*	   26.131	   3.857	   0.000**	  

ΔHTU	   1.17E+10	   3.275	   0.001**	   9.57+11	   2.499	   0.014*	  

ΔPATR	   2.11E+05	   1.184	   0.240	   1.47E+05	   0.772	   0.442	  

ΔRES	   0.023	   -3.436	   0.001**	   0.066	   3.222	   0.001**	  

ΔSTA	   -0.000	   -1.590	   0.116	   -4.988	   -0.312	   0.755	  

HTEX	   0.231	   1.802	   0.075*	   -0.067	   -0.492	   0.624	  

C	   6.131	   3.674	   0.000	   2.765	   1.547	   0.126	  
Not:* ve **  işaretleri ilgili istatistik değerlerinin sırasıyla %5 ve %1 önem düzeyinde 
anlamlı olduklarını yansıtmaktadır. 

Tablo 5’deki sonuçlar incelendiğinde; finansal kalkınma sürecinin teknolojik 
gelişme düzeyini belirleyen bazı faktörler üzerinde pozitif etkisinin olduğu 
görülmektedir. Özellikle finansal gelişme sürecinin Ar-Ge harcamaları üzerinde güçlü 
pozitif bir etki yarattığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuç teorik beklentilerle uyumludur. 
Finansal kalkınma düzeyi arttıkça yeni finans kaynakları sağlanacak, bu kaynaklarla Ar-
Ge faaliyetleri desteklenecektir. Fakat bu aşamada beklenenin aksine,  kaynakların Ar-
Ge harcamalarına aktarılarak daha fazla buluşun gerçekleştirilmesi ve daha fazla patent 
başvurusunun olması üzerinde anlamlı bir etki yaratamadığı görülmüştür. Aynı şekilde 
finansal gelişmişlik düzeyinin bilimsel makale sayısının artmasına da anlamlı bir 
etkisinin olmadığı görülmektedir. Yapılan Ar-Ge harcamalarının somut bir çıktısı olan 
yerli patent ve bilimsel makale sayısına ilişkin bir etkisinin olmaması dramatik bir 
durumdur. Öte yandan Fin2 (M2 para arzı)’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının 
toplam ihracata oranına da anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum 
teorik beklentilerle uyumsuz bir sonuçtur. E7 ülkelerinde, finansal gelişmişlik 
seviyesiyle aynı yönde hareket eden Ar-Ge harcamalarının ürüne dönüşme ve 
ticarileşme sürecinde bir sıkıntı olduğu düşünülebilir. Finansal gelişmişlik düzeyinin 
bilimsel araştırma makalelerine anlamlı bir etki yaratamamasının nedeni, mali 
desteklerin ağırlıklı olarak özel sektöre verilmesi, bilimsel dergilerde yapılan araştırma 
yayınlarının ise üniversite ve kamu kurumları tarafından yapılması dolayısıyla çok özel 
projeler dışında özel sektör ve üniversitelerin beraber proje üretmesi ve inovasyona 
katkıda bulunmasının sınırlılığına bağlanabilir. Benzer şekilde uzun soluklu araştırma 
projeleri yürütme yeteneğine sahip kritik araştırmacı kütlelerin oluşturulamamış olması, 
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Türkiye örneğinde olduğu üzere üniversitelerin oldukça kısa soluklu ve tekil projelerle 
ilgileniyor olması da bir başka neden olarak sayılabilir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Çalışmada E-7 olarak adlandırılan ülkelerde 2001-2013 dönemine ait yıllık veriler 
kullanılarak finansal gelişmişlik düzeyi ile Ar-Ge ve inovasyon faktörleri arasında bir 
ilişki olup olmadığı panel veri analizi yöntemiyle test edilmiş ve elde edilen modele 
bağlı olarak aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

i) Finansal gelişim süreci, teknolojik gelişim düzeyini belirleyen bazı değişkenler 
üzerinde pozitif etki yaratmaktadır.  

ii) E-7 ülkelerindeki finansal kalkınma düzeyini belirleyen değişkenlerden yurtiçi 
banka kredilerinin GSYİH’ye oranı (FIN1), yerleşikler tarafından yapılan patent 
sayısı (PATR) ve bilimsel makale sayısı (STA) üzerinde anlamlı bir etki 
oluşturmamaktadır. Bu sonuç nedensellik analizini, yerleşikler tarafından yapılan 
patent sayısı (PATR) değişkeni için teyit etmekte, diğer değişken olan bilimsel 
makale sayısı (STA) için örtüşmemektedir.  

iii) Diğer finansal değişken olan para arzının (M2) GSYİH’ye oranının(FIN2) 
yerleşikler tarafından yapılan patent sayısı (PATR),  bilimsel makale sayısı (STA) 
ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat ihracatına oranı (HTEX) 
üzerinde anlamlı bir etkisi belirlenememiştir. Nedensellik analizinde de M2/GSYİH 
değişkeninden söz konusu üç değişkene doğru bir ilişki tespit edilemediği için bu 
bulguların birbiriyle örtüştüğü söylenebilir.   

Çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak bir değerlendirme yapıldığında; E-7 
ülkelerinde finansal gelişmişlik düzeyinin Ar-Ge ve inovasyonu artırmada çok büyük 
bir öneme sahip olduğu ve finansal kalkınmanın Ar-Ge harcamalarına olan pozitif 
katkısı açıkça görülmektedir. Finansal gelişmenin Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge yapan 
araştırmacı sayısı ve yüksek teknolojili ürün ihracat tutarını artırdığı, fakat bu faaliyetler 
sonucunda elde edilen çıktılara (makale ve patent) beklenenin aksine bir etkisinin 
olmadığı görülmüştür.  Bunun nedeni Türkiye örneğinde (E7 ülkelerinin benzer 
davranış kalıpları taşıdığı düşünülebilir)  olduğu üzere patent kavramına olan mesafeli 
duruş, başta üniversiteler olmak üzere kamu kurumlarının patent maliyetlerini 
karşılamak istememesi, yapılan bilimsel/akademik çalışmalar ile piyasa ihtiyaçlarının 
birbirinden çok uzak olması gibi gerekçeler sayılabilir.    
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Extensive Summary 
 

Introduction 

There have been large academic studies about the relationship between financial 
development and economic growth, direction and extent of this. The economist, Joseph 
Shumpeter who thought over this subject one century ago stated that financial system 
has great importance in increasing the R&D and innovation. He also emphasized that 
financial system with well-functioning credit mechanism accelerates technological 
development by financing entrepreneurs who struggle invent new products and 
production systems leads to the economic growth, and hence long-run growth rate (Gür, 
2014:9).The following five categories are helpful in expressing the impacts of financial 
system’s saving and investment decisions on growth rate. In particular, financial 
systems (Levine, 2005:5); 

• Produce  information ex ante about possible investments and allocate capital  
• Monitor investments and exert corporate governance after providing finance  
• Facilitate the trading, diversification, and management of risk  
• Mobilize and pool savings  
• Ease the exchange of goods and services  

To explain briefly, the finance has more important impact on growth through 
fostering productivity growth and resource allocation rather than pure capital 
accumulation.  Specifically, ease of access to external finance is positively associated 
with entrepreneurship and higher firm entry as well as with firm’s sensitivity to R&D 
and innovation. An efficient financial system allows existing firms to capture 
investment and growth opportunities, and to reach a higher level equilibrium size. 
Furthermore, the firms can obtain a more efficient asset portfolio where infrastructure of 
finance has been strong, and they are able to choose more efficient organizational 
structures such as incorporation.  

The aim of this study is to analyze the relationship between financial development 
and R&D activities in E7 countries (China, India, Indonesia, Turkey, Mexico, Brazil 
and Russia) by panel data analysis method in the period of 2001-2003.  The report 
issued by PricewaterhouseCoopers (PwC) stated in 2010 that those GDP of E7 countries 
will be around twice as high as that for the G7 countries by 2050 in purchasing power 
parity (PPP) terms, and more than 50% higher in market exchange rate (MER) terms. 
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Best of our knowledge, there are no studies about this subject including E7 countries 
using data from 2001 to 2013. So the most important objective of study is to fill a gap 
about the topic.  

Method, Data and Findings  
Panel data analysis is used to evaluate the causality relationship between financial 

development level and technology activities in the countries defined as 7 by using 2001-
2013 period data. Domestic credit to private sector by banks to GDP (Fin1) and money 
supply to GDP (Fin 2) are used as financial indicators. The R&D expenditures to GDP 
(RDE), number of patent applications by residents (PATR), articles published in 
scientific journals (STA) and researchers in R&D(RES), high technology exports in 
current US dollar (HTU) and percentage of high technology exports to manufactured 
exports (HTEX) are used as technological development indicators. Time series data 
used in investigation is mainly obtained from science & technology and financial sector 
indices of the countries issued by World Bank. The yearly estimates are obtained by 
linear interpolation for E7 countries. The financial development variables are assumed 
as dependent while technology and science variables are independent variables.  

Firstly, we investigate unit root test based on ADF in panel data. Panel unit root 
test emerges from time series unit root test. The main difference between them is that 
we have to consider asymptotic behavior of the time-series dimension T and the cross-
sectional dimension N. Each country may not have same characteristics; heterogeneity 
is the most important factor for panel data. It’s unusual case where all groups have a 
unit root. So, we use two popular tests which are called Levin-Lin (LLC) and Im, 
Pasaran and Sin (IPS).  The results of both show that all the variables, except HTEX in 
level are not stationary, but all variables are stationary in the first differences. One 
variable, percentage of high technology exports to manufactured exports (HTEX) is 
found to be stationary in level. Stationary for all countries leads us to study the 
existence of a long-term relationship.   

Based on panel unit root results, we proceed to test co-integration panel by relying 
on Pedroni. The results show that there is a co-integration between the variables in the 
model. If co-integration has been detected between series, we know that a long-term 
equilibrium relationship between them is present. So we may apply VECM in order to 
evaluate the short run properties of co-integration series. 

If co-integration has been detected between series we know that there exist a long-
term equilibrium relationship between them, so we apply VECM in order to evaluate 
the short run properties of the co-integrated series. The panel VCEM’s results suggest 
that there is at least one way causal relationship between  domestic credit to provide 
sector by banks to GDP(Fin1)  and all R&D variables. They further suggest that there 
are two-way causal relationships between domestic credit to provide sector by banks to 
GDP (Fin1) and R&D expenditure, number of researchers and scientific articles. It is 
found that the other financial variable (Fin2) has two-way causal relationship with high-
tech export (HTU) and researchers in R&D activities (RES), and at least one-way causal 
relationship with other R&D variables.   

Finally, Haussmann test is applied to decide either fixed effect model or random 
effect model to be used. The null hypothesis is that random effect model is appropriate, 
and the alternative hypothesis is that fixed effect model is appropriate. The result of the 
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Haussman test shows that the probability value of both dependent variables are less than 
0.05 (significance level). This means that we can’t reject alternative hypothesis, rather 
we accept alternative hypothesis. In other words, fixed effect model is appropriate for 
both. So, we estimate fixed effect model. 

The results of fixed effect model show that the financial indicators have strong 
positive effects on R&D expenditure (RDE). However, they do not have any significant 
effects on the articles published in scientific journal (STA) and patent applications by 
residents (PATR). Besides, M2 (Fin2) does not have a significant effect on percentage 
of high technology exports to manufactured exports (HTEX). 

Conclusion    
  Our findings demonstrate that financial development has an important role in 
accelerating R&D and innovation. It is clearly seen that financial development has 
strong positive effect on R&D expenditure. Besides, the findings reveal that the process 
of financial development has strong positive effects on the number of researchers and 
high-tech export, but does not have effects on outputs of these activities (patent and 
scientific articles). The reasons for this can be summarized as; there is a remote 
approach to patent concept as in the case of Turkey (the other E7 countries have been 
considered to be carrying on similar behavior patterns), public authorities, particularly 
universities are reluctant to cover the cost of patent, and scientific/academic studies 
have been very far from the needs of the market.    
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Özet 
Küreselleşme ile birlikte döviz kuru hareketleri sadece finansal kuruluşlar değil 

aynı zamanda reel sektör firmaları için daha önemli hale gelmiştir. Döviz kuru riski 
finansal olmayan firmalarda hem varlıklar hem de kaynaklar açısından önemlidir. 
Maruz kalınan döviz kuru riskinin yönetilmesi bu firmaların rekabet gücü üzerinde 
etkili olacaktır. 

Bu çalışmada yoğunlaşmanın çok yüksek olduğu tütün endüstrisinde yer alan 
firmaların döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenme düzeyleri, döviz kuru bazında 
para pozisyonu yapılarının belirlenmesi ve kur riski yönetimine yönelik yaklaşımlarının 
belirlenmesi araştırılmıştır.  

Firmaların özellikle ihracat işlemlerinde döviz kuru riskinden korunmayı 
istedikleri sonucuna varılmıştır. Firmaların önemli bir kısmında sistematik şekilde kur 
riski yönetiminin olmadığı belirlenmiştir. Firmalar kur riskinden korunmak amacıyla 
işletme içi teknikleri finansal araçlara göre daha fazla tercih etmektedirler. Finansal 
araçların kur riskinden korunmak amacıyla kullanılmamasında ithalat işlemlerinin 
bulunması ve kur artışına yönelik beklentiler etkili olmuştur. Tütün endüstrisinde 
firmaların, kullandıkları döviz kredilerini döviz kuru risk yönetim aracı olarak 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Döviz kuru riski, Risk yönetimi, Tütün endüstrisi, Riskten korunma 

Abstract 
The exchange rate movements, along with globalization, have become more 

important not only for financial institutions but also for real sector companies. Also 
exchange rate risk is important for non-financial companies regards to both assets and 
liabilities. Management of this exchange rate risk exposure has an impact on 
competitiveness of these companies.  
                                                
1 Çalışmada yer alan görüş ve değerlendirmeler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 
görüşlerini yansıtmaz. 
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This paper reviews the impact level of exchange rate movements, determination of 
the structure of exchange rate risk position on the basis of currency and also 
determination of the approaches to exchange rate risk management in the tobacco 
industry which has very high concentration level. 

It’s found that the firms want to hedge against the exchange rate risk particularly 
in the export transactions. A significant number of firms don’t use exchange rate risk 
management systematically. The firms prefer operational hedging much more than 
financial hedging. The primarily reasons of not using financial tools in the exchange 
rate risk management are the presence of import transactions and the expectation of 
exchange rate increase. 

Finally, it’s concluded that the firms use foreign currency loans as a tool for 
exchange rate risk management in order to balance their exchange rate risk position. 
Keywords: Exchange rate risk, Risk management, Tobacco Industry, Hedging, 

Giriş 
Günümüzde reel sektör firmalarının da finansal kuruluşlar kadar döviz kurundaki 

değişimlerden etkilenmeye açık olduğu görülmektedir. Küreselleşme ile birlikte başka 
bir ülkede ortaya çıkan ekonomik etkiler çok kısa bir zaman içinde diğer döviz kurlarını 
etkileyebilmektedir. Döviz kurlarındaki bu değişimler, özellikle dış ticaret işlemleri 
gerçekleştiren firmalar açısından oldukça önemli bir risk oluşturmaktadır. Son yıllarda 
ABD’nin parasal genişleme süreci ve sonrasında parasal genişlemenin yavaşlatılmaya 
başlanması sürecinde tüm döviz kurlarında önemli değişimler görülmektedir. 

Reel sektör firmalarının maruz kaldığı döviz kuru riski yönetilmediği durumda, 
belirsizliğin artmasıyla birlikte firmaların rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 
Dolayısıyla firmaların maruz kaldığı döviz kuru riskinin yönetilmesi, firmaların finansal 
performansının yanında ülkenin ihracat pazarlarındaki küresel rekabet gücünde de etkili 
olmaktadır.  

Döviz kurlarındaki değişimin düzeyi ihracat yapan firmaların ileriye dönük 
fiyatlama yapmasında etkili olurken, ithalat yapan firmaların ithal girdi kullanım oranı 
ölçüsünde maliyetlerinde etkili olmaktadır. Sadece döviz kuru riskinden kaynaklı 
değişimlerden dolayı maliyet ve ürün fiyatlarındaki değişim arz ve talep düzeyinde de 
etkili olabilmektedir. Firmalar döviz kuru değişimlerinden varlık tarafından etkilendiği 
gibi kaynak tarafından da etkilenebilmekte, özellikle firmaları kullandığı dövize 
endeksli krediler aracılığıyla döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. 

Yoğunlaşmanın yüksek olduğu sektörlerde firmaların rekabet avantajı 
sağlayabilmek ve bu risklerden korunmak için döviz kuru riskini etkin şekilde 
yönetmeleri daha da önem kazanmaktadır. Döviz kuru riski yönetiminin etkin şekilde 
uygulanmasıyla muhtemel risklerin ortadan kaldırılması sektör içindeki az sayıda 
rakiplere göre finansal açıdan öngörülebilirliği artırabilmektedir. 

Döviz kuru riski yönetiminin uygulanma düzeyine ilişkin değerlendirmelerin daha 
açıklayıcı olması açısından sektörel yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. Farklı 
sektördeki farklı firmaların aynı kıstaslarla değerlendirilmesi mevcut durumdan farklı 
bir görünümün ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu itibarla döviz kuru riski 
yönetimine yönelik değerlendirmelerin aynı sektörde olması gibi ortak özelliklere sahip 
firmalarla birlikte yapılması önemlidir. 
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Çalışmada döviz kuru riski yönetimi ve kullanılan yöntemler, çalışmanın yapıldığı 
endüstri hakkında bilgiler, konuyla ilgili çalışmalar ve endüstrideki firmaların döviz 
kuru riski yönetimine olan yaklaşımları incelenmiştir.  

Döviz Kuru Riski Yönetimi 
İşletmelerin temel amaçları ortaklarının refahını en üst düzeye çıkarılması diğer 

bir ifadeyle işletme değerinin arttırılmasıdır. İşletmelerin değeri ise stratejik risk olarak 
ifade edilen döviz kuru, faiz oranları ve mal/hizmet fiyatlarına duyarlıdır (Moffett & 
Karlsen, 1994). Bu duyarlılık işletmenin finansmanında olduğu kadar doğrudan 
faaliyetleri ve rekabet avantajında da etkili olabilmektedir. 

Döviz kuru riskini, yabancı para birimleri karşısında yerli para biriminin değer 
kazanması veya değer kaybetmesinden kaynaklı değişim olarak tanımlayabilmek 
mümkündür. Döviz kuru riski sadece yerli ve yabancı para birimleri arasındaki değer 
farklılığından değil firmaların satış, satın alma veya kredi işlemlerinde kullandığı farklı 
para birimlerindeki değişimlerden de kaynaklanabilmektedir. 

Dünyada tek bir para biriminin kullanılması veya altın standardı para birimi kabul 
edilmesi durumunda döviz piyasalarına da gerek kalmayacağından (Seyidoğlu, 2003) 
hareketle döviz kuru riski ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla döviz kurundaki değişimden 
etkilenme düzeyi, firmanın yabancı para birimleriyle gerçekleştirdiği işlemler kadar 
ülkede uygulanan para politikalarıyla da ilişkilidir. Finansal sektördeki kuruluşların 
döviz kurundaki değişimlerden etkilenme düzeyleri ile ithal girdi kullanım oranın az 
olan ve daha çok iç piyasaya yönelik tekstil sektöründeki firmaların etkilenme düzeyleri 
arasında farklılık görülmektedir. Finansal olmayan şirketler için döviz kuru riski 
yönetimi şirketlerin finans bölümlerince yerine getirilirken, çokuluslu şirketlerde döviz 
kuru riskinin yönetilmesini denetlemek için risk komitesinin de olduğu görülmektedir 
(Papaioannou, 2006).  

Döviz kuru riski, genel itibariyle iki başlıkta incelenmektedir. Bunlar muhasebe 
(dönüşüm) riski ve ekonomik risktir. Dönüşüm riski, para birimlerinin birbirine 
çevrilmesinin bir sonucu olarak değil, esas olarak bir para birimi ile ifade edilmesi 
gereksiniminden ortaya çıkmaktadır(Çelik, 2002). 

Döviz kurlarındaki değişimin firmanın değeri üzerindeki etkisi ise ekonomik risk 
olarak tanımlanabilir. Ekonomik risk, sadece finansal açıdan değil uzun vadede firmanın 
pazarlama, üretim, tedarik gibi fonksiyonlarını etkileyen bir unsurdur. Bu riskin etkisi 
firmaların uluslararası işlemlerinin boyutuna bağlı olduğu kadar faaliyet gösterilen 
ekonominin dışa açıklık derecesine de bağlıdır (Çelik, 2002, s. 32) (Martinez-Solano, 
1998). 

Maliyetlerin yerli para, fiyatlandırmanın ise dövizle yapıldığı durumlarda, dövizin 
yurtiçine göre değerli olması avantajlı fakat yerli paranın değerli olduğu durumlarda 
işletme aleyhine olmaktadır (Yıldıran, 2003, s. 28). Ancak döviz kurundaki olası 
değişimlerin firma üzerindeki etkisi sektörün özelliklerine, firmanın ürün ve faaliyet 
alanlarının çeşitliliğine göre daha karmaşık yapıda olabilmektedir. 

Ekonomik risk, işlem riski ve faaliyet riski olarak belirtilmekte; işlem riski, döviz 
kurlarındaki beklenmeyen değişimlerin işletmelerin döviz cinsinden varlıkları ve 
yükümlülükleri üzerindeki etkisi olarak tanımlanmaktadır (Doğukanlı, 2012). İşlem 
riski faaliyet riskinden farklı olarak kısa süreli olup sözleşmeye bağlı, üzerinde 
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anlaşmaya varılmış işlemlerden kaynaklanan risklerdir (Çelik, 2002). Faaliyet riski ise 
göreceli olarak daha uzun vadeli bir risk olmaktadır. 

İşletmelerin döviz kurunda gelişebilecek değişimin yönünden tam olarak nasıl 
etkilenebileceğinin belirlenebilmesi, kullanılan girdilerin ve nakit akışındaki döviz 
yapısının belirlenmesine bağlıdır. Girdi maliyetleriyle uyumlu nakit akımlarının olduğu 
işletmelerde döviz kuru riski sınırlı olmaktadır. Ancak yerli para cinsinden girdi 
kullanan, faaliyetlerini yabancı para cinsinden yapan işletmeler önemli ölçüde döviz 
kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu işletmelerin döviz kuru riskinden korunmaları, kar 
marjlarını korumalarını ve rakiplere göre daha uzun vadeli fiyatlandırma yapabilme 
imkânlarını kolaylaştırabilmektedir. Gerek ülke genelinde gerekse firma düzeyinde 
ihracat hacmini etkileyen unsurlar arasında döviz kurlarının hem arz yönlü hem de talep 
yönlü etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ülke ekonomisinin rekabetçi özelliğinin 
devam edebilmesi için firmaların döviz kuru riskini yönetmeleri önem kazanmaktadır. 

Firmalar kur riskinden korunmayı hedeflerken başlıca 4 yaklaşımı esas 
almaktadırlar. Bunlar; riskten çekinme, riske uyum sağlama, riskin yönlendirilmesi, 
çeşitlendirme yoluyla riskin azaltılmasıdır (Grosse & Kujawa, 1995, s. 164). Firmaların 
döviz kuru riski yönetiminde kullandığı araç ve stratejileri işletme dışı ve işletme içi 
olmak üzere iki grupta değerlendirmek mümkün olduğu gibi sözleşmeli korunma 
yöntemleri, faaliyet stratejileri ile korunma ve mali yöntemlerle korunma şeklinde üç 
grupta da incelenmektedir (Seyidoğlu, 2003, s. 248-249). 

Kur riski yönetiminde işletme dışı araçların başında sözleşmeye dayalı finansal 
araçlar gelmektedir.  Bu grupta forward, futures ve opsiyon sözleşmelerinden oluşan 
vadeli işlem sözleşmeleri ve döviz kuru üzerine yapılan swap anlaşmaları yer 
almaktadır. Kur riskinden korunmaya yönelik yapılandırılmış dolaylı kullanılan finansal 
araç grubunda ise leasing, forfaiting, factoring, sukuk gibi varlığa dayalı menkul 
kıymetler yer almaktadır. 

 
Şekil 1 İhracat Hacmini Etkileyen Unsurlar 

Kaynak: Mark Smith, “Impact of Exchange Rate Export Volume” Reserve Bank of New Zealand 
Bulletin, 2004 Vol:7 No:1 s.6. 
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İşletme içi döviz kuru riskinden korunmaya yönelik başlıca araç ve stratejiler ise 
şunlardır; 

• Döviz cinsinden ödeme ve tahsilatın hızında değişikliğe gidilmesi 

• Ulusal para ile faturalandırma yöntemi 

• Gelir ve maliyet kaynaklı nakit akımların uyumlaştırılması 

• Kur riskinin tedarikçi veya alıcı firmalarla paylaşılması  

• Fiyatlama politikaları ve ürün/pazar çeşitlendirmesi 

Tütün Endüstrisine İlişkin Bilgiler 
Tütün piyasası, perakende satışlar bakımından değerlendirildiğinde sarmalık 

kıyılmış tütün, sigara, sigarillo, puro, makaron(içinde tütünün yer almadığı boş sigara 
tüpü)vb. ürünlerden oluşmaktadır. Küresel ölçekte, tütün piyasasının 838.1 milyar dolar 
seviyesinde olduğu, 2009-2013 döneminde yıllık bileşik büyüme oranının %4.2 gibi 
güçlü bir büyümeye işaret ettiği; tahminlerin 2013-2018 dönemi için de büyümenin 
hızlanacağını öngördüğü belirtilmektedir (Marketline Industry Profile, 2014). 

Tütün piyasası değerinin küresel dağılımına bakıldığında 710.5 milyar dolar ile 
sigaraların %85’lik pazar payına sahip olduğu, sigarillo ve puroların ise 94 milyar dolar 
ile %11’lik pazar payına sahip olduğu görülmektedir. 2018 yılında küresel tütün 
piyasasının büyüklüğünün 1 trilyon 55 milyar dolar seviyesine yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Küresel ölçekte tütün piyasasında faaliyet gösteren firmalar açısından 
yoğunlaşmanın olduğu dikkat çekmektedir. Küresel pazar payının %64’lük kısmı 4 
firmadan oluşmaktadır. Küresel ölçekte bu sektörü etkileyen unsurların başında kaçak 
veya sahte ürünlerin geldiği ve bu ürünlerin %10 oranında (yaklaşık 600 milyar adet 
sigara) olduğu belirtilmiştir (Marketline Industry Profile, 2014, s. 13). 

Anadolu’ya tütünün girişi 17.yy başlarına denk gelmektedir. Bu tarihlerden 
itibaren tütün üretimi devam etmiş, hatta cumhuriyetin kuruluş yıllarından 1960’lı 
yıllara kadar ihracat gelirleri içinde tütün ihracatının payı %25-%40 aralığında 
gerçekleşmiştir (Şahin & Taşlıgil, 2013). 1986 yılında tütün üretiminde devletin 
inhisarının sona erdiği (Sayıştay, 2014) ve 1986 yılından itibaren tütün endüstrisinin 
küresel bütünleşme sürecinin hızlandığı, 1991 yılında Tekel haricinde bir sigara 
fabrikasının kurulduğu ve sonrasında 2008 yılına kadar toplam 6 sigara fabrikasının 
kurulduğu görülmektedir. 2014 itibariyle tütün ürünleri sektöründe farklı alanlarda 
olmak üzere toplamda 20 ayrı firma bulunmaktadır. Ayrıca tütün işleme alanında 
faaliyet gösteren ve tütün alımı gerçekleştiren 13 ayrı firma bulunmaktadır (TAPDK, 
2016). 

Tütün ürünleri sektöründe (sigara ve diğer tütün ürünleriyle) 2014 itibariyle 
yurtiçi toplam satış hasılatının 34 milyar 652 milyon TL ve ihracat hasılatının 479.1 
milyon dolar olduğu görülmektedir. Tütün işleme alanındaki ihracat ise 2014 yılında 
522.3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2014 itibariyle 48 farklı ülkeye sigara ihracatı yapıldığı ancak ilk 5 ülke olan 
Bahreyn, İran, Irak, Lübnan ve İsrail’in %57’lik paya sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1 Sigara Üretim ve Satışına İlişkin Bilgiler 

 
Türkiye’de sigara ithalatı yapılmamakla birlikte tütün ürünleri imalatında ithal 

girdilerin de kullanıldığı görülmektedir. 24. Fasılda (Tütün ve tütün yerine geçen 
işlenmiş maddeler) 2012 yılında 487,4 milyon dolar, 2013 yılında 505,9 milyon dolar ve 
2014 yılında 563,7 milyon dolar olmak üzere ithalatının yapıldığı görülmektedir. Ancak 
aynı fasıldaki ihracat verileri de dikkate alındığında 2014 itibariyle 508.4 milyon 
dolarlık dış ticaret fazlası gerçekleşmiştir. Endüstrinin dış ticaret profiline bakıldığında 
ihracatta sigara, ithalatta ise yaprak tütün ithalatı ağırlık kazanmaktadır.  

Türkiye’de tütün piyasasına bakıldığında küresel ölçekteki yoğunlaşmanın 
yansıması görülmektedir. TÜİK yaptığı çalışmayla faaliyet gösteren girişimleri 515 
farklı sınıfta değerlendirerek sanayi ve hizmet sektörlerindeki yoğunlaşmayı yıllık 
bazda açıklamaktadır. 2012 yılı itibariyle tütün ürünleri imalatı kapsamında 24 girişimci 
yer almakta; CR4 oranının 80.5 olduğu ve bu oranın da sektördeki yoğunlaşmanın çok 
yüksek olduğuna2 işaret ettiği değerlendirilmektedir. (TÜİK, 2015). Yoğunlaşmanın çok 
yüksek olduğu, dış ticaret işlemleri ve küresel bütünleşmenin yüksek olduğu bu 
sektörde döviz kurundaki değişimlerin önemli bir etkiye sahip olacağı açıktır. 

Döviz Kuru Riski Yönetimi ile İlgili Çalışmalar 

Ulusal paranın değerinin değişimi sadece dış ticareti değil ekonomideki pek çok 
parametreyi de etkileyebilmektedir ( (Coşkun & Taylan, 2009, s. 159-160). Bu etkiler 
şirketler özelinde yatırım kararlarından pazarlama stratejilerine kadar farklı boyutlarda 
olabilmektedir. 1987-2005 dönemini kapsayan çalışmada Öngel ve Alkış (2008) kur 
belirsizliğinin ve milli gelirdeki artışın uzun dönemde özel yatırımlar üzerinde etkili 
olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ulaşılan sonuçların, Türkiye’de reel döviz kurlarının, 
finansal değişkenler üzerinde daha etkili olduğuna işaret edebileceği belirtilmiştir. 
Pradhan ve diğerleri (2004) ise döviz kuru belirsizliği ve yatırım ilişkisinin çeşitli 
ülkelerde izlenen farklı makroekonomik politikalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 
farklılık gösterebildiğini belirtmiştir. Aynı çalışmada döviz kurundaki belirsizlik ile 
yatırım harcamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Serven (2003) gelişmekte 
olan ülkeleri kapsayan çalışmasında döviz kuru belirsizliği ve özel yatırımlar arasında 

                                                
2 Yoğunlaşma oranı (CR4: Concentration Ratio), bir ekonomik sınıftaki en büyük 4 girişimin ciroları 
toplamının, o ekonomik sınıftaki toplam ciro değerine bölünmesiyle elde edilmiştir. Yoğunlaşma 
düzeyleri; CR4 < 30 ise düşük derecede yoğunlaşma, 30 ≤ CR4 <50 ise orta derecede yoğunlaşma, 50 ≤ 
CR4 <70 ise yüksek derecede yoğunlaşma, CR4 ≥ 70 ise çok yüksek derecede yoğunlaşma olarak 
belirlenmiştir. 
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güçlü ve negatif bir ilişkinin bulunduğunu, dışa açık ekonomilerde bu etkinin daha 
büyük olduğunu işaret etmiştir. 

Acaravcı ve Öztürk (2003) döviz kurundaki belirsizliğin reel ihracatı negatif 
yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Ancak döviz kurundaki belirsizliğin ihracatı 
olumsuz etkilemesinin kısa dönemli olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde Solakoğlu 
(2010)  reel ihracatın, artan döviz kuru riskinden olumsuz etkilendiği sonucuna 
ulaşmıştır. Aynı çalışmada daha büyük ve daha yaşlı firmaların döviz kuru riskinden 
daha fazla etkilendikleri belirtilmiştir. Yaşlı firmaların ihracat hacminin parite riskinden 
olumsuz etkilendiği, ihracat odaklı firmaların ise bu gelişmelerden daha fazla 
etkilendikleri vurgulanmıştır. 

Özen, Yolaş ve Özdemir (2006) BIST’de (İMKB) faaliyet gösteren imalat 
şirketlerine yönelik yaptıkları çalışmada, işletmelerin pek çoğunun kur riskiyle karşı 
karşıya kaldıkları, bu riske karşı kur politikasına sahip oldukları ancak politika 
oluşturmada hassas olmadıkları sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca ihracat ve ithalat oranı 
yüksek işletmelerin döviz kurlarındaki değişmelerden daha fazla etkilendiği, döviz kuru 
riskinden korunmak amacıyla finansal yöntemleri kullanmama nedenlerinin başında 
işletmelerin bu yöntemler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Allayannis ve Ofek (2001) S&P 500 içindeki finansal olmayan firmaları kapsayan 
çalışmasında firmaların döviz kuru türev araçlarını riskten korunma amacıyla 
kullandıkları ve ciddi bir şekilde döviz kuru risklerini azalttıkları ve bu türev ürünlerin 
kullanma kararının dış ticaret işlemleri gibi dış faktörlere bağlı olduğu belirtmiştir. 

Chow ve Chen (1998)Tokyo borsasında işlem gören 1110 firmayı kapsayan 
çalışmalarında firmaların maruz kalınan döviz kuru riskinden olumsuz etkilendikleri, 
Japon Yen’inin değer kaybetmesiyle hisse getirilerinin de düştüğü sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu etkinin gerekçesi iki unsura bağlanmıştır. Japonya’nın ağırlıklı olarak 
hammadde ithalatı yaptığı ve firmaların Yen’deki değer artışlarından kaynaklı ters 
etkilerle başa çıkmayı öğrendikleri buna karşılık yüksek ithalat oranına sahip 
sektörlerde Yen’deki değer kaybından daha fazla etkilendikleri belirtilmiştir. 
Dominguez ve Tesar (2006) yaptıkları çalışmada, kur riskine maruz kalınmasının 
yönüne göre zaman içinde firma değerini etkilediği; döviz kuruna maruz kalmanın firma 
ve sektör özellikleriyle ilişkili olduğu, firmaların kur riskine karşı davranışlarını 
dinamik şekilde uyarladıkları belirtilmiştir. Ayrıca firmaların kur riskinden 
etkilenmelerinin çokuluslu olma durumu, yabancı satışları, uluslararası varlıkları ve 
sektör ölçeğinde rekabet ve ticaret düzeyiyle ilişkili olduğu vurgulanmıştır. 

Ito, Koibuchi vd. (2015) Japonya’da anket yöntemiyle farklı sektörlerdeki 227 
firmayı kapsayan çalışmalarında, risk yönetim aracı olarak hem finansal hem de 
operasyonel araçların birlikte kullanılarak kur riskinin azaltıldığını belirtmişlerdir. 

Ünal ve Altın (2010)tarafından otomotiv sektöründe faaliyet gösteren halka açık 6 
şirket üzerinde yapılan çalışmada, yabancı döviz pozisyonu ile piyasa değeri arasında 
ilişki olmadığına ulaşılmış, daha önceki çalışmalarla uyumlu sonuç elde edildiği 
belirtilmiştir. Mutluay ve Turaboğlu (2013) ise 1997-2007 döneminde İMKB’de yer 
alan 55 finansal olmayan firmanın, döviz kuru değişiminden etkilenmelerini 
incelemiştir. TL’nin reel olarak değerlenmesinin/değer kaybetmesinin firmaların mali 
performansını olumsuz/olumlu etkilediği; firmaların döviz kuru etkilerine açık olmaları 
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ile ihracatçı olmalarının arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu, buna karşılık toplam 
varlıkları ve firmanın yaşı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sezer (2006) ihracatçı işletmelerin büyük ölçüde kur değişimlerinin bankalar 
aracılığıyla izledikleri, işletmelerin %90’nına yakını kur değişimlerinden korunmak 
amacıyla türev araçlarından yararlanmadıkları sonucuna ulaşmıştır. İşletmelerin 
%80’inin ise döviz pozisyonlarını vade, tutar ve döviz cinsinden denkleştirdikleri ve 
döviz kuru değişiklikleri karşısında en çok uygulanan pazarlama stratejisinin 
fiyatlandırma değişikliği olduğu belirlenmiştir. Diğer bir çalışmada ise Bayrakdaroğlu, 
Sarı ve Heybeli (2013) araştırma kapsamındaki firmalarının çoğunun döviz kuru 
riskinden etkilendiği, türev araçları kullananların sayısının az olduğu, büyük firmaların 
ise spekülatif amaçlı türev araçları kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. 

Döviz kuru riskindeki değişimin ekonomi üzerindeki etkileri üzerine yapılan 
çalışmalara da rastlanmaktadır. Tarı ve Yıldırım (2009) yaptıkları çalışmada döviz kuru 
belirsizliğinin ihracat hacmi üzerinde uzun dönemde negatif etkide bulunduğu ancak 
kısa dönemde etkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Tunçsiper ve Öksüzler (2006) 
tarafından yapılan çalışmada ise döviz kuru riskinin toplam ve sektörel ihracatı negatif 
ve önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Clark ve diğerlerince (2004) yapılan 
çalışmada da uzun dönemli döviz kuru oynaklığının ticaret üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı negatif bir etkiye sahip olduğu, döviz kuru oynaklığındaki bir standart sapmalık 
artışın ticaret hacmini %7 oranında azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Buna karşılık 
Aristotelous (2001) 1899-1999 dönemini kapsayan, 110 yıllık verilerden oluşan 
çalışmasında ne döviz kuru oynaklığının ne de kur rejimi farklılıklarının ihracat hacmi 
üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Allayannis, Brown ve Klaper (2001) yaptıkları çalışmada Doğu Asya 
bölgesindeki 8 farklı ülkeden finansal olmayan 327 firma verileriyle yapılan çalışmada, 
döviz kuru riski yönetiminde türev araçların kullanılmasının firmaların faaliyetlerinin 
verimliliği ile pozitif ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca türev araçları 
kullanan firmaların kriz döneminde türev araçları kullanmayanlara göre daha yüksek 
performans göstermesine ilişkin sonuca ulaşılamadığı belirtilmiştir. Bradley ve Moles 
(2002) yaptıkları çalışma kapsamındaki firmaların önemli bir bölümünün, girdileriyle 
satışlarını aynı para cinsinden yaparak kur riski yönetiminin yapıldığı, işletme içi risk 
yönetiminin uygulandığı sonucuna ulaşmıştır. Aabo, Høg ve Kuhn (2010) ise yaptıkları 
çalışmada orta ölçekli üretim işletmelerinde, ithalat ile döviz kurundan korunma amaçlı 
türev araçlar arasında güçlü negatif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
İthalat düzeyinin bütünleşik risk yönetiminde önemli bir unsur olduğu ve finansal 
riskten korunma araçlarındaki ihtiyacı azalttığını vurgulamışlardır. 

Doğukanlı, Özmen ve Yücel (2010) yaptıkları çalışmada 1999-2009 döneminde 
İMKB’de bulunann firmaların döviz kuruna olan duyarlılıkları sektörel açıdan 
değerlendirilmiştir. Dolar kurundaki değişimden hizmetler sektörünün negatif forex 
betasına sahip olduğu (olumsuz etkilendiği), mali ve sınai sektörlerin ise pozitif forex 
betasına sahip olduğu (hisse getirilerinin yükseldiği) sonucuna ulaşılmıştır. Euro kuru 
açısından mali ve hizmet sektörleri negatif forex betasına sahipken, sınai sektörlerin 
pozitif forex betasına sajip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, firmaların faaliyet 
gösterdikleri sektörlerin döviz kuru duyarlılıklarnı dikkate alarak risklere karşı korunma 
araçlarından yararlanma yoluna gitmeleri önerilmiştir. 
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Çömlekçi ve Güngör (2012) finansal risklerden korunmak amacıyla firma dışı 
riskten korunma araçlarını tercih eden otel işletmelerinin, türev ürünleri kullandıkları, 
en fazla forward işlemini tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Yapılan çalışmaların büyük bir bölümünde sektöre özgü faktörlerin yeterince 
dikkate almadığı görülmektedir. Kur riskinden etkilenme düzeyinde sektördeki 
işletmelerin uluslararasılaşma düzeyinin, rekabet yoğunluğunun ve özellikle üretim ve 
maliyet yapısının da dikkate alınması önem kazanmaktadır.  

Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Kapsamı 
Araştırmanın amacı, tütün endüstrisinin döviz kurlarındaki değişimin düzeyinden 

etkilenmeleri, döviz kuru bazında para pozisyon yapılarının belirlenmesi ve kur riski 
yönetimine yönelik yaklaşımlarının belirlenmesidir. Bu çalışma, sektörel 
yoğunlaşmanın yüksek olduğu tütün endüstrisinin döviz kuru riski yönetimi ve döviz 
kuru değişimlerine olan duyarlılığını inceleyen ilk çalışma olma özelliğine sahiptir.  

Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Tütün endüstrisinde anketin yapılmaya başlandığı 2015 Kasım dönemi itibariyle 
tütün mamulleri alanında 20, tütün işleme alanında ise 13 ayrı firma yer almaktadır. Bu 
firmalar sigara, sigarillo-puro, pipoluk tütün, sarmalık kıyılmış tütün, nargilelik tütün, 
makaron üretimi, tütün işleme alanlarında faaliyet göstermektedir. Bazı firmaların 
birden fazla alanda faaliyet gösterdiği bilindiğinden dolayı ankete katılımlarında 
ağırlıklı olarak faaliyet gösterdikleri alanı belirtmeleri istenmiştir. Araştırma evreni 33 
firmadan oluşmaktadır. Tütün endüstrisinde yer alan firma sayısının toplamda 33 
olmasından dolayı istatistiksel olarak küçük kitle kategorisinde değerlendirilmektedir. 
Bu kitlelerde yapılan anket çalışmalarında beklenilen geri dönme oranının %20-%30 
olması yüksek kabul edilmektedir (Peterson, 1982, s. 210). Araştırmanın kapsamında 
anket yöntemi uygulanmış olup, endüstride faaliyet gösteren firmalara anketler 
elektronik ortamda iletilmiş, 20 firmadan geçerli yanıt alınmış %60 oranında geri dönüş 
sağlanmıştır. Yanıt alınan firmaların, finansal büyüklük olarak endüstrinin %90’nını 
yansıttığı değerlendirilmektedir. 
1. Genel nitelikli bilgiler (Faaliyet süresi, yabancı sermaye durumu vb.) 

2. Döviz dağılımına ilişkin bilgiler 

ü İhracat ve ithalat işlemlerindeki dağılım 

ü Gelir ve maliyetlerdeki dağılım 

ü Yabancı kaynak olarak kredilerdeki dağılım 

3. Kur riski yönetiminde kullanılan araçlara ilişkin bilgiler 

Hazırlanan ankette çoktan seçmeli, açık uçlu, birden fazla seçenekli ve 5’li likert 
ölçeğinde hazırlanan sorular yer almıştır. Anketin hazırlanmasında benzer konuları 
kapsayan çalışmalar(Doğanay & Koçsoy, 2011), (TİM, 2015)dikkate alınmıştır. 

Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Bu süreçte IBM SPSS Statistics 23 programı kullanılmıştır. 
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Bulgular 

Araştırmada katılımcılara yöneltilen soruların birbirleriyle tutarlılığını, soruların 
değerlendirilmesindeki türdeşliğini belirlemek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmıştır. 
Sosyal bilimler alanında anket tekniği kullanılarak yöneltilen soruların güvenilirliğinin 
ölçülmesinde Cronbach Alfa değeri kullanılmıştır. Cronbach Alfa değerinin güvenilirlik 
düzeyini yansıtmada güçlü bir araç olduğu belirtilmektedir (L.Leech, C.Barrett, & 
A.Morgan, 2005). Buna göre araştırma kapsamında tanımlayıcı ifadelerin dışındaki 
yanıtlar birlikte değerlendirildiğinde Cronbach Alfa değeri, %75,5 olarak bulunmuştur. 
Bu değerin güvenilirlik eşiği olarak kabul edilen % 60 oranından yüksek olması  (Akgül 
& Çevik, 2003) bu ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Endüstriye İlişkin Genel Bilgiler ve Döviz Kuru Değişimlerinden Etkilenme 

Yapısına İlişkin Bulgular 

Endüstrideki firmaların ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlara bakıldığında 6 
firmanın sigara, 4 firmanın diğer tütün ürünleri ve 10 firmanın da tütün işleme 
alanındaki firmalardan oluştuğu görülmektedir. 

Endüstride yer alan firmaların faaliyet sürelerinin 2-86 yıl ve ortalamasının 26.1 
yıl olduğu görülmektedir. Kategori bazında bakıldığında ise sigara alanındaki firmaların 
14.1 yıl, sigara dışındaki diğer tütün ürünlerindeki firmaların 6.25 yıl ve tütün işleme 
alanındaki firmaların ortalama 41.3 yıldır faaliyet gösterdiği görülmektedir. Dünya 
ölçeğinde firmaların ortalama ömrünün 40-50 yıl arasında (De Geus, 2002, s. vıı) 
olduğu bilindiğine göre bu alandaki firmaların faaliyet sürelerinin yüksek olduğu dikkat 
çekmektedir. 

Tablo 2 Araştırmaya İlişkin Genel Bilgiler 

 
Anket sonuçlarına göre 7 firmanın %100 yabancı sermayeli, 1 firmanın yabancı 

sermaye oranının %50’den fazla ve 12 firmanın ise %100 yerli firma olduğu 
görülmektedir. Firmaların yurtdışındaki yatırımlarına bakıldığında ise 16 firmanın 
yurtdışı yatırımlarının olmadığı, 3 firmanın çok sayıda ülkede yatırım faaliyetinin 
olduğu ve 1 firmanın ise yalnızca bir ülkede yatırımlarının olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamındaki firmaların çalışan sayısı bakımından 4’ü mikro işletme 
kategorisinde, 4’ü küçük işletme, 8’i orta büyüklükteki işletme ve 4’ü de büyük ölçekli 
işletme kategorisinde yer almaktadır. Finans bölümünde çalışan sayısı 1 ile 32 kişi 
arasında değişirken, yabancı sermayeli firmalarda finans bölümünde çalışan sayısının 
göreceli olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tamamı yerli sermayeli firmaların finans bölümünde çalışan sayısı ortalama 3,3 
iken aynı oran yabancı sermayeli firmalarda ortalama 10 kişi olmaktadır. Firmaların 
ihracatlarının toplam satış hacmi içerisindeki oranının ortalama %52,9 olduğu, 
ithalatlarının ise ortalama %19,8 oranında olduğu görülmektedir.  

Araştırma kapsamındaki firmalardan hiçbiri gerek ihracat gerekse ithalat 
işleminde döviz kurundaki değişimlerden etkilenmeyi istememektedir. Diğer taraftan 
firmaların özellikle ihracat işleminde kur değişimlerinden daha fazla korunmak 
istedikleri dikkat çekmektedir. Firmaların döviz kurundaki değişimden korunmayı 
istemelerine karşın buna yönelik uyguladıkları yöntemler ve aldıkları önlemler 
araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. 

Tablo 3 Kur Riskine Yönelik Sistematik Uygulama Durumu 

 
Firmaların sistematik olarak döviz kuru riskinden korunmalarına ilişkin yapılan 

incelemede 5 firmanın hem döviz kuru hem de farklı döviz kuru paritelerine (örneğin 
Euro/Dolar vb.) ilişkin uygulamalarının bulunduğu, 6 firmanın ise buna ilişkin herhangi 
bir uygulamasının olmadığı görülmüştür. Sistematik şekilde kur riski uygulamasının 
bulunduğunu belirten firmaların orta ve büyük ölçekli firmalar olduğu dikkat 
çekmektedir. 

Araştırma kapsamındaki firmaların döviz kuru riskinden korunmaya yönelik 
olarak uyguladıkları araçları işletme içi uygulamaları ve finansal araçları kapsayacak 
şekilde ifade etmesi istenmiştir. İşletme içi uygulamaların göreceli olarak daha fazla 
uygulandığı buna karşın finansal araçların döviz kurundaki değişimlerden korunmak 
üzere kullanılmadığı dikkat çekmektedir. 
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Tablo 4 Döviz Kuru Riskinden Korunmada Kullanılma Düzeyleri 

 
Finansal araçların kullanılmamasındaki temel gerekçeler sorulduğunda; 5 firma 

ithalatlarının da bulunması, 5 firma döviz kurunda artış beklentisi ve 3 firma karlılığı 
ortadan kaldırması gibi nedenlerin etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde 4 firma 
finansal araçlarla ilgili bilginin yeterli olmadığını, 2 firma da daha önceki işlemlerden 
kaynaklanan kötü tecrübenin etkili olduğunu ve 2 firma da bu araçların maliyetli 
olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçlar da firmaların döviz kuru riskinden korunmada 
finansal araçlardan daha çok içsel araçları tercih ettiklerini desteklemektedir. 

Tütün endüstrisinde ihracat fiyatlamasında kullanılan gün sayısı ortalama 100.9 
gün iken ithalat yapılan ürünlerin fiyatlamasındaki ortalama gün sayısı ortalama 41.9 
olmaktadır. İhracat ve ithalat işlemleri aynı para cinsinden yapılsa bile fiyatlamada 
kullanılan süre farklılığı risk kaynağı olabilecektir. Bu durumda firmaların ihracat 
fiyatlamasını daha uzun süreli yapmalarından dolayı kur riskiyle karşı karşıya 
kalabilecekleri dikkat çekmektedir. 

Döviz Pozisyonuna İlişkin Bulgular 
Araştırma kapsamında firmaların ihracat ve ithalat işlemlerindeki döviz 

dağılımlarını ve bu işlemlerin satışlar içindeki oranlarını ifade etmeleri istenmiş ve her 
bir döviz cinsi bazında firmaların ayrı ayrı kur pozisyonu belirlenmiştir. Her bir 
firmanın aynı para cinsinden ihracatının satışlarına olan oranı ve aynı para cinsinden 
ithalatının satışlarına olan oranı satışlara göre uyarlanmış; oransal ifadelerin belirli bir 
düzlemde aynı değeri yansıtması sağlanmıştır. İhracat ve ithalat için hesaplanan 
oranların arasındaki fark o firmanın dış ticaret işleminden kaynaklı döviz pozisyonunu 
göstermektedir.  

Örnek vermek gerekirse ihracatın %80’inin, ithalatın %10’unun Dolar cinsinden 
yapılması; ihracatın satışlara oranının %70 ve ithalatın satışlara oranının %10 olması 
durumunda, Dolar cinsinden döviz pozisyonu +%55 olmaktadır. Firma Dolar/TL 
kurundaki düşüşlerden olumsuz etkilenirken artışlarından olumlu etkilenecektir. Euro 
cinsinden ihracatın satışlara oranı %2,8 ve Euro cinsinden ithalatın satışlara oranı %9 
ise döviz pozisyonu -%6,2 olarak hesaplanacaktır. Bu durumda firma Euro/TL 
artışlarından olumsuz etkilenirken, düşüşlerinden olumlu etkilenecektir. Kur riskinden 
korunmak amacıyla dış ticaret işlemlerinin dengeli yapılması, dış ticaret işlemleri 
aşamasında kur riskinin kontrol edilmesi, ihracattan ve ithalattan kaynaklı döviz 
pozisyon farkının olmaması ya da mümkün olduğu kadar az olması beklenmektedir. 
Verilen ifadeler endüstri genelinde değerlendirildiğinde, Dolar cinsinden istatistiksel 
olarak anlamlı pozitif pozisyonunun oluştuğu, Dolar cinsinden net dış ticaret para 
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pozisyonu ortalama %32.2 olduğu, diğer döviz kurlarında ise istatistiksel olarak sıfırdan 
farklı olmadığı görülmektedir. 

Tablo 5 Para Pozisyonu Örnek Hesaplama 

 
Yalnızca dış ticaret işlemlerinde oluşan endüstri pozisyona göre değerlendirme 

yapılacak olursa, Dolarda oluşan pozitif yönlü pozisyon dolayısıyla tütün endüstrisi 
Dolar kurundaki düşüşlerden olumsuz, artışlardan olumlu etkilenebilecektir. 

Araştırma kapsamında firmaların dış ticaret işlemlerindeki döviz dağılımının yanı 
sıra firmanın tüm faaliyetlerini kapsayan gelir ve maliyetleri içindeki oranları da ifade 
etmeleri istenmiştir. Döviz kuru riski pozisyonu gelir ve maliyetler boyutunda 
değerlendirildiğinde, aynı döviz cinsi bakımından firmaların gelir ve maliyetleri 
arasında döviz pozisyonunun olmaması veya mümkün oldukça az olması beklenebilir.  

Tablo 6 Net Dış Ticaret Para Pozisyonu 

 
Sonuçlar incelendiğinde, dış ticaret işlemlerinde olduğu gibi firmaların tüm 

faaliyetleri kapsamında da Dolar cinsinden pozitif pozisyon oluşması istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklı para pozisyonuna benzer 
şekilde Euro ve TL’nin istatistiksel olarak sıfırdan faklı olmadığı görülmektedir. Ancak 
maliyetlerin büyük ölçüde TL ile yapılmasından kaynaklı negatif pozisyon oluştuğu ve 
%90 güven düzeyinde sıfırdan farklı olduğu ve bunun da beklenilen bir durum olduğu 
değerlendirilmiştir. Gelir ve maliyetlerdeki yabancı para pozisyonu, tütün 
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endüstrisindeki firmaların dış ticaret işlemlerindeki döviz pozisyonundaki yapıyı 
destekleyici mahiyettedir. 

Tablo 7 Faaliyet Para Pozisyonu 

 
Firmanın dış ticaret işlemleri ile tüm faaliyetlerindeki döviz pozisyonları birlikte 

değerlendirildiğinde, Dolar cinsinden pozitif pozisyon oluştuğu buna karşın Euro ve TL 
cinsinden işlemlerde işletme içi faaliyetlerle kur riskinin belli ölçüde dengelendiği 
görülmektedir. 

Araştırma kapsamında firmaların döviz cinsinden kredilerinin satışları içindeki 
oranını ifade etmeleri istenerek, firmanın faaliyetleri kapsamında oluşan döviz 
pozisyonlarının krediler aracılığıyla dengelenme durumunun ortaya çıkartılması 
amaçlanmıştır. 

Tütün endüstrisinde kredi kullandığını belirten firmaların, kullandıkları kredilerin 
toplam satışları içindeki oranının ortalama %51,9 oranında olduğu, TL cinsi kredilerin 
satışlara oranı ortalamasının ise %17,2 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo 8 Döviz Kredilerine Göre Uyarlanmış Faaliyet Para Pozisyonu 

 
Buna göre firmaların her birinin toplam satışlarına göre uyarlanmış, faaliyet döviz 

pozisyonu ile dövize endeksli krediler arasında farkın olmayışı, kur riskinin 
alınmadığını; pozitif para pozisyonu olması durumunda negatif etkiye sahip aynı para 
cinsinden kredi kullanılmasıyla riskin ortadan kaldırıldığına işaret edebilecektir. Döviz 
kredilerinin de dikkate alınmasıyla ortaya çıkan para pozisyonlarına bakıldığında Euro 
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ve TL bakımından istatistiksel olarak anlamlı negatif para pozisyonu oluşurken, Dolar 
para pozisyonunun sıfırdan farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolar cinsinden para pozisyonlarına bakıldığında net dış ticaret pozisyonunun 
satışların %32.2’si oranında; faaliyet para pozisyonunun %33’ü oranında oluştuğu 
ancak Dolar cinsinden alınan kredilerin de dikkate alınmasıyla dengelenmenin 
sağlandığı görülmüştür. Diğer taraftan Euro ve TL bazında kredilerle birlikte tütün 
endüstrisinde negatif para pozisyonu oluştuğu, Euro cinsinden satışların -%19,6’sı 
oranında negatif para pozisyonu oluştuğu dikkat çekmektedir. Euro kurunda görülecek 
artışların olumsuz etkilere neden olabileceği değerlendirilmektedir. 

Sonuç 
Tütün endüstrisinde, yoğunlaşmanın, dış ticaret ve yabancı sermaye etkisiyle 

uluslararasılaşma düzeyinin ve özellikle tütün işleme alanındaki firmaların faaliyet 
sürelerinin göreceli olarak yüksek olduğu görülmektedir. 

Araştırma kapsamında firmaların döviz kurundaki değişimlerden korunmayı 
özellikle ihracat işlemlerinde istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın sistematik 
şekilde kur riskinden korunmaya yönelik uygulaması olan firma oranı %25 oranındadır. 
Araştırma kapsamındaki firmaların hepsi dış ticaret işlemlerinde kur riskinden 
korunmayı isterken buna yönelik sistematik bir uygulama yoluna gitmemektedirler. Bu 
durumla ilişkili olarak firmaların döviz kuru riskinden korunmada kullanılan yöntemler 
bakımından işletme içi uygulamaları finansal araçlara göre daha fazla tercih ettikleri 
görülmektedir. Böylelikle firmalar döviz kuru riskinden korunma stratejisini sistematik 
şekilde uygulamak yerine faaliyetler süresince uyguladıkları sonucuna ulaşılmaktadır. 
Diğer taraftan yabancı sermayeli firmaların gerek finans bölümündeki çalışan sayısının 
yüksekliği gerekse de verilen diğer ifadelerden kur riskini büyük ölçüde dengeledikleri 
görülmektedir. 

Dış ticaret para pozisyonları ve faaliyet para pozisyonlarına ilişkin bulgular 
birlikte değerlendirildiğinde; Dolar dışındaki para cinslerinde denge sağlandığı, Dolar 
cinsinden pozitif para pozisyonu oluştuğu ve bunun da kur riskine işaret ettiği sonucuna 
varılmıştır.  

Bununla birlikte dövize endeksli kredilerin, döviz kuru risk yönetim aracı olarak 
kullanıldığı, özellikle Dolar bazlı krediler aracılığıyla, Dolar kurunda ortaya çıkan 
pozitif pozisyonların dengelendiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın Euro bazlı 
kredilerin de dikkate alınmasıyla Euro döviz kurunda negatif pozisyon oluştuğu 
bulgusuna varılmıştır.  

Firmaların döviz kuru riskinden korunmayı istemelerine karşın gelecek dönem 
için kurlarda artış beklenmekte ve ithalatla kur riskinin dengelenmesi hedeflenmektedir. 
Ulaşılan diğer bulgular da firmaların kur riskinden korunmaya yönelik finansal araçları 
beklenildiği kadar tercih etmediği, işletme içi yöntemlerini veya dış ticaret işlemlerini 
kullanma eğiliminde oldukları sonucuna varılmıştır.  
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Extensive Summary 
Introduction 

The exchange rate movements, along with globalization, have become more 
important not only for financial institutions but also for real sector companies. These 
movements constitute a significant risk especially for foreign trade operations 
companies. Also exchange rate risk is important for non-financial companies regards to 
both assets and liabilities. Management of this exchange rate risk exposure has an 
impact on competitiveness of these companies. 

While companies aim to hedge exchange rate risk, four major approaches are 
adopted: risk hedging, adapting to risk, risk diversion and diversification.  (Grosse & 
Kujawa, 1995, s. 164). Exchange rate risk management techniques used by companies 
are classified as financial (external) and operational (internal) hedging. Best known 
financial hedging tools are forward and futures derivatives. 

The global tobacco market had total revenues of $838.1bn in 2013, representing a 
compound annual growth rate (CAGR) of 4.2% between 2009 and 2013. The 
performance of the market is forecast to accelerate, with an anticipated CAGR of 4.7% 
for the five-year period 2013 - 2018, which is expected to drive the market to a value 
of $1,055.1bn by the end of 2018. The global tobacco market is rather concentrated with 
four leading market players taking around 64% of the total market in value terms. 
Similarly, Turkish tobacco industry has very high concentration level. 

Solakoğlu (2010) found that real exports are negatively impacted by an increase in 
exchange rate risk. In addition, size of the trade volume and the dependence on 
domestic market for revenue generation are found to be important for the 
aforementioned relationship. 

Özen, Yolaş ve Özdemir (2006) emphasized that many companies encounter with 
exchange rate risks and they have a control policy against to them. Also the companies 
are not sensitive to build proactive policy against to exchange rate risk. Chow ve 
Chen(1998) found that Japanese firms are more adversely affected by yen depreciation 
if they are in industries with higher imports ratios and in the non-traded industries and 
less detrimentally affected if they are in industries with higher exports Firms with high 
leverage, low liquidity and high cash dividends have high exposures. 

Ito, Koibuchi vd. (2015) indicated that firms with greater dependency on sales in 
foreign markets have greater foreign exchange exposure and risk is reduced by both 
financial and operational hedging. 
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Because of clarifying of evident approaches which are used by companies, 
evaluation of exchange rate risk management industry level is fairly important. This 
paper reviews the impact level of exchange rate movements, determination of the 
structure of exchange rate risk position on the basis of currency and also determination 
of the approaches to exchange rate risk management in the tobacco industry which has 
very high concentration level. 

Methodology 

Because of tobacco industry concentration level is very high, research universe 
consists of 33 companies as the date of November 2015. Twenty of these companies 
operate in raw tobacco processing and the rest of them operate in the field of tobacco 
products.  Surveys were sent to these companies via internet and twenty responses were 
received from them. Surveys included multiple-choice questions, open-ended questions, 
multiple choice questions and 5-point likert scales questions 

The findings are grouped as follows: 
General information (corporate life, foreign capital, etc.) 

Information on exchange rate position (foreign transactions, cost and income, fx 
loans as external source) 

Information on exchange rate risk management techniques  
Findings  

It is seen that the level of concentration and foreign trade transactions and 
operating period of the firms especially in the field of tobacco processing are relatively 
higher than the other industries 

In tobacco industry, different strategies are followed in import and export pricing 
regarding time. In export pricing, on an average 100.9 days are used by the firms 
whereas in import pricing, 41.9 days are used. Thereupon, even if export and import 
transactions are denominated in the same currency, there would be a risk for the firms 
because of the time difference.  

Although the firms want to implement the exchange rate risk management policy 
entirely their operations, they don’t use systematically. The main reasons of that are 
rising of exchange rates and using of import transactions.  

Finally the firms prefer operational hedging much more than financial hedging in 
order to hedge against currency risk. Also the firms use foreign currency loans as a tool 
for exchange rate risk management specially US Dollar loans in order to balance their 
positive exchange rate of dollar risk position. 
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Özet 

 Bu çalışmada 2001 yerel finansal krizi sonrasında bankaların takipteki kredi 
oranları üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışma 
kapsamında 2002-2014 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren kamusal sermayeli 
mevduat bankaları, özel sermayeli yerli mevduat bankaları ve Türkiye’de kurulmuş 
yabancı sermayeli mevduat bankaları incelenmiştir. GMM yöntemlerinden (Generalized 
Method of Moments- Genelleştirilmiş Momentler Metodu) Sistem GMM ve Fark GMM 
kullanılarak yapılan analiz sonucunda bir önceki dönemdeki takipteki kredi oranı, net 
faiz marjı, sermaye yeterliliği ve ödeme gücü oranının takipteki krediler üzerinde 
negatif etkileri olduğu tespit edilmiştir. Kredilere uygulanan faiz, kredi/ mevduat oranı, 
etkinsizlik ve faaliyet etkinliği değişkenleri ile ise takipteki krediler arasında pozitif 
ilişki bulunmuştur. Ahlaki tehlike hipotezi ve kötü yönetim hipotezi ile uyumlu sonuçlar 
bulunurken, çeşitlendirme hipotezi ile zıt sonuçlar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Takipteki Krediler, Türk Bankacılık Sektörü, Dinamik Panel Veri  
Abstract 

This study aims to determine the factors that are effective on non-performing 
loans ratio after the 2001 local financial crisis. State-owned banks, privately-owned 
banks and foreign banks that operate in Turkey between the years 2002 and 2014 are 
examined. According to System-GMM and Difference GMM results, lagged value of 
non-performing loans, net interest margin, capital adequacy and solvency ratio have 
negative effects on non-performing loans ratio. On the other hand, interest applied to 
loans, loans/ deposits ratio, inefficiency and operating efficiency have positive effects 
on non performing loans. Although the results are consistent with moral hazard and bad 
managemet hypothesis, they are inconsistent with diversification hypothesis.  
Keywords: Non-performing Loans, Turkish Banking Sector, Dynamic Panel Data  
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1. Giriş 
 Finans piyasalarının gelişmesiyle beraber ürünler ve buna bağlı olarak müşteri 
çeşitliliği artarken herhangi bir piyasada yaşanan krizin karşılıklı bağımlılık ve bulaşma 
etkisiyle diğer piyasalarda hızla yayılması olasılığı da artmıştır (Korkmaz, 2011, s. 53). 
Dolayısıyla sadece bireyler açısından değil finansal sektörün aktörleri için de risk 
yönetim sistemi önemli bir olgu haline gelmiştir. Risk yönetimi, birçok ekonomide 
özellikle finansal sektörünün temel yapı taşları olan bankalar açısından gerek ulusal 
sektör düzenleyicileri gerekse de Basel gibi uluslararası düzenleyiciler tarafından daha 
yoğun takip edilir hale gelmiştir (Arslan ve Karan, 2009, s. 361). 
 Bankalar fonksiyonlarını yerine getirirken bazı risklerle karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Bu risklerden biri de kredi riskidir. Kısaca bankaların müşterilerine 
verdikleri kredilerin geri ödenmemesi olarak tanımlanan bu risk bankaların takipteki 
kredi oranlarının artmasına neden olmaktadır (Şahbaz ve İnkaya, 2014, s. 70). Takipteki 
krediler ise bu kredilerin bir kısmının ya da tamamının 90 günü aşan bir sürede geri 
ödenmemesi olarak ifade edilmektedir (Yücememiş ve Sözer, 2011, s. 44). Türkiye’de 
yaşanan 1994, 2000 ve 2001 yılı krizlerinde bankaların risklere karşı daha açık bir hale 
geldiği görülmüştür (Alper ve Anbar, 2011,s. 140). Bu durum bankaların takipteki kredi 
oranlarının artmasına neden olurken bu süreç bankaların aktif yapılarının bozularak 
karlılıklarının azalması ve hatta birçoğunun TMSF’ye devrolması ile sonuçlanmıştır. 
Dolayısıyla finansal sistemin sağlamlığı bir bütün olarak risk yönetimini oluşturan 
bileşenlerin başarılı yönetimiyle mümkün olacaktır. 
 Buradan hareketle çalışmada 2001 yerel krizi sonrasında Türk bankacılık 
sektöründe faaliyet gösteren kamusal sermayeli mevduat bankaları, özel sermayeli yerli 
mevduat bankaları ve Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli mevduat bankalarının 
takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan 
literatür taraması sonrasında açıklama gücü yüksek olan banka düzeyindeki değişkenler 
tespit edilerek 2002-2014 dönemi için oluşturulan veri seti ile analizler yapılmıştır. 
Analiz bulguları diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak Türk 
bankacılık sektörü için takipteki kredi oranlarının azaltılmasına yönelik incelenmesi 
gereken faktörler belirlenmiştir. Literatürde yapılan benzer çalışmalardan farklı olarak, 
takipteki kredi oranını etkileyebilecek banka seviyesindeki değişkenler arttırılmıştır. 
Buna ilaveten içsellik problemine çözüm olarak Fark GMM ve Sistem GMM analizleri 
kullanılmıştır. 
 Çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, üçüncü bölümünde gereç ve 
yöntem ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise sonuç ve tartışmaya yer verilmiştir. 

2. Literatür Taraması 
 Bankacılık sektöründe takipteki kredi oranlarının belirleyicileri üzerinde gerek 
bankalara özgü değişkenlerle gerekse de makroekonomik değişkenlerle farklı istatistiki 
analiz yöntemleri kullanılarak yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır.  

Bankalara özgü ve makroekonomik faktörlerin bir arada değerlendirildiği 
çalışmalarda incelenen dönem ve bankaların faaliyet gösterdiği coğrafi bölgenin 
ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 
Türkiye dışındaki diğer ülkeleri kapsayan çalışmalarda Ghosh (2015), 1984-2013 
dönemini kapsayan 30 yıllık dönemde 50 ayrı ABD eyaleti ve DC bölgesinde faaliyet 
gösteren ticari banka ve tasarruf kurumları için sabit etkiler ve dinamik GMM 
yöntemlerini kullanarak yaptığı analiz sonucunda daha büyük aktifleştirme oranının, 
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likidite riskinin, zayıf kredi kalitesinin, daha büyük maliyet etkinliği ve sektör 
büyüklüğünün istatistiki olarak anlamlı bir şekilde takipteki kredi oranını artırırken 
banka karlılığındaki büyümenin takipteki kredi oranını düşürdüğünü, yüksek reel 
GSYH, bireysel reel gelir büyüme oranı ve konut fiyat endeksindeki değişimin 
istatistiki olarak anlamlı bir şekilde takipteki kredi oranını düşürürken enflasyon, 
işsizlik oranı ve kamu borç stokunun takipteki kredi oranını artırdığını tespit etmiştir. 
Saba, Kouser ve Azeem (2012) reel GSYH, faiz oranları ve geri ödenmemiş krediler 
toplamı bağımsız değişkenler, takipteki kredi oranları bağımlı değişken olmak üzere 
1985-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren bankaların 
verisi ile yaptıkları regresyon ve korelasyon analizleri sonucunda tüm değişkenlerin 
takipteki kredi oranları ile istatistiki olarak anlamlı bir ilişki içerisinde olduğunu, 
takipteki kredi oranlarındaki %58.9’luk değişimin bağımsız değişkenlerce 
açıklanabileceğini tespit etmişlerdir. Klein (2013) 16 Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa 
ülkesinde faaliyet gösteren 10 büyük bankanın 1998-2011 dönemine ait yıllık 976 
gözlem verisini kullanmıştır. Sabit etkiler modeli, fark GMM ve sistem GMM modelleri 
ile yaptığı analiz sonucunda takipteki kredi oranlarının işsizlik oranı, döviz kuru, 
enflasyon ve VIX ile pozitif, özsermaye karlılığı ve GSYH ile ise negatif bir ilişki 
içinde olduğunu tespit etmiştir. Boudriga, Taktak ve Jellouli (2010) 12 ayrı Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika Ülkesinde faaliyet gösteren 46 bankanın 2002-2006 yıllarını kapsayan 
verisini kullanarak kurdukları tesadüfi etkili regresyon modeli sonucunda bankaya özgü 
faktörlerden gelişmiş ülkelerden gelen yabancı katılımın, yüksek kredi büyümesinin ve 
karşılıkların takipteki kredi oranlarını düşürdüğünü tespit etmişlerdir. Buna karşın iyi 
aktifleştirilmiş bankalarda kredi riskinin yükseldiğini gözlemlemişlerdir. Kamu ve özel 
kesim tarafından açıklanan bilgilerin kredi kalitesini etkilediğini dolayısıyla kurumsal 
çevrenin bankaların kredi kalitesinin artırılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu 
belirtmişlerdir. Espinoza ve Prasad (2010) Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’ne 
üye 6 ülkede faaliyet gösteren 71 ayrı bankanın 1998-2008 dönemine ait verisini 
kullanarak sabit etkiler modeli, fark GMM ve sistem GMM modelleri ile yaptıkları 
analizler sonucunda hem makroekonomik faktörlerin hem de banka düzeyindeki 
faktörlerin takipteki kredi oranları üzerinde etkili olduğunu, özellikle reel GSYH ile 
takipteki kredi oranları arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif güçlü bir ilişki 
olduğunu bulmuşlardır. Banka düzeyindeki değişkenlerden etkinlik ve bilanço 
büyümesinin de takipteki kredi oranları üzerindeki etkisinin istatistiki olarak anlamlı 
olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca küresel finansal piyasa koşullarının takipteki kredi 
oranlarını etkilediğini, bu nedenle düzenleyicilerin ve merkez bankalarının büyümenin 
düşük olduğu ve sıkı finansman politikası izlendiği dönemlerde takipteki kredi 
oranlarındaki artışlara karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Makri, 
Tsagkanos ve Bellas (2014) ekonomik durgunluğun hemen öncesinde Euro Bölgesinde 
yer alan 14 ülkeden elde ettikleri 2000-2008 yıllarını kapsayan 120 gözlem verisini 
kullanarak GMM yöntemi ile yaptıkları analiz sonucunda kamu borç stoku, işsizlik 
oranı, GSYH'daki yıllık büyüme oranı, sermaye yeterlilik oranı, bir önceki yılın 
takipteki kredi oranı, özkaynak karlılığı gibi değişkenler ile takipteki krediler arasında 
güçlü bir korelasyon olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Messai ve Jouini (2013), 2008 yılı 
mortgage krizi sonrasında finansal problemlerle karşı karşıya kalan İtalya, Yunanistan 
ve İspanya’da faaliyet gösteren 85 bankanın 2004-2008 dönemine ait verisi ile 
yaptıkları analiz sonucunda ekonomik büyüme ve banka karlılığının takipteki kredi 
oranlarını azalttığını, buna karşın işsizlik oranları, reel faiz oranları ve zayıf kredi 
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kalitesinin takipteki kredi oranları ile pozitif bir ilişki içerisinde olduğunu bulmuşlardır. 
Vogizas ve Nikolaidou (2011) Romanya bankacılık sektörü için Aralık 2001-Kasım 
2010 dönemine ait aylık veri ile bir zaman serisi modeli oluşturmuşlardır. Yaptıkları 
analiz sonucunda takipteki kredi oranlarını etkileyen makroekonomik değişkenlerin 
parasal büyüklük, faiz oranları, finansal piyasalar olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun 
yanısıra Yunanistan krizinin Romanya bankacılık sektörü üzerindeki etkisinin de 
araştırıldığı çalışmada özellikle inşaat ve yatırım harcamaları, enflasyon, işsizlik, 
GSYH, para arzı, kamu dış borç stoku ile beraber Yunanistan krizine özgü faktörlerin 
Romanya bankacılık sektöründe takipteki kredi oranları üzerinde etkili olduğu 
belirtilmişlerdir. Louzis, Vouldis ve Metaxas (2012) Yunanistan’ın 9 ticari bankasının 
2003-2009 dönemine ait verisi ile dinamik GMM modelini kullanarak yaptıkları analiz 
sonucunda tüketici kredisi, iş kredisi ve ipotekli konut kredisi takip oranlarının temelde 
GSYH, işsizlik oranı, faiz oranları ve kamu borç stoku gibi makroekonomik 
değişkenlerden etkilendiğini, kategorik olarak takipteki kredi oranları içerisinde ipotekli 
konut kredisi takip oranlarının makroekonomik koşullardaki değişimlere karşı en az 
duyarlı olduğunu belirlemişlerdir. Salas ve Saurina (2002) İspanya’da faaliyet gösteren 
ticaret ve tasarruf bankalarının 1985-1997 dönemine ait 1381 gözlem verisi ile 
yaptıkları dinamik panel veri analizi sonucunda reel GSYH büyüme oranının, banka 
büyüklüğünün, piyasa gücünün ve kredi genişlemesinin takipteki krediler üzerinde etkili 
olduğunu bulmuşlardır. Bebczuk ve Sangiácomo (2008) Arjantin bankacılık sektöründe 
1998-2005 dönemine ait Merkez Bankasından elde ettikleri veri ile yaptıkları analiz 
sonucunda 2002-2003 krizlerinde zayıf olmasına rağmen takipteki krediler ile 
konjonktürün yüksek bir korelasyona sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 
 Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalar ve katılım bankaları üzerinde 
bankalara özgü ve makroekonomik faktörler ile yapılan çalışmalara bakıldığında farklı 
değişkenlerin analize dahil edildiği görülmektedir. Yağcılar ve Demir (2015) Türk 
Bankacılık Sektöründe 2002-2013 yılları arasında faaliyet göstermiş olan 26 ticari 
bankanın verisini panel veri analizi yöntemi ile değerlendirmişlerdir. Yapılan analiz 
sonucunda takipteki krediler ile büyüme, faiz oranı, yabancı bankalar ve sermaye 
yeterliliği oranının pozitif yönlü, borsada işlem görme, ölçek, kredi/mevduat oranı, 
likidite ve aktif karlılığı oranının ise negatif yönlü ilişki içerisinde olduğunu tespit 
etmişleridir. Bunun yanısıra takipteki krediler ile kredilere uygulanan faiz oranı, net faiz 
marjı ve enflasyon arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya 
koymuşlardır. Vatansever ve Hepşen (2013) Ocak 2007-Mart 2013 döneminde Türkiye 
bankacılık sektöründen elde ettiği 75 gözlem verisi ile yaptığı doğrusal regresyon ve 
eşbütünleşme analizleri sonucunda borç oranı, kredilerin aktiflere oranı, reel sektör 
güven endeksi, tüketici fiyat endeksi, Euro/TL paritesi, USD/TL paritesi, para arzı, faiz 
oranı, Türkiye GSYH büyüme oranı, Avrupa bölgesi GSYH büyüme oranı, S&P 500 
endeksindeki oynaklığın takipteki kredi oranı açıklamada istatistiki olarak anlamlı bir 
etkisi olmadığını tespit etmiştir. Diğer taraftan kredi oranları ile sanayi üretim endeksi, 
BIST 100 endeksi ve etkinsizlik oranları arasında negatif, işsizlik oranı, özkaynak 
karlılığı ve sermaye yeterlilik oranı ile pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 
Macit ve Keçeli (2012) Türkiye’de 2005-2011 yılları arasında faaliyet gösteren 4 
katılım bankasının çeyrek dönemlik verisi ile yaptıkları regresyon ve korelasyon analizi 
sonucunda net krediler/toplam aktifler oranı ve reel aktifler ile takipteki kredi oranı 
arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif bir ilişki olduğunu, GSYH büyüme 
oranındaki düşüşün ve işsizlik oranındaki artışın takipteki kredi oranını artırdığını buna 
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karşın döviz kuru ve enflasyon oranı ile takipteki kredi oranı arasında istatistiki olarak 
anlamlı bir ilişki olmadığını belirlemişlerdir. Macit (2012) Türkiye’de 2005-2010 yılları 
arasında faaliyet gösteren 15 ticari bankanın verisi ile yaptığı dinamik panel veri analizi 
sonucunda yüksek özkaynaklar/toplam aktifler oranı ve yüksek net faiz marjına sahip 
bankaların takipteki kredi oranlarının yüksek iken net krediler/toplam aktifler 
oranındaki artışın takipteki kredi oranlarını düşürdüğünü belirlemiştir. GSYH büyüme 
oranı ve ulusal paranın değer kaybetmesinin ticari bankaların kredi portföylerini 
bozduğunu ortaya koymuştur. 

Bankaların takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan makroekonomik faktörlerin 
belirlenmesine yönelik uluslararası çalışmalarda Skarica (2014) gelişmekte olan 7 ayrı 
Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde 2007-2012 yılları için elde ettiği çeyrek dönemlik veri 
ile sabit etkili panel veri modeli kullanarak yaptığı analiz sonucunda işsizlik oranı ve 
enflasyon oranındaki artışın takipteki kredi oranlarını artırırken reel GSYH’daki 
büyümenin takipteki kredi oranları üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Jakubik ve Reininger (2013) 9 Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkesinde 2004-2012 
yıllarına ait çeyrek dönemlik veri ile GMM modelini kullanarak yaptıkları analiz 
sonucunda reel GSYH’daki büyüme ve ulusal borsa endeksi takipteki kredi oranlarını 
azaltırken ulusal döviz kuru, bireysel krediler/GSYH oranı ve geçmiş takipteki kredi 
oranlarının mevcut takipteki kredi oranlarını artırdığını ortaya koymuşlardır. Badar ve 
Javid (2013) Pakistan ticari bankalarının 2002-2011 dönemine ait verisi ile yaptıkları 
Johansen ve Juselius Eşbütünleşme testi ile değişkenler arasında uzun dönemde bir 
ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Granger Nedensellik testi kullanarak enflasyon ve 
döviz kuru takipteki kredilerin Granger nedeni olarak belirlenmişlerdir. Kısa dönemli 
ilişki ise vektör hata düzeltme modeli ile test edilirken takipteki krediler ile enflasyon ve 
döviz kuru arasında zayıf bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Sonuç olarak 
makroekonomik değişkenlerin takipteki kredi oranlarının büyük oranda belirleyicisi 
olduğu görüşüne varmışlardır. Berger ve DeYoung (1997) çalışmalarında 1985-1994 
döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren ticari bankaların yıllık 
verisi yardımıyla yaptıkları Granger Nedensellik testi sonucunda maliyet etkinliği ve 
takipteki krediler arasında çift yönlü bir ilişki tespit ederlerken düşük sermayeli 
bankalarda takipteki kredilerin arttığını belirlemişlerdir. Clair (1992) 1976-1990 dönemi 
için Teksas bankalarının tahsil imkanı kalmayan kredileri ile takipteki kredi oranlarını 
bağımlı değişken olarak modele dahil ettiği regresyon analizi sonucunda hızlı kredi 
büyümesinin kredi kalitesini bozduğunu tespit etmiştir. 
  Bu kapsamda yalnızca makroekonomik faktörler kullanılarak Türkiye Bankacılık 
sektörünü hedef alan çalışmalarda İslamoğlu (2015) 2002-2013 yılları arasında Borsa 
İstanbul XBANK endeksinde işlem gören 13 bankanın çeyrek dönemler itibariyle elde 
ettiği takipteki krediler/toplam krediler oranlarını bağımlı değişken, ticari kredi faiz 
oranı ve kamu borç stoku/GSYH oranını bağımsız değişken olarak ele almıştır. 
Analizinde kullandığı Granger Nedensellik testi ve VAR modeli sonucunda ticari kredi 
faiz oranlarındaki değişimin takipteki kredi oranlarını uzun dönemde olumsuz yönde 
etkilerken kamu borç stoku/GSYH oranı üzerinde olumlu etkisi olduğunu tespit etmiştir. 
Uzun dönemde ticari kredi faiz oranındaki düşüşün aşırı kredi büyümesine neden 
olacağını ve böylece takipteki kredi oranlarının da artacağını, diğer taraftan kamu borç 
stoku/GSYH oranındaki artışın da takipteki kredi oranlarını artıracağını ortaya 
koymuştur. Şahbaz ve İnkaya (2014) Türk bankacılık sektörü için çeyrek dönemler 
itibariyle 1998-2012 dönemini kapsayan veri ile Granger Nedensellik testi ve VAR 
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modeli kullanarak yaptıkları analiz sonucunda takipteki kredi oranları ile reel GSYH, 
toplam özel tüketim harcamaları, bankacılık sektörü yurtiçi kredi hacmi ve toplam özel 
sabit sermaye harcamaları arasında uzun dönemli çift yönlü bir ilişki olduğunu tespit 
etmişlerdir. Çifter, Yılmazer ve Çifter (2009) Türkiye’de Haziran 2001-Kasım 2007 
dönemini kapsayan 83 aylık gözlem verisi yardımıyla sanayi üretimi ile takipteki kredi 
oranları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Yapay sinir ağı ile yaptıkları tahminleme 
sonucunda sanayi üretiminin Türk bankacılık sektöründeki takipteki kredi oranları 
üzerinde gecikmeli bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Diğer taraftan bankaların sahiplik yapısı ile takipteki kredi oranları arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalardan Shehzad, Haan ve 
Scholtens (2010) 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 500 bankanın 2005-
2007 yıllarına ait verisini kullanarak sahiplik yapısındaki yoğunlaşmanın takipteki 
krediler ve sermaye yeterlilik oranları üzerinde etkilerini araştırmışlardır. Tesadüfi 
etkiler modeli sonucunda sahiplik yoğunlaşmasının %10’un altında ve %50’nin 
üzerinde olduğu bankalarda takipteki kredilerin azaldığını buna karşın sahiplik 
yoğunlaşmasının %25 ila %50 arasında olmasının takipteki krediler üzerinde negatif 
etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Hu, Li ve Chiu (2004) 1996-1999 dönemini kapsayan 
çalışmalarında Tayvan’da faaliyet gösteren 4’ü kamu, 10’u kamu-özel, 26’sı özel olmak 
üzere 40 ticari bankanın sahiplik yapısı ile takipteki kredi oranları arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Yaptıkları panel veri analizi sonucunda kamusal sermayeli bankalarda 
takipteki kredi oranlarının daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun yanısıra 
banka büyüklüğü ile takipteki kredi oranları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu, 
çalışma dönemi boyunca bankaların takipteki kredi oranlarının sürekli arttığını, 
serbestleşme öncesinde kurulan bankaların serbestleşme sonrasında kurulan bankalara 
göre daha yüksek takipteki kredi oranlarına sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. 

3. Gereç ve Yöntem 
Türk bankacılık sektöründe, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 2015 yılı sonu itibariyle 52 
banka faaliyet göstermektedir. Bankaların sermaye yapılarına göre dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1: Türkiye Bankacılık Sektörü 
Bankalar Mevduat 

Bankaları 
Kalkınma ve 

Yatırım Bankaları Katılım Bankaları 

Kamusal Sermayeli 3 3 1 
Yerli Sermayeli 11 6 __ 
Yabancı Sermayeli 13 4 3 
Türkiye'de Şube Açan 6 __ __ 
TMSF'ye Devredilen 1 __ 1 
TOPLAM 34 13 5 

Sermaye yapılarına göre değerlendirildiğinde faaliyetine devam eden 52 bankadan 
30 tanesi özel sermayeli mevduat bankasıdır. Bu bankalardan 11 tanesi özel sermayeli 
yerli mevduat bankası, 13 tanesi yabancı sermayeli mevduat bankası, 6 tanesi ise 
Türkiye’de şube açan yabancı sermayeli mevduat bankasıdır. Kamusal sermayeli 3 
mevduat bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 1 banka ile 
beraber sektörde faaliyet gösteren mevduat bankası sayısı 34’tür. Sektörde 13 tane 
Kalkınma ve Yatırım bankası faaliyet gösterirken BDDK’nın 14/05/2015 tarih ve 29355 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/05/2015 tarih ve 6302 sayılı kararı ile faaliyet 



 
 

N. Abdioğlu – S. Aytekin 8/1 (2016) 538-555 
 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

544 

izni alan kamusal sermayeli Ziraat Katılım ile beraber 1 tanesi TMSF’ye devredilen 
toplam 5 tane katılım bankası yer almaktadır. 

Çalışma örneklemini kamusal sermayeli mevduat bankaları, özel sermayeli yerli 
mevduat bankaları ve Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli mevduat bankaları 
oluşturmaktadır. Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli mevduat bankalarından 2 
Ekim 2012 tarihi itibariyle BDDK’dan faaliyet izni alarak 1 Kasım 2012 tarihinde ilk 
şubesini açan Odeabank, BDDK’dan Eylül 2014’de faaliyet izni alarak 3 Kasım 2014 
tarihi itibari ile faaliyetine başlayan Rabobank, BDDK’dan Aralık 2012’de kurulum 
onayı alarak Kasım 2013'te faaliyetine başlayan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey 
A.Ş. (BTMU Turkey) ve Deutsche Bank ile özel sermayeli mevduat bankalarından 
Adabank’ın çalışma dönemini kapsayan verisi olmadığından çalışma kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Tablo 2’de gösterilen çalışma kapsamında ele alınan bankalar aktif 
büyüklüğü açısından 2014 yılı verileriyle Türk bankacılık sektörünün %93.4’ünü temsil 
etmektedir. 

Tablo 2: Çalışmaya Dahil Edilen Bankalar  
Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 
Akbank T.A.Ş. 
Anadolubank A.Ş. 
Denizbank A.Ş. 
Şekerbank T.A.Ş. 
Tekstil Bankası A.Ş. 
Turkish Bank A.Ş. 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.1 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar 
Alternatif Bank A.Ş.2 
Arap Türk Bankası A.Ş. 
Citibank A.Ş. 
Burgan Bank A.Ş.3 
Fibabanka A.Ş.4 
Finans Bank A.Ş. 
HSBC Bank A.Ş. 
ING Bank A.Ş.5 
Turkland Bank A.Ş.6 

                                                
1 TEB 2011 yılında BNP Paribas’ın çoğunluk hissedarı olduğu Fortis Bank Türkiye ile birleşmiştir. 
2 2013 yılında Katar’ın en büyük özel bankası “The Commercial Bank”ın çoğunluk hissesini satın alması nedeniyle yabancı 
sermayeli bankalar grubunda listelenmiştir. 
3 Burgan Bank Grubun 21 Aralık 2012 tarihinde Eurobank ve Tekfen Holding’e ait hisseleri satın alarak %99.26 payla ana hissedar 
olması nedeniyle 28 Ocak 2013 tarihi itibariyle faaliyetine Burgan Bank A.Ş. unvanıyla devam etmektedir. 
4 Portekizli bir banka olan Millenium Bank'ın Türkiye kolunu satın alan Fiba Grubu'na ait Credit Europe Bank, 27 Aralık 2010 
tarihinden itibaren Fibabanka Anonim Şirketi adıyla faaliyetine devam etmektedir. 
5 BDDK onayı ile 24 Aralık 2007 tarihinde Oyak Bank’ın %100 hissesi ING Grubu çatısı altına girmiştir. 
6 Arab Bank ve BankMed 2006 yılında MNG Bank A.Ş hisselerinin %91’ini devralmış, 3 Nisan 2007 tarihinde bankanın adı 
Turkland Bank A.Ş. ya da kısaltılmış şekliyle T-Bank olarak değiştirilmiştir. 
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Çalışmada 2001 yerel finansal krizi sonrasında bankaların takipteki kredi oranları 
üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışma 
kapsamında 2002-2014 yılları incelenmiştir.  

Çalışmada kullanılan finansal oranlar TBB web sayfasında (http://www.tbb.org.tr) 
yayınlanan istatistiki raporlardan ve finansal tablolardan elde edilmiştir. 
Makroekonomik değişkenler ise Maliye Bakanlığı’nın 2014 yılı Ekonomik Raporu ve 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) web sayfası (http://www.tuik.gov.tr) ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) 
elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: Çalışmaya Dahil Edilen Değişkenler 

Bağımlı Değişken 
Değişken Açıklama Sembol 

Takipteki Krediler Takipteki Krediler (net) /  Toplam Krediler ve 
Alacaklar T. Krediler 

Banka Düzeyindeki Bağımsız Değişkenler 
Değişken Açıklama Sembol 

Net Faiz Marjı 
(Faiz Gelirleri-Faiz Giderleri)/ Toplam Aktifler ya da 
[(Faiz Gelirleri / Toplam Aktifler) - (Faiz Giderleri / 
Toplam Aktifler)] 

NFM 

Kredilere Uygulanan 
Faiz 

Kredilerden Alınan Faizler/Toplam Krediler ve 
Alacaklar KF 

Kredi/Mevduat Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Mevduat KM 
Likidite Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler LK 

Sermaye Yeterlilik 
Rasyosu 

Özkaynaklar / ((Kredi + Piyasa + Operasyonel Riski 
İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü)*12.5)*100 SY 

Özsermaye Karlılığı Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Özsermaye ROE  
Ödeme Gücü Oranı Toplam Özsermaye / Toplam Aktifler ÖGO 
Etkinsizlik Diğer Faaliyet Giderleri / Toplam Faaliyet Gelirleri ETK 
Büyüklük ln(toplam aktif) BY 
Faaliyet Etkinliği Faiz dışı gelir/toplam aktif FE 
Karşılıklar Genel Karşılıklar KRŞ 
Krediler/Aktif Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktifler KA 

Bu çalışmada dinamik panel tahmin yöntemleri olan GMM yöntemlerinden 
(Generalized Method of Moments- Genelleştirilmiş Momentler Metodu) Sistem GMM 
ve Fark GMM kullanılmıştır. Takipteki kredi oranının, bir önceki dönemin takipteki 
kredi oranından etkilendiği varsayımından yola çıkılarak içsellik probleminin olduğu ve 
bu problemin Arellano ve Bond’un (1991) Fark GMM’i ile çözüleceği varsayımından 
hareket edilmiştir. Modele bağımsız değişkenlerden biri olarak takipteki kredilerin 
gecikmeli değeri eklenmiştir. Bu yöntem, bağımsız değişkenlerin gecikmeli 
değişkenlerini enstrüman olarak kullanır ve sabit etki unsurunu kaldırmak için veriyi 
birinci farklara dönüştürür. Blundell and Bond’a (1998) göre Fark GMM yöntemi kısa 
zaman periyodu ve devamlılığı yüksek olan örneklemlerde düşük hassasiyete sahiptir. 
Bu nedenle çalışmada Arellano ve Bover (1995) ile Blundell ve Bond (1998) tarafından 
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geliştirilen Sistem GMM yöntemi de kullanılmıştır. Ayrıca hata teriminin takipteki 
kredilerin gecikmeli değişkeni ile ilişkili olması tutarsız tahminlere yol açmaktadır. Bu 
durum, Sistem GMM kullanılmasının bir başka nedenidir. Bu yöntem takipteki 
kredilerdeki değişiklikleri ilgili değişkenin gecikmeli değerlerine ve diğer bağımsız 
değişkenlerin gecikmeli değerlerine indirger. Böylece gözlem sayısı az olan 
örneklemlerdeki olası yanlılık azaltılırken fark tahmincileriyle ilişkili olan asimptotik 
hatalı ölçüm de azaltılmış olur (Ghosh, 2015).  

Bu çalışmada kullanan model aşağıdaki gibidir: 
 

ε+++= − tftftf XKredilerTaaKredilerT ,1,10, ..             (1) 

 Modelde kullanılan bağımlı değişken takipteki krediler (T.Krediler f,t) ve bağımsız 
değişkenlerden biri takipteki kredilerin gecikmeli değeridir (T.Krediler f, t-1). Kullanılan 
diğer bağımsız değişkenler (Xf,t) net faiz marjı, kredilere uygulanan faiz, kredi/ mevduat 
oranı, likidite, sermaye yeterlilik rasyosu, özsermaye karlılığı, ödeme gücü oranı, 
etkinsizlik, büyüklük, faaliyet etkinliği, karşılıklar ve krediler/ aktif oranıdır.  

4. Bulgular 
Tablo 4'de bu çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tanımlayıcı 

istatistikleri yer almaktadır. Örneklemde bir bankanın toplam kredi ve alacaklarının 
içinde takipteki kredilerinin ortalama oranı 1.17’dir. Ortalama net faiz marjı 4.70, 
kredilere uygulanan faiz 0.14, likidite oranı 63.91, sermaye yeterliliği 21.86 ve 
özsermaye karlılığı 11.64’tür. Bir bankanın toplam kredi ve alacaklarının toplam 
mevduatına oranı ortalama olarak 83.42 iken ortalama aktifleri 37 milyon TL’dir. 
Toplam özsermayenin toplam aktiflere oranı olarak tanımlanan ödeme gücü oranı 
ortalama 13.02, ortalama etkinsizlik oranı 59.13, ortalama faaliyet etkinliği 2.34, 
ortalama genel karşılıklar 252216, kredilerin aktiflere oranı ise ortalama 0.49’dur.   

 
Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler N Ortalama St. Hata p25 p50 p75 
T. Krediler 286 1.17 1.79 0.1 0.7 1.5 
NFM  286 4.70 2.12 3.5 4.25 5.4 
KF 286 0.14 0.10 0.10 0.13 0.15 
KM 286 83.42 35.13 59.4 88.2 106.4 
BY (bin) 286 37665 55572 2851 11326 50998 
LK 286 63.91 35.05 44.3 55.2 77.4 
SY 286 21.86 21.64 14.5 16.75 20.6 
ROE 286 11.64 15.38 6 12.25 17.5 
ÖGO 286 13.02 6.12 10.02 11.9 14.6 
ETK 286 59.13 31.27 42.6 54.05 66.9 
FE  286 2.34 1.90 1.3 1.9 2.8 
KRŞ 286 252216 471528 9713 49425 248321 
KA  286 0.49 0.17 0.37 0.53 0.63 

Not: N: Gözlem sayısı, St. Hata: Standart hata, p25: %25’li dilim, p50: Medyan değeri, p75: %75’lik 
dilim. 
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Tablo 5’de Pearson Korelasyon katsayıları yer almaktadır. Değişkenler arasında 
yüksek korelasyon katsayılarına rastlanmamıştır. Bağımlı değişken olan takipteki 
krediler ile kredi faizi, likidite, etkinsizlik ve faaliyet etkinliği arasında pozitif ve 
anlamlı korelasyon bulunmuştur. Diğer yandan takipteki krediler ile kredi/mevduat 
oranı, toplam aktifler, genel karşılıklar ve krediler/aktifler oranı arasında negatif ve 
anlamlı korelasyon bulunmuştur.  

Tablo 6, dinamik panel regresyon sonuçlarını göstermektedir.  
Tablo 6: Dinamik Panel Regresyon Sonuçları 

 
Fark GMM Sistem GMM 

T. Krediler(t-1) -0.146*** -0.139*** 

 
[0.000] [0.000] 

NFM  -0.155* -0.159* 

 
[0.073] [0.070] 

KF 7.945*** 8.355*** 

 
[0.000] [0.000] 

KM 0.008*** 0.008*** 

 
[0.001] [0.008] 

BY (milyon) -0.009 -0.008 

 
[0.151] [0.116] 

LK 0.003 0.003 

 
[0.566] [0.556] 

SY -0.023*** -0.027*** 

 
[0.000] [0.000] 

ROE 0.009 0.009 

 
[0.142] [0.137] 

ÖGO -0.055*** -0.047*** 

 
[0.000] [0.002] 

ETK 0.012*** 0.012*** 

 
[0.002] [0.001] 

FE  0.256*** 0.252*** 

Tablo 5: Pearson Korelasyon Katsayısı 

 

T. 
Krediler 

NFM KF KM BY 
(bin) 

LK SY ROE ÖGO ETK FE KRŞ KA 

T.Krediler 1             

NFM 0.03 1            

KF 0.20* 0.61* 1           

KM -0.18* -0.10* -0.36* 1          

BY (bin) -0.17* -0.22* -0.20* 0.10 1         

LK 0.10* 0.07 0.27* -0.36* -0.14* 1        

SY 0.03 0.55* 0.76* -0.33* -0.11* 0.26* 1       

ROE -0.01 0.08 0.01 -0.08 0.17* -0.01 -0.08 1      

ÖGO -0.06 0.54* 0.56* 0.03 -0.17* 0.23* 0.72* -0.21* 1     

ETK 0.14* -0.11* 0.06 -0.06 -0.32* 0.02 0.06 -0.60* 0.20* 1    

FE 0.16* 0.13* 0.20* -0.25* -0.16* 0.17* 0.07 0.08 0.17* -0.09 1   

KRŞ -0.14* -0.22* -0.20* 0.20* 0.94* -0.17* -0.14* 0.07 -0.15* -0.22* -0.16* 1  

KA -0.14* -0.13* -0.36* 0.69* 0.14* -0.51* -0.51* -0.04 -0.26* -0.07 -0.25* 0.24* 1 
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[0.000] [0.000] 

KRŞ 0.000 0.000 

 
[0.656] [0.540] 

KA  -1.026 -0.990 

 
[0.445] [0.483] 

N 273 260 
AR(1) 0.05 0.04 
AR(2) 0.70 0.77 

Not: Bağımlı değişken takipteki kredilerdir. AR(1): Birinci seviyede otokorelasyon,  AR(2): İkinci 
seviyede otokorelasyon. Parantez içindeki sayılar P-değerleridir.  

***, **, ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki anlamlılıkları gösterir.  

Takipteki krediler değişkenin gecikmeli değeri içsel değişken olarak 
kullanılmıştır. Regresyonlardaki araç değişkenler olarak makroekonomik değişkenler 
kullanılmıştır. Bu değişkenler reel kesim güven endeksi, mevduat faiz oranı ve işsizlik 
oranıdır7. Sistem GMM'e her yıl için kukla değişkenler eklenmiştir. Her iki modelde 
robust standart hatalar kullanılmıştır. İlk sütunda Fark GMM sonuçları yer alırken ikinci 
sütunda Sistem GMM sonuçları yer almaktadır. AR(1) ve AR(2) artık değerlerin birinci 
ve ikinci seviyedeki otokorelasyonu için Arellano-Bond testleridir. Birinci seviyedeki 
otokorelasyon için sıfır hipotezi reddedilirken ikinci seviyedeki otokorelasyon için sıfır 
hipotezi reddedilmemiştir. Bu bulgular GMM sonuçlarının tutarlı olduğunu 
göstermektedir. Her iki metodolojiye göre bulunan sonuçlarda değişkenlerin 
katsayılarının işaretleri aynıdır. Takipteki kredilerin gecikmeli değeri, net faiz marjı, 
sermaye yeterliliği ve ödeme gücü oranı ile takipteki krediler arasında negatif ilişki 
bulunmuştur. Kredilere uygulanan faiz, kredi/ mevduat oranı, etkinsizlik ve faaliyet 
etkinliği ile takipteki krediler arasında ise pozitif ilişki bulunmuştur.  

Louzis (2012) de çalışmasında takipteki kredilerin gecikmeli değişkeni ile 
takipteki krediler arasında negatif ilişki bulmuştur. Takipteki kredilerin bir önceki 
dönemde arttığı zaman, gider yazılması nedeniyle içinde bulunduğu yıl azalması 
beklenir. Sermaye yeterlilik rasyosu ve takipteki krediler arasında bulunan negatif ilişki 
Yağcılar ve Demir’in (2015) çalışmasındaki bulguya zıttır. Bulgularımıza göre güçlü 
özkaynak yapısına sahip bankalar kredi kullandırırken risk almak istemezler ve bu 
bankalarda takipteki kredi oranı düşüktür. Ödeme gücü oranı ile takipteki krediler 
arasındaki negatif ilişkiyi Berger ve DeYoung (1997) ahlaki tehlike hipotezi ile 
açıklamaktadır. Bu hipoteze göre yöneticiler ya da hissedarlar riskin bir kısmını 
üstlenmek zorundadırlar. Düşük sermayeli bankaların yöneticileri, zayıf kredi 
derecelendirmesine sahip olanları ve borç alanları izleyerek riskli kredi uygulamalarıyla 
uğraştıkları için ahlaki tehlike dürtüsüne sahip olurlar (Keeton ve Morris, 1987). Kredi 
portföylerinin riskini arttırarak ahlaki tehlikeye tepki gösterirler ve bu da yüksek oranda 
problemli kredilere yol açar. Bu nedenle sermaye ve takipteki krediler arasında negatif 
ilişki vardır (Berger ve DeYoung, 1997). 

Kredilere uygulanan faiz ve takipteki krediler arasında bulunan pozitif ilişkinin 
nedeni artan faiz oranlarının piyasalarda ters seçim problemine yol açmasıdır (Yağcılar 
ve Demir, 2015). Ghosh’a (2015) paralel olarak kredi/mevduat oranı ve takipteki 

                                                
7 Merkez Bankası aylık reel kesim güven endekslerinin on iki aylık ortalaması alınarak yıllık reel resim güven 
endekslerine dönüştürülmüştür. 1 yıla kadar vadeli mevduat faiz oranı ve yıllık ortalama işsizlik oranı kullanılmıştır. 
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krediler arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Kredilerini arttıran bankalar, kredilere 
uygulanan faiz oranlarını ve minimum kredi standartlarını azaltırlar. Kredi 
standartlarındaki bu azalma kredi alanların borçlarını ödeyememesi ile sonuçlanır. Bu 
nedenle hızlı kredi büyümesi ile takipteki krediler arasında pozitif bir ilişki beklenir 
(Keeton, 1999). Berger ve DeYoung’a (1997) göre düşük seviyedeki maliyet etkinliği 
zayıf yönetimin sinyalidir ve bu da kredi yönetimine yansır. Buradaki maliyet 
etkinliğinin göstergesi faaliyet giderleridir ve vasat yöneticilerin bu giderleri kontrol 
edemeyeceği varsayılır. Düşük maliyet etkinliğinin (etkinsizlik) yüksek oranda takipteki 
kredilere yol açacağı varsayımı kötü yönetim hipotezi ile açıklanır (Berger ve DeYoung, 
1997).   

Faiz dışı gelirin toplam aktife oranı olarak tanımlanan faaliyet etkinliği ile 
takipteki krediler arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Faaliyet etkinliğini 
çeşitlendirme olarak tanımlayan Ghosh (2015), bankalardaki çeşitlendirmenin kredi 
kalitesini arttırdığını ve kredi riskini azalttığını savunmaktadır. Bu nedenle 
çeşitlendirme ile takipteki krediler arasında negatif ilişki bulmuştur. Bu ilişki 
çeşitlendirme hipotezi ile açıklanmaktadır (Louzis vd., 2012) Fakat çalışmamızda, 
dinamik panel sonuçları çeşitlendirme arttıkça takipteki kredilerin de arttığını 
göstermektedir. Bu nedenle çeşitlendirme hipotezine zıt bir sonuç elde edilmiştir.  

5. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada 2002-2014 yılları arasında Türkiye’deki kamusal sermayeli 

mevduat bankaları, özel sermayeli yerli mevduat bankaları ve Türkiye’de kurulmuş 
yabancı sermayeli mevduat bankalarının takipteki kredi oranlarının belirleyicileri 
araştırılmıştır. Dinamik panel sonuçlarına göre Louzis’in (2012) bulgularına benzer 
şekilde bir önceki dönemdeki takipteki kredi oranının takipteki krediler üzerinde 
negatif etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Sermaye yeterlilik rasyosu ve takipteki 
krediler arasında Yağcılar ve Demir’in (2015) çalışmasındaki bulgunun tersine negatif 
ilişki tespit edilmiştir. Ödeme gücü oranı ile takipteki krediler arasında Berger ve 
DeYoung’ın (1997) ahlaki tehlike hipotezi ile açıkladığı gibi negatif ilişki 
bulunmuştur. Artan faiz oranlarının piyasalarda ters seçim problemine yol açmasından 
dolayı kredilere uygulanan faiz ve takipteki kredi oranları arasındaki ilişki pozitif 
olarak belirlenmiştir. Bankaların kredi miktarlarını artırması uyguladıkları faiz 
oranlarını ve kredi standartlarını azaltmalarına neden olur. Bu durumda kredi alanların 
borçlarını ödeyememesi ile sonuçlanacağından kredi oranları hızlı büyüyen bankaların 
takipteki kredi oranları artacaktır. Çalışmamızda bu yapıyı açıklayıcı ve Ghosh’a 
(2015) benzer şekilde kredi/mevduat oranı ve takipteki kredi oranları arasında pozitif 
ilişki bulunmuştur. Yönetim kademeleri zayıf olan bankalarda maliyet etkinliği 
zayıftır. Yetkin olmayan yöneticilerin faaliyet giderlerini kontrol edemeyeceği 
varsayımıyla maliyet etkinliğinin veya etkinsizliğin takipteki kredi oranlarını artıracağı 
düşünülür. Elde ettiğimiz bulgular Berger ve DeYoung’ın (1997) çalışmasında kötü 
yönetim hipotezi ile açıklanan bu durumu doğrular niteliktedir. Louzis vd. (2012) 
çeşitlendirme hipotezi ile bankalardaki çeşitlendirmenin kredi kalitesini artıracağını ve 
dolayısıyla kredi riskiyle beraber takipteki kredi oranlarının da azalacağını ortaya 
koymuşlardır.  Çalışmamızda faaliyet etkinliği ile tanımlanan bu değişken faiz dışı 
gelirin toplam aktife oranı şeklinde ifade edilmiştir. Elde ettiğimiz bulgular hipotezin 
ve faaliyet etkinliğini çeşitlendirme olarak tanımlayan Ghosh’un (2015) bulgularıyla 
örtüşmemektedir. 
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Çalışmamızdaki sonuçlar düzenleyici kurumlar açısından yol gösterici olarak 
kullanılabilir. Elde edilen sonuçlara göre etkinsizlik, faaliyet etkinliği, kredi/mevduat 
oranı ve kredilere uygulanan faiz oranlarının azaltılmasının takipteki kredi oranlarını 
azaltacağı düşünüldüğünde, düzenleyici kurumların problemli kredilerin artmasına 
neden olan değişkenler üzerinde durmaları önerilmektedir. 
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Extensive Summary 
 

1.Introduction 
Credit risks are one of the risks that the banks encounter with during their 

operations. This risk is defined as the non-payment of the loan that are given to the 
customers by banks and it increases the non-performing loan ratio of the banks (Sahbaz 
and Inkaya, 2014, p.70). Non-performing loans are defined as the loans which are not 
paid during 90 days (Yucememis and Sozer, 2011, p.44). Especially the crisis occurred 
in Turkey is increased the non-performing loan ratio and this decreased the profits of 
the banks. Thus, a strong financial system can be achieved by managing the factors that 
are related to risk management in the banks.  

This study aims to determine the factors that are effective on non-performing 
loans ratio after 2001 local financial crisis. State-owned banks, privately-owned banks 
and foreign banks that operate in Turkey between the years 2002 and 2014 are 
examined. System GMM and Difference GMM estimation methods are used in order to 
solve endogeneity issue. In contrast to the literature, more bank level factors that affect 
non-performing loans ratio are used. The findings of this study are compared with the 
existing literature and the factors that are effective in decreasing non-performing loan 
ratio in Turkish banking sector are determined.  

2.Data and Methodology  

3 state-owned banks, 10 privately-owned banks and 9 foreign banks that exist in 
Turkey for the period 2002-2014 are used in this study. The financial ratios are obtained 
from the statistical reports and financial tables which are published in the website of 
The Banks Association of Turkey. The macroeconomic variables are obtained from 
2014 Economics Report of Ministry of Finance, the website of Turkish Statistical 
Institute and Electronic Data Delivery System of Central Bank of Republic of Turkey.  

Non-Performing Loan Ratio is used as the dependent variables. The dependent 
and independent variables used in this study are defined in the following table:  
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Variable Definition 
Non-Performing 
Loans Non-Performing Loans (net) /  Total Loans and Receivables 

Net Interest Margin (Interest Income-Interest Expenses)/ Total Assets or [(Interest 
Income / Total Assets) - (Interest Expenses / Total Assets)] 

Interest Applied to 
Loans Interests from Loans/Total Loans and Receivables  

Loans/General 
Deposits Total Loans and Receivables / Total General Deposits 

Liquidity  Liquid Assets / Short Term Debts 
Capital Adequacy 
Ratio  

Shareholder's Equity / ((Capital requirements that are 
necessary for Loans+ Market+ Operational Risk)*12.5)*100 

Return on Equity Net Income / Shareholder's Equity 
Solvency Ratio Total Equity / Total Assets 
Inefficiency Other Operating Charges / Total Operating Income 
Size ln(total assets) 
Operating Efficiency Non-Interest Income/Total Assets 
Provisions General Provisions 
Loans/Assets Total Loans and Receivables / Total Assets  

 
System GMM and Difference GMM dynamic panel regressions are used in the 

paper. Since the non-performing loan ratio at time t-1 affects the non-performing loan 
ratio at time t, an endogeneity problem occurs. This problem can be solved with 
difference GMM of Arellano and Bond (1991). Lagged value of non-performing loan 
ratio is added into the model. Difference GMM regression uses lagged value of the 
dependent variable as an instrument and converts the data into first differences in order 
to remove fixed effects. According to Blundell and Bond (1998), Difference GMM uses 
short time period and it has lower accuracy in the samples with high persistence. As a 
results, System GMM is used in the paper as well. Since there is correlation between 
error term and lagged value of non-performing loans ratio, inconsistent estimations 
occur. This is another reason to use System-GMM.  

The model used in this study is as follows: 

ε+++= − tftftf XNPLaaNPL ,1,10,  

NPL f,t is the non-performing loan ratio at time t for bank f, NPL f,t-1 is lagged 
value of non-performing loan ratio at time t-1 for bank f. Xf,t shows the independent 
variables used in the study: net interest margin, interest applied to loans, loans/general 
deposits, liquidity, capital adequacy ratio, return on equity, solvency ratio, inefficiency, 
size, operating efficiency, provisions and loans/assets.  

3.Findings 
Firstly, pearson correlation coefficients of the variables used in this study are 

examined. According to the correlation coefficients, the variables that have positive 
relations with non-performing loans ratio are: interest applied to loans, liquidity, 
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inefficiency and operating efficiency. On the other hand, following variables have 
negative correlations with non-performing loans ratio: loans/general deposits, total 
assets, provisions and loans/assets 

According to dynamic panel regression results, lagged value of non-performing 
loan ratio, net interest margin, capital adequacy ratio and solvency ratio have negative 
relations with non-performing loan ratio. However, interest applied to loans, 
loans/general deposits, inefficiency and operating efficiency have positive relations with 
non-performing loans ratio. Louzis (2012) also finds a negative relation between lagged 
value of non-performing loan ratio and current value of non-performing loan ratio. The 
negative relation between non-performing loan ratio and capital adequacy ratio is in 
contrast to the findings of Yagcilar and Demir (2015). According to our results, the 
banks which have strong capital structure do not prefer to take risk and as a result these 
banks have lower non-performing loan ratio. The negative relation between non-
performing loan ratio and solvency ratio is in line with Berger and DeYoung (1997). 
They explain this relation with moral hazard hypothesis. In line with Ghosh (2015), a 
positive relation between loans/general deposits and non-performing loan ratio is found. 
The positive relation between inefficiency and non-performing loan ratio is in line with 
Berger and DeYoung (1997).  

4.Discussion 
In this study, the determinants of non-performing loan ratio of State-owned banks, 

privately-owned banks and foreign banks that operate in Turkey are examined. In order 
to examine these determinants, post-crisis period (2002-2014) is taken into 
consideration. According to dynamic panel results, lagged value of non-performing loan 
ratio negatively affects non-performing loan ratio in line with Louzis (2012). In contrast 
to the findings of Yagcilar and Demir (2015), a negative relation between capital 
adequacy ratio and non-performing loan ratio is found. Solvency ratio negatively affects 
non-performing loans ratio which is explained by moral hazard hypothesis in Berger 
and DeYoung (1997). Since increased interest rates results in adverse selection problem, 
a positive relation between interest applied to loans and non-performing loan ratio is 
found.  

As banks increase their loans, they decrease the interest rates and loan standards. 
This results in unpaid debts by debt holders and the non-performing loan ratio increases 
in the banks which have rapid increase in loan ratio. In line with this argument and 
similar to Ghosh (2015), there is a positive relation between loans/general deposits and 
non-performing loans ratio. As managers can not control the operating expenses, the 
inefficiency raises the non-performing loans ratio. The results obtained in this study are 
in line with the results of Berger and DeYoung (1997). According to Louzis et al. 
(2012), diversification in banks increases the loan quality and non-performing loan ratio 
decreases. This relation is explained with diversification hypothesis. Non-Interest 
Income/Total Assets is used as a proxy for operating efficiency in this paper. The results 
are not in line with the ones in Ghosh (2015).  

The results obtained in this study can be used by regulatory institutions. As 
inefficiency, operating efficiency, loan/deposits and interests applied to loans decreases 
the non-performing loans ratio decreases. Therefore, the regulatory institutions should 
consider the variables that decrease the non-performing loans ratio.  



                                                                           

 
Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları (CDS) 

Üzerine Etkisi 1 
The Effects of Gezi Park Protests on Turkey’s Credit Default Swaps (CDS) 

 
Musa GÜN 

Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İşletme Bölümü,  

Rize, Türkiye 
musa.gun@erdogan.edu.tr 

 

 
Melih KUTLU 

Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İşletme Bölümü, 

Rize, Türkiye 
melih.kutlu@erdogan.edu.tr 

 

 
Osman KARAMUSTAFA 

Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İşletme Bölümü,  

Rize, Türkiye 
okaramustafa@erdogan.edu.tr 

 

Özet 
Kredi temerrüt swapı tahvil ve kredi gibi finansal varlıkların temerrüde düşme 

riskini, belirli bir spread ödemesi karşılığında diğer tarafa transfer edilmesini sağlayan 
finansal sözleşmedir. Bu çalışmada, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarının, 
Türkiye kredi temerrüt swap spreadleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 
olup olmadığı VAR (Vektör Oto Regresif) yöntemi ile test edilmiştir. Analizlerde birim 
kök testleri ile durağanlık, Johansen eş bütünleşme testi ile uzun dönemli ilişki, Granger 
testi ile nedensellik ilişkisi araştırılmış, varyans ayrıştırması ve etki tepki analizleri 
yapılmıştır. Sonuçlara göre Gezi Parkı olayları ile CDS spreadleri arasında anlamlı 
ilişkiler bulunmuş ve ayrıca CDS spreadleri ile Eurobond faizleri, BİST 100 endeksi, 
döviz sepet kuru ve tahvil faizi arasında da anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: CDS, VAR Analizi, Granger Nedensellik Analizi, Gezi Parkı 
Olayları 

Abstract 

Credit default swap is also referred to as a credit derivative contract where the 
counterparty of the swap makes payments up until the maturity date of a financial 
contract. In this study, whether Gezi Park events which happened in 2013 are on a 
significant impact on Turkey credit default swap spread or not tested with the 
VAR(Vector Auto-Regressive) method. In the analysis, investigated the long-term 
relationship with Johansen co-integration test and causality with Granger test. In 
addition, variance decomposition and impulse response analysis are performed. 
According to the results found significant correlations between Gezi Park events and 
CDS and also Eurobonds interest, the BIST 100 index, a basket of currencies with CDS 
spreads have been identified. 
Keywords: CDS, VAR Analysis, Granger Causality Test, Gezi Park Protests 

                                                
1 Bu çalışma 21-24 Ekim 2015 tarihinde Çorum’da Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 19. Finans 
Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur. 
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1.Giriş 
Ülkemiz ekonomisinde son on yılda yaşanan gelişmeler işletme sayılarının ve 

borçlanma ihtiyaçlarının fazlalaşması, işletmelerin bankalardan borçlanmak amacıyla 
kredi almaları ya da menkul kıymet ihraç etmeleri kredi piyasalarında gelişmeye neden 
olmuştur. Bu gelişme dünya ölçeğinde de gözlemlenmektedir. Piyasaların gelişmesi ve 
büyümesiyle, bankalar dışında diğer fon sağlayan kurumlar da ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Tüketicilerin ve işletmelerin kullanmış oldukları kredilerin artması dışında, 
ülkenin sahip olduğu borç miktarı da artış göstermiştir. Uluslararası ihraçların 
artmasıyla ülke riskine bağlı olarak, ülkelerin ihraç etmiş oldukları menkul kıymetlerin 
kredi risklerini gündeme gelmiştir. 

Kredi riski sözleşme taraflarından birinin yükümlülüklerini yerine getirmeme 
olasılığıdır. Kredi riskinin maruz kalma (olumsuz bir değişimin meydana gelmesi), 
tarafların yükümlülerini yerine getirmeme olasılığı ve geri kazanım olmak üzere üç 
karakteristik özelliği mevcuttur (Brown ve Moles, 2014). Kredi türevleri ise bankalara, 
finansal kurumlara ve borç senedi yatırımcılarına kredilerini yönetmek için yardımcı 
olan araçlardır. Kredi türevleri borçlanan kişinin olumsuz davranışlarına karşı koruma 
ve sigorta sağlar. Örneğin bir borçlunun borcunu ödememesi halinde yatırımlar üzerinde 
kayıplar oluşacaktır ve bu kayıplar kredi türevleri ile telafi edilebilir. Bankalar ve 
yatırımcılar düşük işlem maliyetleri, hızlı ödeme ve daha likidite özellikleri nedeniyle 
sigorta piyasasından değil kredi türevlerinden yararlanırlar. Kredi temerrüt swapları da 
kredi türevleri arasında yer alır (Bluhm ve diğerleri, 2002). 

Kredi türevleri piyasası 1996 yılında başlamıştır. Başlangıçta birçok finansal 
kuruluş açısından maruz kaldıkları kredi risklerinin yönetimi için yararlı araçlar olarak 
görülmüşlerdir. Daha sonradan kredi türevleri borç menkul kıymetleştirme piyasalarının 
tamamlayıcısı olmuştur.  Hızlı bir gelişme gösteren kredi türev piyasaları işletmelerin 
ve ülkelerin borçlanmalarında anahtar bir oynamıştır (Ranciere, 2002). 

Kredi Temerrüt Swapları, portföyünde tahvil gibi finansal araçlar bulunduran 
yatırımcıların vade sonunda bu araçlardan doğan alacakların ödenmeme riskini (kredi 
riski) ortadan kaldırmaya yönelik basit bir sigortalama aracıdır. Günümüzde ise, 
sigortalama işleminin ötesinde ülke risklerini açıklayan bir gösterge olarak da 
kullanılmaya başlanmıştır. Buna ek olarak Kredi Temerrüt Swaplarının kredi 
derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme notlarına ikame olabilecek bir gösterge 
olduğu da söylenebilir. 

Kredi temerrüt swapları bir başka açıdan değerlendirildiğinde, alacaklının, 
borçlunun borcunu ödememesi/ödeyememesi riskinden kendisini korumak için başka 
bir ifadeyle alacağını garanti etmek üzere yaptırdığı sigorta işlemi olarak düşünülebilir. 
Bu sigorta işleminde riski üstlenen tarafa ödeyeceği bedel CDS puanına (CDS Spread) 
göre belirlenen spreaddır. Borçlunun riski yükseldikçe, CDS puanları da 
yükseleceğinden; CDS puanlarının yükselmesi borçlunun/ekonominin riskinin arttığını 
göstermektedir (Pan ve Singleton, 2008). Kur, enflasyon oranı, sanayi üretim endeksi, 
uluslararası rezervler, hisse endeksleri, işsizlik oranları ve faiz oranları gibi birçok 
faktör CDS’lere etki etmektedir. Bu çalışma da sosyal olayların CDS spreadleri 
üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. 
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2. Literatür 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen toplumsal olayların ve siyasi 

süreçlerin finans piyasalarında konjonktür dalgalanmaları üzerine çeşitli etkileri 
görülmektedir. 

Ersan ve Günay (2009), çalışmalarında, 2008 yılı Mart ayında iktidar partisine 
açılan kapatma davasının, Türkiye kredi temerrüt swap spreadleri üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkisinin olup olmadığı VAR (Vektör Oto Regresif) yöntemi ile test 
etmişlerdir. Kapatma davasının Türkiye kredi temerrüt swap spreadleri üzerinde anlamlı 
bir etkisinin olmadığı ve Türkiye kredi temerrüt swap spreadleri üzerinde etkili olan 
değişkenlerin, Türkiye’ye ilişkin yurtiçi değişkenlerden ziyade yurtdışında işlem gören 
Eurobond getirileri ve Dow Jones Endeksi getirisi değişkenleri olduğu görülmüştür. 

Ismailescu ve Kazemi (2010) gelişmekte olan ülkeler üzerine yaptıkları çalışmada 
kredi derecelendirme kuruluşlarının not ve not görünümü değişikliklerinin CDS 
spreadleri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 2001 yılının ocak ayı ile 2008 yılının 
aralık ayı arasında 83 adet olumlu (not artırımı) ve 63 adet olumsuz (not düşürme) olay 
tespit edilmiş, olumlu olayların etkilerinin CDS piyasalarında 2 günlük süre içerisinde 
diğer ülkelere yayıldığını, olumsuz olayların tahmininde CDS spreadlerinin 
kullanabileceği belirlenmiştir. Ayrıca pozitif olaylar ortak ticaret ve rekabet 
oluşturmaktadır. 

Galil ve Soffer (2011) çalışmalarında derecelendirme kuruluşlarının duyurularının 
CDS piyasasında nasıl bir etki oluşturacağına dair yeni bir yaklaşım göstermişlerdir. Bu 
yaklaşıma göre duyurular iyi ve kötü olmak üzere kategorize edilmiştir. Kötü 
duyuruların küçük ve önemsiz, iyi duyuruların ise daha önemli bir etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. 

Finnerty ve diğerleri (2013) kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen 
haberlerin CDS spreadleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Standart olay analiz 
yönteminin kullanıldığı çalışmada, şirketlerin derecelendirme notlarındaki artışların 
CDS spreadleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu, azalışların bir etkisi olmadığı 
belirlenmiştir.  

Dişbudak (2014), Türkiye’de 2013 Mayıs Ayı sonunda ortaya çıkan Gezi Parkı 
Eylemleri için çoklukla ileri sürülen “hayat tarzına müdahale” gerekçesinin ötesine 
geçerek, bu direnişin altında yatan olası iktisadi unsurları incelemiştir. Gençler 
arasındaki işsizliğin yaygınlığı ve nepotizm genç katılımını yoğunlaştırırken onlara 
destek veren aileleri ve diğer orta sınıf mensuplarının, ağır borç yükü, faiz ödemeleri ve 
gelir dağılımı ile artan vergi yüküne tepki vermiş olabilecekleri değerlendirmeleri 
yapılmıştır. 

Kim ve diğerleri (2014), ABD, Euro bölgesi ve Çin’de iç ve dış makroekonomik 
haberlerin CDS spreadleri ve CDS volatiliteleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Üç 
ekonomi için CDS spreadleri açısından dış haberlerin etkili olduğu ve CDS volatilitesi 
için ise iç haberlerin daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. CDS spreadlerinin 
volatilitesi tüm iç ve iyi haberlerde artmaktadır.  

Kaya ve diğerleri (2015), çoklu doğrusal regresyon kullanarak ülke kredi 
derecelendirme notları ile CDS spreadleri arasındaki etkileşimin Türkiye ölçeğinde 
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örnek olaylarla incelemişlerdir. Derecelendirme notlarının CDS spreadlerine nazaran 
daha fazla olayın etkisini içeriğinde barındırdığı tespit etmişlerdir. 

3. Amaç ve Yöntem 
Bu çalışmada, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı2 olaylarının, Türkiye kredi 

temerrüt swap spreadleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olup olmadığı 
incelenmiştir. 

Çalışmamızda ekonomik analizlerde etkileşim sonucu ortaya çıkan 
karmaşıklıkları önlemek amacıyla vektör oto regresif (VAR) model kullanılmıştır. 
Vektör oto regresif model çok değişkenli zaman serilerinin analizinde kolaylıkla 
uygulanabilen esnek bir modeldir. VAR modeli zaman serilerinin dinamik 
davranışlarını tanımlamak ve tahmin etmek için kullanılır. 

Bir VAR modeli k tane serinin gecikmeli değerlerinin açıklayıcı değişkenleri 
oluşturduğu k tane zaman serisi regresyonlarının bir kümesidir. Bir VAR modeli tek 
değişkenli otoregresyonu zaman serisi değişkenlerinin bir listesine veya vektörüne 
genişletir. Denklemlerin her biri için gecikme uzunluğunun p’ye eşit ve aynı olduğu 
denklemler sistemi VAR(p) olarak adlandırılır. İki zaman serisi değişkeni Yt ve Xt 
olduğunda VAR(p) iki denklemden oluşur (Stock ve Watson: 2011): 

Yt= β10 + β11Yt-1 +… + β1pYt-p + γ11Xt-1 + … +  γ1pXt-p + u1t 
Xt= β20 + β21Yt-1 +… + β2pYt-p + γ21Xt-1 + … +  γ2pXt-p + u2t 

Burada β’lar ve γ’ler bilinmeyen katsayılar ve u1t ve u2t ise hata terimleridir.  

3.1.Kullanılan Veriler 
2008 yılında, mortgage krizi nedeniyle dünya finans piyasalarında büyük bir 

krizin yaşanması ve etkilerinin 2010 yılına kadar sürmesi veri setinin başlangıcı olarak 
2010 yılının seçilmesine neden olmuştur. Çalışmamızda 04/01/2010 ve 23/02/2015 
tarihleri arasında yer alan ve günlük frekansta datalardan oluşan toplam 1294 adet veri 
kullanılmıştır. Veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan temin edilmiştir. 
Çalışmada kullanılan veriler şunlardır: 

§ Türkiye 5 yıllık CDS spreadleri (CDS) 
§ 2030 vadeli Türkiye gösterge Eurobond faizi (EBOND30) 

§ Türkiye yurt içi aktif tahvil faizi (TAHVIL_FAIZ) 

                                                
2 Gezi Parkı eylemleri başlangıç, siyasallaşma ve zayıflama olarak üç dönemde tasnif edilebilir.  Başlangıç aşaması, 
Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne tepki gösteren kısıtlı sayıdaki aktivistin meydana getirdiği, hedefleri, 
kapsamı ve etkisi itibariyle yerel gösterilerin yaşandığı süreci ifade etmektedir. Bu dönemde hedeflerini Gezi 
Parkı’nın zarar görmesini engellemekle sınırlandıran grup, istikrarlı şekilde barışçıl yöntemlerle çabalarını 
sürdürmüştür. Bu aşama, 27 Mayıs 2013 akşamı ile polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı 31 
Mayıs gecesi arasında gözlemlenen olayları ve yaklaşımları içermektedir. Siyasallaşma aşaması, Gezi Parkı 
eylemlerinin zirve noktasına ulaştığı 1 Haziran – 15 Haziran 2013 arasındaki yaklaşık iki haftalık zaman dilimini 
ifade eder. Bu aşamanın ayrıştırıcı özelliği, gösterilerin gerek hedefleri, gerek coğrafi özellikleri ve katılımcı 
kitlesinin demografik niteliği itibariyle hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm yaşaması olmuştur. Yaklaşık 50 kişilik bir 
aktivist grubu tarafından başlatılan olaylar, 31 Mayıs gecesinden itibaren ülke geneline yayılmış; bu gelişmeye 
paralel olarak Gezi Parkı’na dair hedefleri de kapsayan, ancak açıkça daha genel iddia ve talepleri dile getiren bir 
hükümet karşıtı gösteri niteliğine kavuşmuştur. Zayıflama aşaması ise, 15 Haziran akşamı Gezi Parkı’na yönelik 
gerçekleştirilen polis müdahalesinden itibaren eylemlerin etkisi, hedefleri ve kapsamında yaşanan hızlı düşüş ve 
daralmayı ifade eder (Gezi Eylemleri Raporu, SETA, 2013).  
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§ Borsa İstanbul 100 endeksi volatilitesi (XU100_VOLATILITE) 
§ Sepet döviz kuru (%50 Amerikan Doları, %50 Euro) (KUR) 

§ Kukla değişken (DUMMY) 
Taksim Gezi Parkı olaylarının Türkiye riski üzerine etkisini test edebilmek 

amacıyla kukla değişken kullanılmıştır. Kukla değişken, Gezi parkında protesto 
olaylarının başlangıcı ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma 
kararına karşı yaptığı itirazı reddetmesi sürecini kapsayan yani 27.05.2013 ve 
02.07.2013 tarihleri arasında 1, diğer dönemlerde ise 0 değerini almaktadır. 

3.2.Birim Kök Testleri 

Bir zaman serisinde birim kök varlığını araştıran ve literatürde en çok kabul edilen 
ilk test Dickey-Fuller (1979, 1981) testidir. Dickey ve Fuller (1979, 1981) birim kök 
testleri hata teriminin bağımsız ve özdeş dağıldığını varsaymaktadır. Fakat gerçekte 
çoğu zaman bu durum geçerli olmadığından, eğer hata terimindeki serisel korelasyon 
sıfırdan farklı ise bu serisel korelasyonu ortadan kaldırmak için bağımlı değişkenin 
gecikmeli değerleri modele eklenir. Bu durumda bu yeni teste de Genişletilmiş Dickey-
Fuller (ADF) birim kök testi denir.  Phillips ve Perron (1988) ise çalışmalarında 
Dickey-Fuller testlerine bir düzeltme faktörü eklemişlerdir. Çalışmamızda da birim kök 
testi olarak Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Philips Perron testleri kullanılmış, 
sonuçlar Tablo 1-4’de gösterilmiştir.  Testlere ilişkin gecikme değerleri Schwarz Bilgi 
(SC: Schwarz Information Criterion)  kriterine göre seçilmiştir.  

Tablo 1-ADF Testi (Düzey) 

Değişkenler 
Trendsiz ve Sabitsiz Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test 
İstatistiği Olasılık Test 

İstatistiği Olasılık Test 
İstatistiği Olasılık 

CDS -0.618  0.449 -2.939  0.041 -2.939  0.150 
Eurobond Faizi -0.845  0.349 -1.932  0.317 -2.169  0.505 
Aktif Tahvil Faizi -0.426  0.529 -2.335  0.160 -2.333  0.415 
Sepet Döviz Kuru  1.863  0.985 -0.169  0.939 -2.287  0.440 
BIST 100 Volatilite -1.045  0.267 -1.223  0.666 -1.220  0.905 
 MacKinnon Kritik Değerler 
% 1 düzeyinde -2.566 -3.435 -3.965 
% 5 düzeyinde -1.941 -2.863 -3.413 
% 10 düzeyinde -1.616 -2.567 -3.128 

	  
	  
	  
	  

Tablo 2-ADF (1. Farkı Alınmış) 

Değişkenler 
Trendsiz ve Sabitsiz Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test 
İstatistiği Olasılık Test 

İstatistiği Olasılık Test 
İstatistiği Olasılık 

CDS -31.806  0.000 -31.794  0.000 -31.782  0.000 
Eurobond Faizi -27.924  0.000 -27.923  0.000 -27.913  0.000 
Aktif Tahvil Faizi -17.478  0.000 -17.472  0.000 -17.465  0.000 
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Sepet Döviz Kuru -26.126  0.000 -26.222  0.000 -26.226  0.000 
BIST 100 Volatilite -15.610  0.000 -15.632  0.000 -15.627  0.000 
 MacKinnon Kritik Değerler 
% 1 düzeyinde -2.566 -3.435 -3.965 
% 5 düzeyinde -1.941 -2.863 -3.413 
% 10 düzeyinde -1.616 -2.567 -3.128 

Tablo 3-Phillips Perron (Düzey) 

Değişkenler 
Trendsiz ve Sabitsiz Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test 
İstatistiği Olasılık Test 

İstatistiği Olasılık Test 
İstatistiği Olasılık 

CDS -0.488  0.504 -2.458  0.126 -2.459  0.348 
Eurobond Faizi -0.917  0.318 -1.784  0.388 -1.986  0.607 
Aktif Tahvil Faizi -0.446  0.521 -2.253  0.187 -2.250  0.460 
Sepet Döviz Kuru  1.795  0.983 -0.164  0.940 -2.408  0.375 
BIST 100 Volatilite -1.029  0.273 -1.480  0.543 -1.480  0.835 
 MacKinnon Kritik Değerler 
% 1 düzeyinde -2.566 -3.435 -3.965 
% 5 düzeyinde -1.941 -2.863 -3.413 
% 10 düzeyinde -1.616 -2.567 -3.128 

Tablo 4-Phillips Perron (1.Farkı Alınmış) 

Değişkenler 
Trendsiz ve Sabitsiz Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test 
İstatistiği Olasılık Test 

İstatistiği Olasılık Test 
İstatistiği Olasılık 

CDS -31.824  0.000 -31.808  0.000 -31.793  0.000 
Eurobond Faizi -27.472  0.000 -27.445  0.000 -27.433  0.000 
Aktif Tahvil Faizi -32.515  0.000 -32.504  0.000 -32.493  0.000 
Sepet Döviz Kuru -32.593  0.000 -32.742  0.000 -32.753  0.000 
BIST 100 Volatilite -34.866  0.0000 -34.850  0.000 -34.841  0.000 

 MacKinnon Kritik Değerler 
% 1 düzeyinde -2.566 -3.435 -3.965 
% 5 düzeyinde -1.941 -2.863 -3.413 
% 10 düzeyinde -1.616 -2.567 -3.128 

Farkı alınmış serilerin %1 anlam düzeyinde durağan oldukları ADF ve PP birim 
kök testi sonuçlarından anlaşılmaktadır. Bu durum serilerin I(1) düzeyinde uyumlu 
olduğunu göstermektedir. Serilerin birinci farkında durağan çıkmaları, seriler arasında 
eş bütünleşme veya uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığını araştırmak için gerekli 
ön koşulu sağlamaktadır. Durağan olmayan ve durağanlaştırılmış seriler Grafik 1’de 
verilmiştir. 

3.3.Uygun Gecikme Seviyesinin Belirlenmesi 

Birinci farklarında durağanlaşan serileri için ilerideki analizler için uygun 
gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 5’de LR (Likelihood), FPE 
(Final Prediction Error), AIC (Akaike Information Criterion), SC (Schwarz Information 
Criterion), HQ (Hannan-Quinn Information Criterion) kriterlerinden yararlanarak en 
uygun gecikme uzunluğu tespit edilmiştir. Uygulamada veri sayısı çok olduğunda yani 
büyük örneklemler için Schwarz Bilgi Kriteri kullanılırken, küçük örneklemler için 
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Akaike Bilgi Kriteri kullanılmaktadır. Çalışmamızda SC kriterine göre gecikme 
uzunluğu 1 olarak belirlenmiştir.  

Tablo 5- VAR Modeli İçin Uygun Gecikme Seviyesinin Belirlenmesi 

Gecikme LR FPE AIC SC HQ 

          0 NA  3.86e-22 -32.28000 -32.25592 -32.27096 
1  3651.528  2.34e-23 -35.08119  -34.91259*  -35.01789* 
2  68.57577  2.35e-23 -35.07907 -34.76595 -34.96152 
3  102.5866  2.29e-23 -35.10407 -34.64643 -34.93227 
4  72.32318  2.29e-23 -35.10544 -34.50328 -34.87938 
5  84.21883  2.26e-23 -35.11657 -34.36989 -34.83625 
6  320.1027  1.85e-23 -35.31703 -34.42583 -34.98246 
7  145.7129  1.74e-23 -35.37832 -34.34260 -34.98949 
8   106.4922*   1.69e-23*  -35.40845* -34.22821 -34.96537 

3.4.Eş Bütünleşme Testi 

Eş bütünleşme durağan olmayan değişkenlerin bir doğrusal birleşimidir ve 
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi yansıtır. Johansen ve Juselius (1990) 
maksimum olabilirlik tahmin yöntemini kullanarak eş bütünsel vektörlerin varlığını 
tespit etmiştir.  

Tablo 6’da Johansen eş bütünleşme test sonuçlarına göre değişkenler arasında en 
az 1 eş bütünleşme denkleminin var olduğu %5 kritik değerde reddedilemediğini 
göstermektedir. Test sonuçları CDS, Eurobond faizi, tahvil faizi, sepet döviz kuru, BIST 
100 endeksinin volatilitesi serilerden oluşan sistemde değişkenler arasında eş 
bütünleşme ilişkisinin olduğunu yani serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini 
ifade etmektedir. 

Tablo 6-Johansen Eş Bütünleşme Testi Sonucu 

Hipotezler Özdeğer Trace 
İstatistiği 

Max-Eigen 
     İstatistiği 

Yok *  0.396997  2636.033  653.0302 
En Fazla 1 *  0.365399  1983.003  587.0927 
En Fazla 2 *  0.345012  1395.910  546.2725 
En Fazla 3 *  0.285426  849.6373  433.8643 
En Fazla 4 *  0.261712  415.7730  391.7167 
En Fazla 5 *  0.018461  24.05628  24.05628 
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Grafik 1- Durağan Olmayan ve Durağanlaştırılmış Seriler 

Kurulan VAR modelinin kararlılık şartını sağlaması gerekmektedir. Bu koşulu 
sağlayan model uygun model olarak kabul edilmektedir (Lütkepohl, 1991, 2013). VAR 
sisteminin istikrarlı bir yapıda olup olmadığını incelemek için “AR Karakteristik 
Polinomun Ters Kökleri” grafiklerine bakılmaktadır. Köklerin birim çember içinde yer 
alması tahmin edilen VAR modelinin kararlı bir model olduğunu göstermektedir. 
Oluşturulan AR karakteristik polinomunun ters kökleri ayrıca modelin durağanlığının 
göstergesi olarak da değerlendirilebilmektedir. Tahmin edilen modele ait AR 
karakteristik polinomunun ters köklerinin birim çember içerisindeki konumu modelin 
durağanlık açısından herhangi bir sorun taşımadığını göstermektedir  
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Şekil 1’de görüldüğü üzere AR karakteristik polinomunun ters köklerinin 
hiçbirinin birim çember dışında yer almaması kurulan VAR modelinin istikrarlı bir 
yapıda olduğunu doğrulamakta ve farklı varyanslar görülmemektedir. Kurulan model bu 
anlamda istikrarlıdır. Modelin kararlılık göstermesinin diğer bir önemi varyans 
ayrıştırması ve etki-tepki analizlerine ilişkindir. VAR modelinin kararlılık sağlaması 
varyans ayrıştırması ve etki-tepki fonksiyonlarının yorumlanabilir olması anlamına 
gelmektedir. Kurulan VAR modeli kararlı bir model değilse bu fonksiyonlar 
yorumlanamamaktadır.  

3.5.Granger Nedensellik Analizi 
Sistemde yer alan değişkenlerin karşılıklı etkileşim halinde olup olmadıklarını 

belirlemek ve VAR Modeli’nin temelini oluşturmak için Granger Nedensellik Testi 
uygulanmıştır. Granger (1969) tarafından geliştirilen standart Granger Nedensellik 
Testi, iki değişken arasında bir nedensellik ilişkinin olup olmadığını, şayet varsa bu 
ilişkinin yönünü belirlemek için kullanılan genel bir yaklaşımdır. Granger Nedensellik 
Testi, modelde yer alan bağımsız değişkenlerin grup halinde sıfıra eşit olup olmadığını 
test etmektedir.. 

İki değişken arasında eşbütünleşme olduğu bilindiğinden, Granger Nedensellik 
testlerinde değişkenlerin seviye değerleri kullanılmıştır. Granger Nedensellik testi 
sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 7’e bakıldığında Dummy’nin yani Gezi Parkı 
olaylarının CDS spreadleri, BİST 100 volatilitesi, tahvil faizleri ve Eurobond faizleri ile 
nedensellik ilişkisi içinde olduğu görülmektedir. Gezi parkı olayları ve diğer 
değişkenler arası ilişkiler Tablo 8 ve Şekil 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 7-Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Boş Hipotez F Değeri Olasılık 
Değeri 

Sınama 
Sonucu  

DLEBOND30, DLCDS’in Granger Nedeni Değildir 1.584460  0.2081 Kabul 
DLCDS, DLEBOND30’in Granger Nedeni Değildir 8.706637 0.0032 Red 
DLTAHVIL_FAIZ, DLCDS’in Granger Nedeni Değildir 0.131737  0.7166 Kabul 
DLCDS, DLTAHVIL_FAIZ’in Granger Nedeni Değildir 23.57534 0.0000 Red 
DLKUR, DLCDS’in Granger Nedeni Değildir  2.464300  0.1165 Kabul 
DLCDS, DLKUR’in Granger Nedeni Değildir 30.55682  0.0000 Red 
DLXU100_VOLATILITE, DLCDS’in Granger Nedeni 
Değildir 

1.578675 0.2090 Kabul 

DLCDS, DLXU100_VOLATILITE’in Granger Nedeni 
Değildir 

7.892728 0.0050 Red 

DUMMY, DLCDS’in Granger Nedeni Değildir  6.266656 0.0123 Red 
DLCDS, DUMMY’in Granger Nedeni Değildir 1.796418 0.1801 Kabul 
DLTAHVIL_FAIZ, DLEBOND30’un Granger Nedeni 
Değildir   

2.977701 0.0844 Kabul 

DLEBOND30, DLTAHVIL_FAIZ’in Granger Nedeni 
Değildir 

12.16224 0.0005  

DLKUR, DLEBOND30’in Granger Nedeni Değildir  3.354999 0.0670 Kabul 
DLEBOND30, DLKUR’in Granger Nedeni Değildir 0.381233  0.5369 Kabul 
DLXU100_VOLATILITE, DLEBOND30’in Granger Nedeni 
Değildir 

0.372719 0.5415 Kabul 

DLEBOND30, DLXU100_VOLATILITE’in Granger 21.21195 0.0000 Red 
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Nedeni Değildir 
DUMMY, DLEBOND30’in Granger Nedeni Değildir 6.647486 0.0099 Red 
DLEBOND30, DUMMY’in Granger Nedeni Değildir 4.669045  0.0307 Red 
DLKUR, DLTAHVIL_FAIZ’in Granger Nedeni Değildir    1.064389 0.3022 Kabul 
DLTAHVIL_FAIZ, DLKUR ’in Granger Nedeni Değildir 18.09282  0.0000 Red 
DLXU100_VOLATILITE, DLTAHVIL_FAIZ’in Granger 
Nedeni Değildir 

9.934993 0.0016 Red 

DLTAHVIL_FAIZ, DLXU100_VOLATILITE’in Granger 
Nedeni Değildir 

7.341756  0.0067 Red 

DUMMY, DLTAHVIL_FAIZ’in Granger Nedeni Değildir 20.98000 0.0000 Red 
DLTAHVIL_FAIZ, DUMMY’in Granger Nedeni Değildir 3.840512 0.0500 Red 
DLXU100_VOLATILITE, DLKUR’in Granger Nedeni 
Değildir   

0.278277  0.5978 Kabul 

DLKUR, DLXU100_VOLATILITE’in Granger Nedeni 
Değildir 

14.73111 0.0001 Red 

DUMMY, DLKUR’in Granger Nedeni Değildir  2.967593 0.0849 Kabul 
DLKUR, DUMMY’in Granger Nedeni Değildir  0.832746 0.3615 Kabul 
DUMMY, DLXU100_VOLATILITE’nin Granger Nedeni 
Değildir   

69.31446 0.0000 Red 

DLXU100_VOLATILITE, DUMMY’in Granger Nedeni 
Değildir 

0.570958 0.4499 Kabul 

Anlamlılık düzeyi %5’tir. 
	  

Tablo 8-Granger Nedenselliğine Göre Etkileme ve Etkilenme Sayıları  

Değişkenler Etkilenme 
Sayısı 

Etkileme 
Sayısı 

DLCDS                   1 4 
DLEBOND30 2 2 
DLTAHVIL_FAIZ 3 3 
DLKUR 2 1 
DLXU100_VOLATILITE 5 1 
DUMMY 2 4 

	  
	  

	  
Şekil 2- Nedensellik Etkileşim Yönü 

Şekil 2 Gezi Parkı olayları için modelde kullanılan kukla değişkeninin CDS, 
tahvil faizleri, yurtdışı piyasalarda işlem gören 2030 vadeli Türkiye Eurobond ve 
XU100 (BIST100 Endeksi) üzerindeki etkisini göstermektedir. Gezi Parkı olaylarından 
etkilenen CDS değişkeni aynı zamanda sepet döviz kurunu etkilemektedir. Benzer 
şekilde CDS spreadindeki değişimden etkilenen Eurobond faizleri, volatilite ve tahvil 



 
 

M. Gün – M. Kutlu – O. Karamustafa 8/1 (2016) 556-575 
 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

566 

faizleri kur değişkenine etki etmektedir. Değişkenler arasında tek ve çift yönlü etkileşim 
görülmektedir. 

Granger Nedensellik Testleri, ilişkinin yönü konusunda bir bilgi verse de, söz 
konusu ilişkinin derecesi hakkında bir bilgi vermemektedir. Kurulan VAR modeli 
sonucunda elde edilen varyans ayrıştırma analizleri ve etki-tepki analizleri ile daha 
detaylı bir araştırmaya gidilmiştir. 

3.6.Varyans Ayrıştırmaları  
VAR modelindeki tüm değişkenlerin durağan oldukları varsayımı altında, 

Granger Nedensellik testleri ve VAR modelleri üzerindeki kısıtlamalar her bir kısıtlama 
sadece bir eşitlikten elde edilen parametreleri içerdiğinden, F testi kullanılarak 
kolaylıkla test edilebilmektedir. Ancak, VAR modelindeki her bir değişkenin, diğer 
değişkenlerin gelecek dönem değerleri üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkileri olup 
olmadığını ortaya koyan F testi söz konusu ilişkilerin işaretleri veya ne kadar sürede 
ortaya çıkacakları konusunda bilgi verememektedir. Bu bilgiler, VAR modeline ait etki-
tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırmaları yoluyla elde edilebilmektedir (Aydın ve 
Kara: 2012) 

Varyans ayrıştırması, içsel değişkenlerden birisindeki değişimi, tüm içsel 
değişkenleri etkileyen ayrı ayrı şoklar olarak ayırır. Bu anlamda varyans ayrıştırması, 
sistemin dinamik yapısı hakkında bilgi verir. Varyans ayrıştırmasının amacı, her bir 
rassal şokun, gelecek dönemler için öngörünün hata varyansına olan etkisini ortaya 
çıkarmaktır. Etki-tepki fonksiyonları ise, rassal hata terimlerinden birindeki bir standart 
sapmalık şokun, içsel değişkenlerin şimdiki ve gelecekteki değerlerine olan etkisini 
yansıtır (Özgen ve Güloğlu, 2004). Varyans araştırması sonuçları kısa vade için (1. 
periyot) orta vade için 5. periyot ve uzun vade için 10. periyot olarak Tablo 9 ve 10’da 
gösterilmiştir. 

Tablo 9- Varyans Araştırma Analizi-DLCDS 

Kısa vade için ilk dönem (1. periyot), orta vade için 5. periyot ve uzun vade için 
son dönem (10. periyot) üzerinden değerlendirilen varyans ayrıştırma sonuçlarına göre 
CDS değişkenindeki değişimin bütün periyotlarda ortalama %89’u değişkenin kendisi 
tarafından açıklamaktadır. Gezi Parkı olaylarını temsilen modele dahil edilen kukla 
değişkenin CDS üzerindeki etkisi dönem uzadıkça artmaktadır. Olaylar vuku 
bulduğunda etki düşük iken olayların uzun sürmesi ile etki şiddeti dönem sonuna doğru 
artmıştır. Borsa 100 endeksindeki volatilitenin tüm periyotlar için CDS üzerindeki etkisi 
% 2,10 düzeyinde iken CDS spreadindeki değişimin ortalama %8’i tahvil faizi 
tarafından açıklanmaktadır. Diğer bir ifade ile tahvil faizi, CDS değişkenindeki şokların 
%8’ini açıklama gücüne sahiptir.  CDS değişkeni dışında diğer değişkenlere ilişkin 
varyans ayrıştırma sonuçları ise topluca Tablo-10’da verilmiştir. 

 

Periyot DUM
MY 

DLXU100_ 
VOLATILITE 

DLTAHVIL_ 
FAIZ DLCDS DLEBOND

30 DLKUR 

1 0.019 2.104 8.054 89.821 0.000 0.000 
5 0.145 2.108 7.949 89.489 0.109 0.198 

10 0.258 2.105 7.941 89.386 0.109 0.198 
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Tablo 10- Diğer Değişkenlere İlişkin Varyans Araştırma Analizleri 

Varyans araştırmasına ilişkin tablolar incelendiğinde; BIST 100 Endeksi 
volatilitesini kendisi dışında en iyi açıklayan değişkenin kukla değişken olduğu (uzun 
dönemde kukla değişkenin volatilitedeki etkisi %3’den fazladır), orta ve uzun vadede 
tahvil faizindeki değişimin % 6,6’sının CDS değişkeni tarafından açıklandığı ve 
Eurobond30 faizindeki değişimlerin ortalama %42’sinin CDS değişkeninden, ortalama 
%11’inin ise tahvil faizinden kaynaklandığı görülmektedir. Döviz kurunu kendisi 
dışında en iyi açıklayan değişkenlerin ise tahvil faizi ve CDS değişkenleri olduğu 
görülmektedir. 

3.7. Etki Tepki Analizleri  
VAR analizinde değerlendirilen değişkenler arasındaki dinamik etkileşimleri 

belirlemek için etki-tepki fonksiyonları kullanılmaktadır. Etki-tepki fonksiyonları ile 
modelde bulunan değişkenlerden birine bir birimlik şok uygulandığında değişkenin hem 
kendisi hem de diğer değişkenlerin bu değişime vermiş olduğu tepkiler 
gözlemlenmektedir. Analiz modeldeki hata terimlerinden birindeki bir standart sapmalı 
şokun, içsel değişkenlerin şimdiki ve gelecekteki değerlerine yönelik etkilerinin 
açıklamasına yardımcı olmaktadır. VAR modelinde bütün değişkenlerin içsel olduğu 
varsayımı değişkenlerin birine etki edecek bir şokun diğer tüm değişkenler üzerindeki 
etkilerinin görülebilmesine olanak sağlamaktadır. Şok ile ifade edilmek istenen 
sistemde yer alan herhangi bir değişkende meydana gelen ve bir anda ortaya çıkan 
beklenmedik değişimdir. Zaman serisi analizlerinde bu şoklar etki olarak 
isimlendirilmekte ve bu etkinin değeri bir standart hata yada bir standart sapma kavramı 
ile ölçülmektedir. VAR Modelinin tahmin sonuçlarından elde edilen katsayıların 
yorumlanmasındaki zorluktan dolayı, denklem sistemlerine verilecek şoklar karşısında, 
değişkenlerin vereceği tepkileri ölçen “etki-tepki analizi” yorumlanmaktadır. Böylece, 

Periyot DUMMY DLXU100_ 
VOLATILITE 

DLTAHVIL
_FAIZ DLCDS DLEBOND30 DLKUR 

 1  0.014  99.985  0.000  0.000  0.000  0.000 
 5  1.675  94.947  0.898  0.111  1.306  1.061 
 10  3.206  93.446  0.896  0.110  1.294  1.046 

Periyot DUMMY DLXU100_ 
VOLATILITE 

DLTAHVIL
_FAIZ DLCDS DLEBOND30 DLKUR 

 1  0.082  0.668  99.249  0.000  0.000  0.000 
 5  0.470  0.774  91.045  6.663  0.898  0.146 
 10  0.864  0.771  90.682  6.637  0.897  0.146 

Periyot DUMMY DLXU100_ 
VOLATILITE 

DLTAHVIL
_FAIZ DLCDS DLEBOND30 DLKUR 

 1  0.033  1.459  10.634  41.528  46.343  0.000 
 5  0.217  1.395  11.293  42.673  44.144  0.275 
 10  0.435  1.392  11.270  42.578  44.047  0.275 

Periyot DUMMY DLXU100_ 
VOLATILITE 

DLTAHVIL
_FAIZ DLCDS DLEBOND30 DLKUR 

 1  0.094  0.411  13.278  7.6360  0.4644  78.115 
 5  0.145  0.405  12.606  12.755  0.4762  73.610 
 10  0.197  0.405  12.599  12.748  0.476  73.571 
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gelecekte gerçekleşecek şok politikalar karşısında diğer değişkenlerin tepkileri 
kolaylıkla izlenebilmektedir (Lutkepohl ve Saikkonen, 1997). 

Etki-tepki analizi her bir değişkene verilen şoklar karşısında VAR modelindeki 
bağımlı değişkenlerin cevabını modellemektedir. Böylelikle her bir model için ayrı ayrı 
olmak üzere her bir değişken için hata terimine bir birimlik şok verilerek, verilen şokun 
VAR modeli üzerindeki etkisi incelenir. Modelde n adet değişken olması durumunda n2 
kadar etki tepki analizi elde edilecektir. Durağanlık koşulunu sağlayan modelde verilen 
şokun etkisi gittikçe azalacak ve zamanla ortadan kalkacaktır (Brooks, 2008:299).  

Etki-tepki analizleri yapılırken değişken sıralamasının önemli olduğu 
belirtilmelidir. Değişkenlerden birine etki edecek bir şokun diğer değişkenler üzerindeki 
etkisi, değişkenlerin alternatif sıralama biçimlerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
Etki-tepki analizini kullanabilmek için, denklem sisteminin belirlenmiş olması 
gerekmektedir. Eğer belirlenmemişse, bunu sağlamak için VAR Modeli üzerine bazı 
kısıtlamalar konmaktadır (Bozkurt, 2007). Bu konuda Cholesky Ayrıştırması en yaygın 
kullanılan tekniktir. Bu teknikte en azından bir seriye etki eden şokun diğer bazı seriler 
üzerinde eşanlı etkiler yaratmadığı varsayılmaktadır. Kısıtlayıcı varsayımların anlamlı 
olup olmadıkları tartışılmış ve günümüzde VAR Modeli dinamiklerinin analizinde 
şoklara tepkilerin, değişkenlerin sırasına bağlı olmadığı durumlar üzerine 
yoğunlaşmıştır. Genelleştirilmiş Etki-Tepki Analizi Yaklaşımı (Generalized Impulse-
Response Analysis) bu yöndeki gelişmeler sonucunda ortaya konmuştur. Yaygın olarak 
kullanılan dikeyleştirilmiş (orthogonalized) etki-tepki analizi yerine, Pesaran ve Shin’in 
(1998) önerdikleri Genelleştirilmiş etki-tepki analizi kullanılarak değişkenler arasındaki 
ilişki incelenmektedir. Bu yöntem, geleneksel etki-tepki analizinden farklı olarak, 
şokların dikeyleştirilmesini gerektirmemekte ve VAR denkleminde yer alan 
değişkenlerin sıralanmasından etkilenmemektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda, 
sıralamadan-bağımsız hata tahmin varyans ayrıştırmasını oluşturmak için de 
kullanılmaktadır. Bu nedenle analizde bu yaklaşımdan yararlanılmıştır. 

Genelleştirilmiş Etki-Tepki Analizi yaklaşımı sonuçlarının sunulduğu Grafik-2’de 
bir seriye bir birimlik şok uygulandığında, diğer serilerin bu değişime gösterdikleri 
tepkiler 10 dönem boyunca çizilmiştir. İlk sütunda, özellikle üzerinde durduğumuz Gezi 
Parkı olayları için modellenen kukla değişkenin (dummy) diğer değişkenler üzerindeki 
etkisi incelenmektedir.  Kukla değişkene verilen bir standart sapmalık şok karşısında 
diğer değişkenlerin bu şoka verdikleri cevaplar gözlenmektedir. Kukla değişkenin diğer 
değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusudur. Gezi Parkı olaylarının en büyük 
etkisinin sırasıyla Eurobond faizi, tahvil faizi ve CDS spreadi üzerinde olduğu 
görülmektedir. %1 oranındaki standart sapmalık şok karşısında Eurobond faiz oranları, 
tahvil faiz oranları ve CDS spreadi ilk üç günlük dönemde ani bir yükseliş tepkisi 
vermekte olup bu tepki 7. güne kadar devam etmekte sonrasında azalarak sürmektedir. 

CDS spreadleri, bağımlı değişken olarak düşünüldüğünde en yüksek etkinin bu 
kanaldan sağlandığı görülmektedir. CDS spreadleri uygulanan şoka ilk üç günde 
özellikle kendisi tepki göstermektedir. Ortaya çıkan etki ortalama olarak 3-4 gün 
sürmekte, sonra etkisi giderek azalmaktadır. Sonuçta, giderek uzun dönem denge 
değerine yaklaşmaktadır. CDS spreadlerindeki şoka en yüksek tepkiyi sırasıyla 
Eurobond faizi, tahvil faizi ve kur değişkenleri vermektedir. 
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Diğer taraftan kur değişkeninde görülebilecek bir şoka faiz oranlarının tepkisi 
negatif olmaktadır.  Bu tepki ekonomik beklentiler ile de örtüşmektedir.  Eurobond ve 
tahvil faiz oranları ilk üç günde en belirgin tepkiyi vermektedir. Bu tepki üçüncü 
günden itibaren etkisini azaltarak sıfırlanmaktadır. 
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Grafik 2-Etki Tepki Analizleri 

4. Sonuç 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen toplumsal olayların ve siyasi 
süreçlerin finans piyasalarında konjonktür dalgalanmaları üzerine çeşitli etkileri 
görülmektedir. Çalışmamızda siyasi ve toplumsal olayların Türkiye ülke riskini nasıl 
etkileyebileceği sorusuna cevap bulabilmek için 2013 yılında meydan gelen Gezi Parkı 
olayları kukla değişken olarak alınmıştır. Türkiye’nin 5 yıllık CDS spreadleri ile bu 
olaylar arasında anlamlı ilişkiler tespit etmek amaçlanmıştır. 

Granger Nedensellik sonuçları, Gezi Parkı olayları için modelde kullanılan kukla 
değişkeninin CDS, tahvil faizleri, yurtdışı piyasalarda işlem gören 2030 vadeli Türkiye 
Eurobond’u ve XU100 (BIST100 Endeksi) üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  
Gezi Parkı olaylarından etkilenen CDS değişkeni aynı zamanda sepet döviz kurunu 
etkilemektedir. Benzer şekilde CDS spreadindeki değişimden etkilenen Eurobond 
faizleri, volatilite ve tahvil faizleri kur değişkenine etki etmektedir. Değişkenler 
arasında tek ve çift yönlü etkileşim olduğu görülmüştür. 

Granger Nedensellik Testleri, ilişkinin yönü konusunda bilgi edinilmiş olup, 
varyans ayrıştırma ve etki-tepki analizleri ile de söz konusu ilişkilerin dereceleri 
araştırılmıştır. Varyans ayrıştırma sonuçlarına göre CDS değişkenindeki değişimin 
ortalama %89’u değişkenin kendisi tarafından açıklamaktadır. Kukla değişkenin CDS 
üzerindeki etkisi dönem uzadıkça artmaktadır. Olaylar vuku bulduğunda etki düşük iken 
olayların uzun sürmesi ile etki şiddeti dönem sonuna doğru artmıştır. Borsa 100 
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endeksindeki volatilitenin tüm periyotlar için CDS üzerindeki etkisi % 2,10 düzeyinde 
iken CDS spreadindeki değişimin ortalama %8’i tahvil faizi tarafından açıklanmaktadır.  

Ayrıca, varyans ayrıştırma analizi sonuçlarına göre; BIST 100 Endeksi 
volatilitesini kendisi dışında en iyi açıklayan değişkenin kukla değişken olduğu ( uzun 
dönemde kukla değişkenin volatilitedeki etkisi %3’den fazladır), orta ve uzun vadede 
tahvil faizindeki değişimin % 6,6’sının CDS değişkeni tarafından açıklandığı ve 
Eurobond30 faizindeki değişimlerin ortalama %42’sinin CDS değişkeninden, ortalama 
%11’inin ise tahvil faizinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Döviz kurunu kendisi 
dışında en iyi açıklayan değişkenlerin ise tahvil faizi ve CDS değişkenleri olduğu 
görülmüştür. 

VAR modellerinden elde edilen bir diğer sonuç ise etki-tepki analizleridir. Etki-
tepki analiz sonuçlarına bakıldığında kukla değişkenin diğer değişkenler üzerinde 
anlamlı bir etkisi görülmektedir. Gezi Parkı olaylarının en büyük etkisinin sırasıyla 
Eurobond faizi, tahvil faizi ve CDS spreadi üzerinde olduğu görülmektedir. %1 
oranındaki standart sapmalık şok karşısında Eurobond faiz oranları, tahvil faiz oranları 
ve CDS spreadi ilk üç günlük dönemde ani bir yükseliş tepkisi vermekte olup bu tepki 
7. güne kadar devam etmekte sonrasında azalarak sürmektedir. 

Sonuç olarak Gezi Parkı olayları ile Borsa İstanbul, Eurobond faizleri, kur ve 
tahvil faizi arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur ve bu nedenle 
siyasi ve sosyal olayların Türkiye ülke riskini etkilediğini söyleyebiliriz. 
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Extensive Summary 
	  

1. Introduction 

Credit risk is the probability of counterparty’s inability to fulfill obligations arisen 
from the contract. Credit risk has three features including the exposure (the occurrence 
of an unfavorable change), the inadequacy of fulfillment the contract commitments and 
recovery.  On the other hand, credit derivatives are the securities, which facilitate the 
credit management of banks, financial institutions, and debt owners. The derivatives 
provide protection and insurance against the borrowers’ negative behaviors. For 
instance, in the case of nonpayment of the debts by borrower losses on investments will 
occur and these losses can be compensated by credit derivatives. Banks and investors 
prefer credit derivatives to insurance market because of lower transaction costs, faster 
payments and more liquid characteristics of the derivatives. Then, credit derivatives 
became supplementary to the securitization markets.  

 Credit Default Swaps are basic insurance instruments that eliminate the default 
risks (credit risks) of receivables at the maturity arisen from the portfolios containing 
instruments such as bonds. Today, besides insurance process CDS is used as an 
indicator describing the country risks. In addition to this, it can be said that CDS would 
be substituted for rating scores of credit rating agencies.  In this study, it has been 
analyzed that whether Gezi Park protests, taking place in 2013, have a statistically 
significant impact on credit default swap spreads of Turkey or not.  

2. Data 
The year 2010 was chosen as the beginning of the data set because 2008 mortgage 

crisis affected the world financial markets and its consequences lasted until 2010. In our 
study, 1,294 daily frequency data between 4th January 2010 and 23rd February 2015 are 
used.  Data were obtained from the Central Bank of the Republic of Turkey. The data 
used in this study are: 

§ Turkish 5-year CDS spreads (CDS) 
§ Turkish Eurobond interest rate with 2030 maturity (EBOND30) 

§ Active domestic bond interest rate in Turkey (BOND_RATE) 
§ Istanbul Stock Exchange 100 Index volatility (XU100_VOLATILITY) 
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§ Currency basket (50 % U.S. dollar,  50 % Euro) (EXCHANGE) 
§ Dummy variable (DUMMY) 

We used dummy variable in order to test the effects of Taksim Gezi Park protests 
on Turkey’s credit risk. The dummy variable takes the value of “1” between the dates 
27 May 2013 and 2 July 2013, which are the beginning of the protests and Istanbul 6th 
Administrative Court refusal of the Ministry of Culture and Tourism objection in order 
to adopt the establishment Artillery Barracks   for stay of execution, and takes the value 
of “0” on other dates. 

3. Methodology 
In the study, vector autoregressive model (VAR) was used in order to avoid the 

complexity resulting from the interaction in the economic analysis. Vector 
autoregressive model is a flexible model which can be applied in the analysis of 
multivariate time series. VAR models are used to describe and predict the dynamic 
behavior of the time series.  

A VAR model is a set of k number of time-series regressions, which generate the 
explanatory variables of k number of lagged values of all variables. VAR model extends 
the single-variable auto regression to a list or vector of time series variables.  

3.1. Unit Root Tests  

The Dickey-Fuller (1979-1981) test is the pioneering test that investigates the 
presence of unit root in time series and the most widely accepted in literature. Dickey 
and Fuller (1979, 1981) unit root tests assume that error terms are independent and 
identically distributed.  However, since this situation is not actually valid in most of the 
time, the lagged values of the dependent variable are added to the model in order to 
eliminate serial correlation if the serial correlation in error terms is different from zero. 
In this case, this new test is called as Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test. In 
addition, Phillips and Perron (1988) in their studies added a correction factor to the 
Dickey-Fuller tests. In our study, we applied Augmented Dickey-Fuller (ADF) and 
Philips-Perron test to investigate unit root. The lag length criteria are determined by use 
of Schwarz Information Criterion (SC). 

3.2. Determination of Lag Length  
The lag length of the series become stationary after first differences taken should 

be determined for the further analysis. The optimal lag length criteria have been 
identified by the use of LR (Likelihood), FPE (Final Prediction Error), AIC (Akaike 
Information Criterion), SC (Schwarz Information Criterion) and HQ (Hannan-Quinn 
Information Criterion).  

3.3. Cointegration Test 
Cointegration is a linear combination of non-stationary variables and reflects the 

long-term relationship between variables. Johansen and Juselius (1990) have identified 
the presence of cointegrated vectors using maximum likelihood estimation method. In 
our study, this method is used.  
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3.4. Granger Causality Analysis 
Granger Causality tests are applied in order to determine whether the variables in 

the system interact with each other or not and to create the basis of VAR model. The 
standard Granger Causality test first proposed and developed by Granger in 1969 is a 
general approach to determine whether there  is a causal relationship between two 
variables or not and to define the direction of this relationship if it exists. Granger 
Causality model tests whether the independent variables in the system are equal to zero 
or not as a group. 

3.5. Variance Decomposition  
Variance decomposition assesses the variation in one of the endogenous variables 

as separate shocks which affect all variables. In this regard, variance decomposition 
analysis provides information about dynamic nature of the system. The purpose of 
variance decomposition is to estimate the impact of each random shock on the 
prediction error variance for next periods. Impulse-response functions reflect the 
impacts of one standard deviations shock in random error terms on current and future 
values of endogenous variables (Özgen and Güloğlu, 2004).   

3.6. Impulse-Response Analysis 
Impulse-response functions are applied to determine the dynamic interactions 

between the variables used in VAR analysis. When a unit of shock is applied to a 
variable in the model, responses of this variable and other variables to the variation are 
observed by impulse-response functions.   

4. Findings 
Cointegration test results show that there is a co-integration relationship between 

CDS, Eurobond interest rate, bond interest rate, currency basket, and BIST 100 Index 
volatility variables included in the analysis which also implies that the series move 
together in the long term.  

Granger Causality test findings indicate that the dummy variable in the model 
representing Gezi Park protests has impacts on CDS, bond interests, Turkish Eurobonds 
traded in international markets with 2030 maturity and BIST100 Index volatility. The 
CDS variable affected by the Gezi Park protests at the same time affects the currency 
basket. Similarly, Eurobond interest rates, index volatility and bond interest rates 
affected by the volatility of CDS spreads has an impact on currency basket. It is found 
out that there are one-way and two-way interactions between variables.  

Granger Causality tests give information about the direction of relationships 
between variables, and variance decomposition and impulse-response analysis 
investigates the degree of these relationships. According to the variance decomposition 
results, approximately 89 percent of the variation in CDS variable is explained by the 
variable itself. The variables explain the exchange rate best except the variable itself are 
the bond interest rate and CDS variables respectively. 

Another result obtained from the VAR model is the impulse-response analysis. 
According to the impulse-response results, there is a significant impact of the dummy 
variable on the other variables. It is seen that the largest effects of the Gezi Park events 
are on the Eurobond interest rates, bond interest rates, and CDS spreads respectively. 
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When the system is shocked by a one-standard-deviation shock Eurobond interest rates, 
bond interest rates and CDS spreads respond to a sudden rise in the first three days, this 
reaction continues until the 7th day and then decreases.  

5. Conclusion  

It is seen that there have been various effects of social events occurring in 
countries around the world and political processes on the cyclical fluctuations in the 
financial markets. In this study, Gezi Park events, which took place in the year 2013, are 
modeled as a dummy variable in order to find a response to the question of how the 
social and political events could influence the country risk of Turkey. It is aimed to 
detect significant relationships between these events and Turkish 5-year CDS spreads. 
As a conclusion, a significant relationship between Istanbul Stock Exchange volatility, 
Eurobond interest rates, exchange rates and bond interest rates is found and, therefore, it 
could be said that political and social events affect the Turkey’s country risk. 
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Özet 
Halka açık olan şirketler, daha az maliyetle kaynak sağlamak, daha az vergi 

ödemek, daha çok kar dağıtımı yapmak, firma değerinin ve hisse değerlerinin artması 
amacıyla yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurur. Yaratıcı muhasebe uygulamaları 
ile finansal bilgi manipülasyonu yapılmakta ve bu durum bilgi kullanıcıların şirketlere 
duydukları güveni azaltmaktadır. Bu çalışmada, Beneish TR modeli kullanılarak Borsa 
İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
2013-2014 yılları arasında yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurup manipülasyon 
yapıp yapmadıklarını tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Muhasebe; Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları; Finansal 
Bilgi Manipülasyonu 

Abstract 

Public companies turn to creative accounting practices to obtain fund at a lower 
cost, pay less tax, distribute more dividend, and increase their firm and share values. 
Creative accounting practices are used for financial information manipulation, which 
reduces the confidence of information users in firms engaged in these activities. This 
study aims to determine whether or not the food sector firms that have been listed at 
Borsa Istanbul for at least 10 years turned to creative accounting practices and 
engaged in manipulation between 2013 and 2014 through the Beneish TR model. 
Keywords: Creative Accounting; Creative Accounting Practices; Financial Information 
Manipulation  

Giriş 

Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğru, güvenilir ve ihtiyaç sahiplerinin 
ihtiyacını karşılayacak özelliğe sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikleri taşımayan 
finansal tablolar özellikle halka açık şirketlere duyulan güveni azaltmış ve şirketlerin 
devamlılığına zarar vermiştir.  Finansal bilgilere dayalı olarak karar veren finansal bilgi 
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kullanıcıları, finansal bilgilerin doğru ve tam olmamasından dolayı büyük zararlara 
uğramaktadır. Bunun sonucu olarak şirket skandalları ve finansal krizler ortaya 
çıkmıştır. 

Günümüzde halka açık şirketler hisse senetlerini ve firmanın değerini arttırmak 
için finansal bilgi manipülasyonuna başvurmaktadır. Finansal bilgi manipülasyon 
yöntemlerinden en çok kullanılan yöntem yaratıcı muhasebedir. Yaratıcı muhasebe 
şirketlerin muhasebe politikalarındaki esneklik ve boşlukları kullanarak, şirketin 
finansal durumunu gerçekte olduğundan farklı göstermesi şeklinde tanımlanmaktadır.  

Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların 2013-2014 yılları arasında yaratıcı muhasebe 
uygulamalarına başvurup manipülasyon yapıp yapmadıklarını ortaya koymaktır. Bu 
bağlamda çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaratıcı muhasebe ve 
uygulamaları, ikinci bölümde konu ile ilgili daha önce yapılmış ulusal ve uluslararası 
çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Beneish TR Modeli kullanılarak 
çalışmanın amacına yönelik bir uygulama yapılmıştır.  

1. Yaratıcı Muhasebe ve Uygulamaları 
Literatürde yaratıcı muhasebe kavramıyla ilgili farklı tanımlar mevcuttur. 

Jameson (1988)  yaratıcı muhasebeyi, belirli kuralları kullanarak finansal tabloların 
gerçekten farklı olarak ilgililere sunulması olarak tanımlamıştır (Jameson, 1988, s. 20).  

Yaratıcı muhasebe uygulamaları, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerindeki 
boşluklardan yararlanılarak yapılan birtakım uygulamalardır. Bazen işletmeleri 
olduğundan daha iyi göstermek, bazen de yöneticiler hakkında iyi bir intiba uyandırmak 
amacıyla başvurulan yaratıcı muhasebe yöntemleri, kısa vadede şirketlere önemli 
katkılar sağlasa bile orta ve uzun vadede şirket için olumsuz sonuçlar 
doğurabilmektedir. İşletmeleri yaratıcı muhasebeye iten en önemli sebep, kurumsal 
yönetim anlayışına sahip olunmamasıdır. Diğer bir deyişle yaratıcı muhasebe 
uygulamaları, şirket yönetiminin işletme paydaşlarına adil, şeffaf, hesap verebilir ve 
sorumluluk anlayışına göre bilgi sunmamasından kaynaklanmaktadır (Gacar, 2012, s. 
78-79). 

Muhasebe kurallarındaki boşlukları kullanarak gerçekleştirilen yaratıcı muhasebe, 
bağımsız denetime ve şirketlere duyulan güveni azaltmakta bunun sonucunda ise uzun 
vadede finansal krizlere yol açmaktadır.  

Yaratıcı muhasebe uygulamaları, genellikle işletmenin arzu edilmeyen mevcut 
finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını gizlemek veya değiştirmek için kullanılan 
yöntem ve yaklaşımların bütününe verilen isimdir. Muhasebe kurallarında bazen birden 
fazla seçenek sunulur, farklı yöntemler öngörülür, geniş esneklikler tanınır. İşte yaratıcı 
muhasebe uygulamaları bu yöntem, seçenek ve esneklikleri yalnızca belli kişi veya 
grupların lehine sonuçlar doğuracak şekilde kullanma anlamına gelir. Asıl amaç 
işletmelerin mali tablolarını mevzuat ve standartlara uygun olmak koşuluyla öyle bir 
hazırlamaktır ki, mali tablo kullanıcıları işletmeyi gerçekte olduğundan farklı algılasın 
ve kararlarını işletmenin mali gerçeklerine göre değil de nasıl algıladıysa öyle göre 
versin. Dolayısıyla yaratıcı muhasebe uygulamaları esas itibarıyla mali tabloların, 
işletmenin durumunu olduğundan daha farklı göstermek amacına hizmet eden muhasebe 
uygulamaları olarak tanımlanabilir (Saltoğlu, 2003, s. 108). 
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Yaratıcı muhasebe uygulamaları, şirket kazançlarının yıldan yıla istikrarlı bir 
biçimde artıyormuş gibi bir görünüm kazanmasını sağlamakta, şirket hisse senetlerine 
talebin; dolayısıyla da şirket hisse senetlerinin piyasa değerinin artmasına neden 
olmaktadır. Bununla birlikte şirketler, yıldan yıla artan istikrarlı bir kar görüntüsü ve 
tabii olarak artan piyasa değeri sayesinde kredi kuruluşlarından ucuz fon temin 
edebilmektedirler. Ancak, şirketlerin yaratıcı muhasebe uygulamalarından haberdar 
olunduğunda ise şirket hisse senetleri değer kaybına uğramakta, bu durum da genel 
ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. (Gacar, 2012, s. 78). Bu durum 
şirketin gelecekte iflas etmesinde rol oynayabilecek, yatırımcıların mağdur olması kadar 
ülke kaynaklarının da israf edilmesine neden olup ülke ekonomisi üzerinde olumsuz 
etkileri olabilecektir. Hisse senedi fiyatları, piyasa değerinin temelsiz oluştuğu 
durumlarda kaynakların yanlış dağıtımına da neden olmaktadır. Zira yüksek fiyatlar, 
hisse senetlerine daha fazla yatırım yapılmasına neden olmaktadır. Kaynakların etkin 
kullanımı engellenmiş olmaktadır (Akyel ve Karaca, 2005, s. 250). 

Özellikle halka açık olan şirketler, daha az maliyetle kaynak sağlamak, daha az 
vergi ödemek, daha çok kar dağıtımı yapmak, firma değerinin ve hisse değerlerinin 
artması amacıyla yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurur. Yaratıcı muhasebe 
uygulamaları, finansal bilgi kullanıcılarını yanıltma ve aldatma amacıyla finansal bilgi 
manipülasyonuna, işletme faaliyetlerin gerçeğe aykırı olarak mali tablolara 
aktarılmasına, muhasebe skandallarına ve şirketlere duyulan güvenin azalmasına neden 
olmaktadır.  

Yaratıcı muhasebe uygulamaları Şekil 1’de görüldüğü üzere sınıflandırılmaktadır 
(Ruddy ve Everingham, 2008, s. 48).  

Şekil 1. Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Sınıflandırılması 

 
Yaratıcı muhasebe uygulamalarının biri olan kazanç yönetimi, yöneticilerin 

işlemlerin oluşturulması sırasında ve finansal raporlama sürecinde verdikleri kararlarla, 
bazı taraf kesimleri şirketin finansal performansı hakkında yanıltmak ya da kamuya 
açıklanan kara bağlı sonuçları etkilemek amacıyla finansal tablo ve raporları 
değiştirmeleri halinde gerçekleşen bir yöntemdir (Avşarlıgil, 2010, s. 23). Kazanç 
yönetimi, daha çok işletmenin hisse senedi fiyatlarının artması beklentisi, borç 
sözleşmelerindeki şartlara uyulduğunu gösterebilmek gibi nedenlerden dolayı 
gerçekleşmektedir. Kazanç yönetimindeki temel hedef, zararları önlemek, kazançlardaki 
azalmayı önlemek, analist tahminlerini karşılamak, analist tahminlerini geçmek olarak 
sıralanabilir (Çıtak, 2009, s. 101). 

Gelir istikrarlaştırma, kar dağılımının istikrarlı bir yapıya ulaşmasını 
hedeflemektedir. Karın istikrarlı hale getirilmesi şirket başarısının göstergelerindendir. 
Bu sebeple şirket yönetimindeki kişilerin çoğu dönemde karlılığın düzenli bir şekilde 
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artmasını isterler ve şirket hisse senetlerinin değer kazanmasını ve kamunun gözünde 
yükselen bir itibara sahip olmasını isterler. Yani işletmeler, karın yüksek olduğu 
dönemlerde düşürülmesi, düşük olduğu dönemlerde ise yükseltilmesine yönelik 
uygulamalar yaparak finansal bilgi manipülasyonuna neden olmuş olurlar (Avşarlıgil, 
2010, s. 25). 

Büyük temizlik muhasebesi, şirketlerde yönetimlerin değiştiği dönemlerde, yeni 
yönetimin bazı verimsiz aktifleri gider yazmak suretiyle bilançosundan çıkarması, 
böylece bir taraftan geçmiş yönetimin görevde olduğu dönemlerin olduğundan daha 
zararlı, diğer taraftan gelecek dönemlerin daha karlı olduğu izlenimi yaratılmasına 
yönelik işlem ve uygulamalardır (Demir ve Bahadır, 2007,s. 113). 

Finansal verilerle bilançonun değiştirilmesi, özellikle halka açık şirketlerin hisse 
senedi fiyatlarını korumak veya arttırmak amacına yönelik şirketlerin iflas etmelerini 
önlemek için başvurdukları yaratıcı uygulama yöntemlerinden biridir (Konishi, 2010, s. 
101). 

2. Literatür Taraması 

Literatürde yaratıcı muhasebe ve uygulamalarıyla ilgili çalışmalarda hileli mali 
raporlamada yaratıcı muhasebe, muhasebe skandallarında açısından yaratıcı muhasebe, 
yaratıcı muhasebe teknikleri, yaratıcı muhasebe stratejileri konuları daha çok ele 
alınmıştır. 

Küçüksözen (2004) tarafından yapılan çalışmada, Beneish (1999) modelini 
yenileyerek kullanmıştır. Beneish modelini kullanarak hisse senetleri İMKB’de işlem 
gören şirketlerin yaratıcı muhasebe uygulamaları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu 
çerçevede, Beneish modelinde yer alan değişkenler dikkate alınmış ve modelin 
Türkiye’deki uygulanabilirliğine bakılmıştır. 

Demir (2014) çalışmasında, muhasebede hata ve hile kavramları üzerinde durarak, 
BİST’de işlem gören spor kulüplerinin Kamu Aydınlatma Platformundan alınan 2012 
hesap dönemine ait finansal verilerini incelemiş ve ortaya çıkan sonuçlar muhasebenin 
temel kavramlarından kişilik kavramı, süreklilik kavramı ve dönemsellik kavramı 
bakımından kayda değer bulmuştur.  

Bayırlı (2006) çalışmasında muhasebe etiği ve yaratıcı muhasebe kavramlarını 
birlikte ele almıştır. Yaratıcı muhasebe uygulamaları, etik sınırlar içinde kaldığı sürece 
sermaye piyasalarında katalizör görevi üstlenebildiği ve yaratıcı muhasebenin 
olmamasının optimal bir çözüm olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çıtak (2009), çalışmasında yaratıcı muhasebe uygulamalarının, hileli finansal 
raporlama olup olmadığı konusunu ele almış ve yaratıcı muhasebe uygulamaları 
tekniklerinin neler olduğu, ne amaçlar doğrultusunda yaptığı ve sonuçlarının neler 
olduğunu açıklamıştır. 

Bekçi ve Avşarlıgil (2011), tarafından yapılan çalışmada, Beneish ve Beneish TR 
modelleri kullanılarak hisse senetleri İMKB’de işlem gören 20 adet tekstil firmasının, 
finansal tablolar aracılığıyla kullanıcılarına sunduğu finansal karşılaştırması yapılmıştır. 
Karşılaştırmanın sonucunda da A.B.D ile Türkiye arasındaki farklılıklar ortaya 
koyulmaya çalışılmış ve aynı sektördeki şirketler arasında bazı kalemlerin 
dağılımındaki farklılığın giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 



 
 

T. Dölen 8/1 (2016) 576-591 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

580 

Mutalib, Farayola ve Abdulazeez (2014) tarafından yapılan çalışmada, yaratıcı 
muhasebe hakkında kavramsal ve tarihsel çerçeve sunulmuş ve yaratıcı muhasebe 
uygulamalarını ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, 
işletmelerin muhasebe standartlarını benimsemesi ve etik hususlara daha fazla önem 
vermesi durumunda yaratıcı muhasebe uygulamalarının azaltılabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Tassadaq ve Qaisar (2015) tarafından yapılan ampirik çalışmada, yaratıcı 
muhasebe, denetçilerin rolü ve hükümet düzenlemelerinin rolü gibi finansal raporlamayı 
etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Sanayi sektöründe yapılan bir anket sonucu 
yaratıcı muhasebenin finansal raporlamada önemli rol oynadığı, finansal bilgilerin 
güvenilirliği ve finansal bilgi manipülasyonu ile uluslararası standartlar ve hükümet 
düzenlemeleri arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Yadau, Kumar ve Bhatia (2014) tarafından yapılan çalışmada, bilançoda yaratıcı 
muhasebe uygulamalarını azaltmaya yardımcı yollar bulmuştur. Yaratıcı muhasebe 
uygulamalarının acenta sorunu nedeniyle ortaya çıktığını tespit etmişlerdir.  

3. Beneish TR Modeli ile Örnek Bir Uygulama 
3.1.  Araştırmanın Amacı  
Araştırmanın temel amacı Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda 

sektöründe faaliyet gösteren 16 adet firmanın, 2013-2014 yılları arasında yaratıcı 
muhasebe uygulamalarına başvurup manipülasyon yapıp yapmadıklarını ortaya 
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Beneish TR modeli kullanılarak, modelde belirlenen 
değişkenler 2013-2014 yıllarında veriler ile hesaplanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu ile halka açık şirketlerin bağımsız denetime tabi olmaları ve finansal tablolarını 
duyurma zorunluluğu ile BİST’te işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren 16 adet 
firmanın 2013-2014 yıllarındaki finansal tablolarına Kamuya Aydınlatma 
Platformundan ulaşılmıştır.  

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 
Araştırma yöntemi olarak yaratıcı muhasebe uygulamalarının ortaya çıkarılması 

için karma model olarak geliştirilen Beneish (1999) modelini revize ederek 
Türkiye’deki halka açık şirketlere uyarlayan Küçüksözen (2004) tarafından geliştirilen 
Beneish TR modeli kullanılmıştır. Beneish modeli, finansal bilgi manipülasyonu yapan 
şirketleri belirlemek amacıyla oluşturulan bir modeldir. Bu modelde belirli değişkenler 
belirlenmiş ve belirlenen bu değişkenler ile şirketlerin finansal tabloları değiştirerek 
manipülasyon yapıp yapmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır (Beneish, 1999, s. 24).  
Model, belirli finansal veriler kullanılarak 8 adet değişken oluşturmaya dayanmaktadır. 
Beneish TR modelinde, Beneish (1999) modelinden farklı olarak “stokların satışlara 
oranı (SSE)” ve “finansman giderlerinin satışlara oranı (FSE)” olarak belirlenen iki adet 
değişken ilave edilmiş ve “satışlardaki büyüme endeksi (SBE)” değişkeni ülkemizde 
enflasyon olması nedeniyle dikkate alınmamıştır. 

Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren 16 
adet firmanın, 2013-2014 yıllarında yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurup 
manipülasyon yapıp yapmadıklarını ortaya koymak amacıyla Küçüksözen (2004) 
tarafından uyarlanan Beneish TR modelinde kullanılan 9 adet bağımsız değişkenler: 

• Ticari alacaklar endeksi (TAE),  
• Brüt kar marjı endeksi (BKM),  
• Aktif kalitesi endeksi (AKE),  
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• Amortisman endeksi (AME),  
• Pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderleri endeksi (PSE),  
• Kaynak yapısındaki değişim endeksi (KYE),  
• Toplam tahakkukların toplam varlıklara oranı (TVE),  
• Finansman giderlerinin satışlara oranı (FSE) ve  
• Stokların satışlara oranı (SSE) olarak belirlenmiştir. 
Araştırma yöntemi olarak Beneish (1999) ve Beneish TR (2004) modellerinin 

kullanılmasının temel nedeni, modellerde belirlenen değişkenlerin bilanço ve gelir 
tablosunda yer alan bilgilerden türetilmesi ve iki yıllık finansal tablo verilerinin 
kullanılmasının yeterli olmasıdır. Yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurarak 
manipülasyon yapan gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarının tespit edilmesi 
büyük ölçüde muhasebe standartlarına aykırı işlem yapmalarıyla ilgilidir. Bu nedenle 
çalışmada, bilanço ve gelir tablosu olan temel finansal tablolarda bulunan veriler 
kullanılmış ve gıda sektöründe istikrarlı şekilde Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 
ele alınmıştır.   

3.3. Araştırmada Kullanılan Veri Seti 

Araştırmada, Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe 
faaliyet gösteren 16 adet firma tespit edilmiştir. Serbest işlem platformu, ikinci ulusal 
pazar ve gözaltı pazarında bulunan firmalar araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. 
Buna göre; ulusal pazarda en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren 
16 adet firma tespit edilmiştir. Beneish TR uygulamasında, iki yıllık finansal tablo 
verilerinin kullanılması yeterli olduğundan, çalışmamızda 2013-2014 yılları dikkate 
alınmıştır. Bu döneme ait Beneish TR modelinde kullanılan 9 adet bağımsız değişkenler 
ile Mi değerine ulaşılmıştır. Mi değeri, işletmelerin finansal bilgi manipülasyonuna 
başvurup başvurmadığı ile ilgili bilgi veren bir değerdir.  

 
Mi değerinin elde edilmesi için kullanılan denklem ve katsayıları şu şekildedir 

(Küçüksözen, 2004, s. 319):  
 
Mi= -1,547 + (1,276*TAE) + (-1,770*BKM) + (0,082 *AKE) + (0,225*AME) +              

(-0,488*PSE) + (-0,514*TVE) + (-0,341*BYE) + (0,972*SSE) + (0,060*FSE) 
 
Bu denklemden yararlanılarak, herhangi bir şirketin karşılaştırmalı olarak iki yıla 

ilişkin finansal bilgilerinin yer aldığı finansal tablolarını elinde bulunduran bir yatırımcı, 
o şirketin finansal bilgi manipülasyonu yapıp yapmadığını tahmin edebilmektedir 
(Küçüksözen, 2004, s. 482). Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda 
sektöründe faaliyet gösteren 16 adet firmanın Mi değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Mi 
değerinin hesaplanması için kullanılan bağımsız değişkenler, KAP’da yayınlanan 
finansal tablolardaki veriler kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 1.  Şirketlerin Mi Değerleri 
Şirketler TAE BKME AKE AME PSE TVO BYDE SSO FSO Mi 
1 

1,1641 1,1109 0,7638 0,7014 0,9380 0,1296 1,0793 0,8722 1,1007 
-
1,7860 

2 
0,9273 0,9884 1,2962 0,8439 0,9890 0,0292 0,9446 0,6090 1,6306 

-
1,9469 

3 
1,1881 0,9459 0,7254 0,5553 0,9202 0,0716 1,1801 0,7414 1,4397 

-
1,6020 

4 
1,0149 0,9141 1,0673 0,4559 1,0189 

-
0,0445 1,0294 0,8762 0,8044 

-
1,6053 

5 
0,7476 1,0778 0,9640 -5,4586 0,9331 0,2563 0,7769 0,9712 0,8013 

-
3,5098 

6 
0,9535 0,9827 1,9756 -1,2945 1,0071 

-
0,1271 0,9805 0,9130 0,4452 

-
2,0454 

7 
0,9959 0,9499 1,2690 0,8357 0,9517 0,2394 0,5366 0,1443 0,2655 

-
2,2799 

8 0,5893 -3,7753 0,8370 1,2262 1,4283 0,1368 0,8057 1,2596 0,5784 6,4487 
9 

0,6606 0,8848 0,9439 0,9509 0,9538 0,7181 0,3655 0,6283 0,0675 
-
2,3230 

10 
0,8848 1,0964 0,9124 0,7367 0,8439 0,1344 1,0255 1,0178 0,7023 

-
1,9173 

11 
0,7070 2,6209 1,0626 0,3081 0,6540 0,4391 2,0104 1,6054 0,6555 

-
4,7581 

12 
0,8875 0,3702 0,6436 -0,9769 0,9248 0,0485 1,0759 0,7225 0,3063 

-
1,3593 

13 2,7923 1,0483 1,2868 41,2163 0,9127 0,2907 1,1644 0,4698 1,2833 9,0813 
14 

1,8674 2,2870 0,8515 1,5889 1,0121 
-
0,0669 1,2269 0,7426 1,4938 

-
2,8514 

15 
1,0853 0,9915 1,4457 1,0631 0,9803 0,0596 1,0352 0,9864 1,3731 

-
1,3801 

16 
0,8550 1,1608 1,8620 0,6870 0,8819 0,1112 0,9197 0,9353 0,1179 

-
2,0884 

Araştırma konusu olan Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören 16 adet gıda 
sektöründe faaliyet gösteren firmanın 2013-2014 tarihlerindeki Mi değerlerinin istatistiki 
olarak doğru sonuç verebilmesi için normal dağılıma uyması gerekmektedir (Bekçi ve 
Avşarlıgil, 2011, s. 151). Bu nedenle bulunan Mi değerinin normal dağılıma uyup 
uymadığının test edilmesi gerekir.  

Tek değişkenli normallik için uygulanan yaygın analitik testler; Kolmogorov-
Smirnov ve Shapiro-Wilk W testleridir. Shapiro-Wilk W testi normallik testleri içinde 
en güçlü testlerdendir (Özdamar, 2011, s. 272). Bu nedenle, çalışmamızda Mi değerinin 
normal dağılıma uyup uymadığı Shapiro-Wilk W testi normallik testi ile test edilmiştir. 
Her iki test sonucunda Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Normallik Testleri 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
  İstatistik df Ortalama İstatistik df Ortalama 
Mi Değeri 0,416 16 0,000 0,637 16 0,000 

Mi değerlerinin ortalaması her iki testte de 0.05 ‘den küçük çıkmıştır. “Ho: 
Değişkenlerin dağılımı normaldir” hipotezi, elde edilen olasılık (p) değerine göre 
(p<0,05), %95 güvenilirlikle reddedilmiştir. Buna göre, Mi değerlerinden oluşan veri 
seti normal dağılmamaktadır. Bu nedenle uç değer analizi yapılmıştır. Uç değerler 
normal sonuçların elde edilmesini önleyeceği için, tespit edilerek veri setinden 
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çıkarılabilir (Kalaycı, 2008, s. 10). Bu nedenle, veri setinin normal dağılmasını 
engelleyen uç değerler saplı kutu grafiğinde tespit edilmiştir. 

 
Şekil 2. Saplı Kutu Grafiği 

 
Mi değerlerinden oluşan veri setinin normal dağılmasını engelleyen veriler; Şekil 

1’de görüldüğü üzere 13’üncü, 8’inci ve 11’inci şirketlere ait verilerdir. Bu nedenle, bu 
şirketler analiz kapsamı dışında bırakılmıştır. Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem 
gören 13 adet gıda sektöründe faaliyet gösteren firmanın 2013-2014 tarihlerindeki Mi 
değerlerinin normallik test sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır.  

Tablo 3.  Normallik Testleri 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
  İstatistik df Ortalama İstatistik df Ortalama 
Mi Değeri 0,173 13 0,200 0,898 13 0,127 

Mi değerlerinin ortalaması her iki testte de 0.05 ‘den büyük çıkmıştır. “Ho: 
değişkenlerin dağılımı normaldir” hipotezi 0,05’den büyük olması nedeniyle %95 
güvenilirlikle kabul edilmiştir. Buna göre, Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören 
gıda sektöründe faaliyet gösteren 13 adet firmanın Mi değerlerinden oluşan veri setinin 
normal dağıldığı görülmektedir. 

Tablo 4’de Mi değerlerinin tanımlayıcı istatistik verileri yer almaktadır. Buna 
göre; Mi değerlerinin ortalamasının -2,0534 ve standart sapmasının 0,60029 olduğu 
görülmektedir. Standart sapmanın ne kadar küçük olması ortalamanın o seriyi o kadar 
iyi temsil ettiğini gösterir. Çalışmamızda ortalamanın Mi değerlerinden oluşan veri 
setini iyi temsil ettiği görülmektedir. 
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Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler 

Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren 13 
adet firmanın Mi değerlerinden oluşan veri setinin normal değişkene çevrilmesi sonucu 
elde edilen Zi değerleri, yaratıcı muhasebe uygulamalarıyla yapılan manipülasyonun 
gerçekleşme olasılığını vermektedir (Bekçi ve Avşarlıgil, 2011, s. 148). Finansal bilgi 
manipülasyonun gerçekleşme olasılığını veren Zi değerleri, 4 temel bölgeye 
ayrılmaktadır. Buna göre; 

• Mi değerlerine karşılık gelen Zi değerinin 0,15’den daha küçük olması 
durumunda o şirketin finansal bilgi manipülasyonuna başvurduğuna dair bir bulgunun 
olmadığı sonucuna ulaşılabilmektedir. (1. Bölge) 

• Mi değerlerine karşılık gelen Zi değerinin 0,15 ile 0,35 aralığında olması halinde, 
o şirketin finansal bilgi manipülasyonu yapma olasılığının bulunduğu sonucuna 
ulaşılabilmektedir. (2. Bölge) 

• Mi değerlerine karşılık gelen Zi değerinin 0,35 ile 0,82 aralığında olması halinde, 
o şirketin finansal bilgi manipülasyonu olasılığı hakkında ciddi bulguların olduğu 
sonucuna ulaşılabilmektedir. (3. Bölge) 

• Mi değerlerine karşılık gelen Zi değerinin 0,82’den büyük olması halinde, 
finansal bilgi manipülasyonu yaptığına dair çok önemli bulgular olduğu sonucuna 
ulaşılabilmektedir (Bekçi ve Avşarlıgil, 2011, s. 148-149). (4. Bölge) 

3.4. Bulgular ve Yorumlar 

Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren 13 
adet firmanın yaratıcı muhasebe uygulamalarıyla finansal bilgi manipülasyonu yapma 
olasılıkları hakkındaki araştırma sonuçları Tablo 5’de yer almaktadır.  

 

 
 

 
 

  İstatistik Standart Hata 
Mi Değerleri Ortalama -2,0534 0,16649 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ortalama için %95 
güven aralığı 

Alt Sınır -2,4162  
Üst Sınır -1,6907  

%5 kesilmiş ortalama -2,0111  
Medyan -1,9469  
Varyans 0,360  
Standart Sapma ,60029  
Minimum -3,51  
Maximum -1,36  
Değişim Aralığı 2,15  
Çarpıklık -1,267 0,616 
Basıklık 1,846 1,191 
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Tablo 5. Mi değerleri, Zi değerleri ve Yorumları 

Şirketler Mi 
Değeri 

Zi Değeri Zi 
Bölge 

Zi Yorumu 

 
1 -1,7860 0,4455 

 
3 

Finansal bilgi manipülasyonu olasılığı 
hakkında ciddi bulguların olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
2 -1,9469 0,1774  

2 
Finansal bilgi manipülasyonu yapma 
olasılığının bulunduğu tespit edilmiştir. 

 
3 -1,6020 0,7520 

 
3 

Finansal bilgi manipülasyonu olasılığı 
hakkında ciddi bulguların olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
4 -1,6053 0,7465 

 
3 

Finansal bilgi manipülasyonu olasılığı 
hakkında ciddi bulguların olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
5 -3,5098 -2,4260 

 
4 

Finansal bilgi manipülasyonu yaptığına 
dair çok önemli bulgular olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
6 -2,0454 0,0134 

 
1 

Finansal bilgi manipülasyonuna 
başvurduğuna dair bir bulgunun olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 
7 -2,2799 -0,3772 

 
3 

Finansal bilgi manipülasyonu olasılığı 
hakkında ciddi bulguların olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
8 -2,3230 -0,4490 

 
3 

Finansal bilgi manipülasyonu olasılığı 
hakkında ciddi bulguların olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
9 -1,9173 0,2268  

2 
Finansal bilgi manipülasyonu yapma 
olasılığının bulunduğu tespit edilmiştir. 

 
10 -1,3593 1,1563 

 
4 

Finansal bilgi manipülasyonu yaptığına 
dair çok önemli bulgular olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
11 -2,8514 -1,3292 

 
4 

Finansal bilgi manipülasyonu yaptığına 
dair çok önemli bulgular olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
12 -1,3801 1,1217  

4 

Finansal bilgi manipülasyonu yaptığına 
dair çok önemli bulgular olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
13 -2,0884 -0,0582 

 
1 

Finansal bilgi manipülasyonuna 
başvurduğuna dair bir bulgunun olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Analiz sonuçları yorumlanırken, analiz kapsamındaki firmaların Mi değerlerinden 
oluşan veri setinin normal değişkene çevrilmesi sonucu elde edilen Zi değerleri dikkate 
alınmıştır. Zi değerleri 4 temel bölgeye ayrılmıştır. Buna göre; finansal bilgi 
manipülasyonuna başvurduğuna dair bir bulgunun olmadığı sonucu 1. Bölge, finansal 
bilgi manipülasyonu yapma olasılığının bulunduğu sonucu 2. Bölge, finansal bilgi 
manipülasyonu olasılığı hakkında ciddi bulguların olduğu sonucu 3. Bölge ve finansal 
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bilgi manipülasyonu yaptığına dair çok önemli bulgular olduğu sonucu 4. Bölge olarak 
yer almaktadır.  

Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren 13 
adet firmanın, 2013-2014 yılları arasında yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurup 
manipülasyon yapıp yapmadıklarını tespit edilmiştir. Buna göre, 13 adet firmanın 
sadece 2 tanesi için, yaratıcı muhasebe uygulamalarıyla manipülasyon yaptığına ilişkin 
bir bulguya rastlanmamıştır. 2 tanesinin yapma olasılığının bulunduğu, 5 tanesinin 
yapma olasılığı hakkında ciddi bulguların bulunduğu ve 4 tanesinin yapma olasılığı 
hakkında çok önemli bulguların bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Borsa İstanbul’da 
en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren 13 adet firmanın 2 tanesi 1. 
bölgede, 2 tanesi 2. bölgede, 5 tanesi 3. bölgede ve 4 tanesi de 4. bölgede 
bulunmaktadır. 

Sonuç 

Yaşanılan şirket skandalları sonrası finansal tablo kullanıcılarının finansal 
tablolara duydukları güven azalmıştır. Bu şirket skandalları büyük ölçüde finansal 
bilgilerin gerçeği yansıtmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum halka açık 
şirketlerin devamlılığını etkilemiştir. Bu nedenle çalışmada gıda sektöründe faaliyet 
gösteren halka açık şirketlerin Borsa İstanbul’daki işlem süreleri dikkate alınmıştır. 
Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren firma 
sayısı 16 olarak tespit edilmiştir. Bu 16 firmanın 2013-2014 yılları arasında yaratıcı 
muhasebe uygulamalarına başvurup manipülasyon yapıp yapmadıklarını Beneish TR 
modeli kullanılarak tespit edilmiştir.  

Beneish TR modelinin uygulanması açısından 9 adet bağımsız değişken 
kullanılarak, gıda sektöründe en az 10 yıldır işlem gören 16 firmanın Mi  değerlerine 
ulaşılmıştır. Bu değerlerin normal dağılması modelin uygulanabilirliği açısından 
gereklidir. Bu nedenle çalışmamızda  Mi değerlerinin normal dağılıma uyup uymadığı 
test edilmiştir. Veri setinin normal dağılmasını engelleyen 3 firma uç değer analizi ile 
tespit edilmiş ve araştırma kapsamında tutulmuştur.  

Sonuç olarak, Borsa İstanbul’da en az 10 yıldır işlem gören gıda sektöründe 
faaliyet gösteren 13 adet firmanın, 2013-2014 yılları arasında yaratıcı muhasebe 
uygulamalarına başvurup manipülasyon yapıp yapmadıklarını tespit edilmiştir. Buna 
göre, 13 adet firmanın sadece 2 tanesi için, yaratıcı muhasebe uygulamalarıyla 
manipülasyon yaptığına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. 2 tanesinin yapma 
olasılığının bulunduğu, 5 tanesinin yapma olasılığı hakkında ciddi bulguların bulunduğu 
ve 4 tanesinin yapma olasılığı hakkında çok önemli bulguların bulunduğu sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

 Tüm bunların ışığında, şirketlerin muhasebe politikalarındaki esneklik ve 
boşlukları kullanarak yaratıcı muhasebe uyguladıkları düşünülürse, muhasebe 
politikalarındaki bu boşlukların giderilmesi yaratıcı muhasebe uygulamalarını 
azaltacaktır. Muhasebe politikalarındaki boşluklar, yasal mevzuat ile desteklenerek sıkı 
bir denetim sistemi ile giderilebilir. Belirli bir düzenin oluşturulması için muhasebe 
meslek mensuplarının ve muhasebe elemanlarına ciddi maddi ve manevi yaptırımların 
getirilmesi gerekmektedir. Bu uygulama, yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurup 
finansal bilgi manipülasyonu yapan şirket sayısının azalmasına yardımcı olacaktır.  
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Extensive Summary 
Information included in financial statements is required to be correct, reliable, and 

capable of satisfying the needs of those who need it. The financial statements not 
bearing these qualifications reduce the confidence in especially publicly-held companies 
and harm their continuity. Financial information users that make decisions based on 
financial information suffer substantial losses due to incorrect and imperfect financial 
information. As a result, scandals and financial crises are experienced in companies.  

Today some publicly-held companies manipulate information to increase their 
own value as well as the value of their stocks. Creative accounting is the most 
commonly used financial information manipulation method. Creative accounting is 
defined as presenting the financial position of a company differently from its real 
position by using the flexibility and lacunae in its accounting policies.  

Creative accounting practices are the practices performed by taking advantage of 
the lacunae in generally accepted accounting principles. They are employed to present 
enterprises better than they actually are sometimes and are utilized to create a good 
impression about managers some other times. Though they make considerable 
contributions to companies in the short term, they may give birth to negative results for 
them in the medium and long term. The most important reason underlying the intention 
of an enterprise to employ creative accounting is lack of a corporate governance 
mentality. In other words, creative accounting practices stem from corporate 
management’s not presenting information to the shareholders of the enterprise in a fair, 
transparent, accountable, and responsible way (Gacar, 2012, p. 78-79). 

Especially publicly-held companies turn to creative accounting practices in order 
to provide fund at a lower cost, pay less tax, distribute more profit, and have a higher 
firm value and stock value. Creative accounting practices involve financial information 
manipulation and the transfer of business activities to financial statements contrary to 
facts in order to mislead and deceive financial information users. They also lead to 
accounting scandals and reduce confidence in companies.  

Creative accounting practices that are performed by making use of the lacunae in 
accounting rules decrease trust in independent auditing and confidence in companies 
and therefore give rise to financial crises in the long term.  

The purpose of this study is to reveal whether or not 16 food sector firms that 
have been being traded at Borsa Istanbul (BIST) for minimum 10 years engaged in 
manipulation by resorting to creative accounting practices between 2013 and 2014. To 
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this end, The Beneish TR model was used, and the variables specified in the model were 
calculated based on the data of the years 2013 and 2014. As publicly-held companies 
are subject to independent auditing and are obliged to announce their financial 
statements as per the Turkish Commercial Code no. 6102, the financial statements of 16 
food sector firms that are traded at BIST belonging to the years 2013 and 2014 were 
obtained from the Public Disclosure Platform.  

The Beneish (1999) and the Beneish TR (2004) models were used as research 
methodology mainly because the variables specified in these models are derived from 
the information included in balance sheets and statements of income, and the use of 
two-year financial statement data was enough. Identification of food sector firms that 
engage in manipulation by turning to creative accounting practices is largely about their 
practices against accounting standards. Thus, the data included in basic financial 
statements such as balance sheets and statements of income were used, and the food 
sector firms stably traded at BIST were focused on in this study.   

16 food sector firms that have been being traded at BIST for minimum 10 years 
were identified. The firms included in the option platform, second national market, and 
watch list market were excluded. 16 food sector firms were found to have been being 
traded at national market for minimum 10 years. Since the use of two-year financial 
statement data was enough for the Beneish TR model, the years 2013 and 2014 were 
taken into consideration. Mi value was reached with 9 independent variables used in the 
Beneish TR for this period. Mi value gives information about whether an enterprise 
resorts to financial information manipulation.  

 
The equation used for obtaining Mi value and relevant coefficients are presented 

below (Küçüksözen, 2004, p. 319):  
 

Mi= -1.547 + (1.276*TAE) + (-1.770*BKM) + (0.082 *AKE) + (0.225*AME) +              
(-0.488*PSE) + (-0.514*TVE) + (-0.341*BYE) + (0.972*SSE) + (0.060*FSE) 

 
If an investor who has the financial statements of a company belonging to two 

years allowing him to make a comparison between them uses this equation, he can 
predict whether the company engaged in financial information manipulation 
(Küçüksözen, 2004, p. 482). The Mi values of 16 food sector firms that have been being 
traded at BIST for minimum 10 years are presented in Table 1. The independent 
variables used for the calculation of Mi value were computed by using the data in the 
financial statements published at Public Disclosure Platform. 

Normal distribution had to be ensured to obtain statistically accurate results about 
the Mi values of 16 food sector firms that have been being traded at BIST for 10 years 
for the years 2013 and 2014 (Bekçi and Avşarlıgil, 2011, p. 151). Hence, there was a 
need to test whether the Mi values had normal distribution. The extreme values 
preventing the normal distribution of the dataset were identified in the boxplot, and 3 
firms were excluded from analysis. Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests 
proved the normal distribution of the dataset including the Mi values of 13 food sector 
firms that have been being traded at BIST for minimum 10 years.  
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Descriptive statistical data were obtained for the Mi values. The mean of the Mi 
values was found to be -2.0534, and the standard deviation was calculated to be 
0.60029. The lesser the standard deviation is, the better the mean represent the series. It 
is clear that the mean represents well the dataset composed of Mi values in the present 
study. 

Zi values that were obtained by converting the dataset composed of the Mi values 
of 13 food sector firms that have been being traded at BIST for minimum 10 years into 
normal variable yielded the probability of manipulation based on creative accounting 
practices (Bekçi and Avşarlıgil, 2011, p. 148). 

While interpreting the analysis results, Zi values obtained through the conversion 
of the Mi values of the firms included in analysis into normal variable were taken into 
consideration. Zi values were divided into 4 main areas. The 1st area refers to no 
finding indicating that the firms have turned to financial information manipulation; the 
2nd area refers to a possibility of financial information manipulation; the 3rd area refers 
to a considerable possibility of financial information manipulation; and the 4th area 
refers a very high possibility of financial information manipulation.  

This study determined whether 13 food sector firms that have been being traded at 
BIST for minimum 10 years engaged in manipulation by resorting to creative 
accounting practices   between 2013 and 2014. For only 2 firms out of 13 firms under 
examination, there was no finding indicating the existence of manipulation through 
creative accounting practices. Findings indicating a possibility of financial information 
manipulation were obtained for 2 firms. Findings indicating a considerable possibility 
of financial information manipulation were obtained for 5 firms. Findings indicating a 
very high possibility of financial information manipulation were obtained for 4 firms. 
Of 13 food sector firms that have been being traded at Borsa Istanbul for minimum 10 
years, 2 were seen to be in the 1st area, 2 in the 2nd area, 5 in the 3rd area, and 4 in the 
4th area. 

In the light of all these, it can be said that elimination of lacunae in the accounting 
policies of firms will reduce creative accounting practices as it is considered that they 
engage in creative accounting practices by using the flexibility and lacunae in their 
accounting policies. The lacunae in accounting policies may be eliminated through a 
strict auditing system supported by legal regulations. Severe material and moral 
sanctions must be imposed on members of the accounting profession and accounting 
staff in order to set up a sound order in this matter. This will bring down the number of 
firms that engage in financial information manipulation by resorting to creative 
accounting practices. 
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Özet 

Günümüz dünyasında teknoloji ve bilgi piyasasındaki değişim ve gelişmelerin iş 
dünyasının en önemli oyuncularından olan işletmeler için bir belirsizlik ortamı 
yarattığını söylemek mümkündür. Belirsizlik, işletmelere birtakım risklere katlanmayı 
zorunlu kılmakta, değişimi ve yeniliği yönetim anlayışının bir parçası yapmayı, aynı 
zamanda bahsedilen olgulardan hareketle sürekli bir yenileşmenin gerekliliğine işaret 
etmektedir. İşletmelerin mevcut belirsizlikleri azaltmasının yolu; araştırma-geliştirme 
faaliyetleri sonucunda geliştirecekleri farklı ürün ve hizmetlerin sayısını ve miktarını 
artırmalarına bağlıdır. Bu sayede işletmeler rekabet üstünlüğünü ele geçirecek ve 
pazardaki yerlerini sağlamlaştırabileceklerdir. Bu çalışma işletmeler için yenilik olgusu 
etrafında Ar-Ge faaliyetlerinin önemi ve bu faaliyetlerin finansmanında yaşadıkları 
finansal sorunları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yenilik, finansman, girişimci devlet, Türkiye. 

Abstract 
In today’s world, it’s possible to say that the changes and developments in 

technology and information market generates an uncertainty for business that is one of 
the most important actor of the business world. Uncertainty urges business to 
withstand some risks and also to make innovation and change as a part of management 
approach, it vigorously points out the necessity of continuous and permanent 
innovation and change efforts subject to the mentioned topic. The way of reducing the 
current uncertainty for the business substantially depends on increasing the amount 
and number of different products and services which would be developed in R&D 
activities. With doing so, businesses will take the competition superiority of the market 
and strengthen their market situation. This study aims to emphasize the importance of 
R&D activities for businesses through the phenomenon of innovation and prepared to 
unveil their problems in financing these activities. 
Keywords: Innovation, financing, entrepreneurial state, Turkey. 
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1. Giriş 

Günümüz dünya ekonomisinin bilgi ve teknoloji temelli kavramlarla şekillenen 
yeni yapısı, dördüncü sanayi devrimi ya da diğer ifadesiyle Endüstri 4.0’a odaklanmış 
durumdadır. Bu yeni süreç ülkeleri ve firmaları yenilikçi ürün ve hizmetler konusunda, 
beşeri sermaye kaynağını da yeni iş imkânları ve alternatif işlere uyum konusunda daha 
rekabetçi hale getirmektedir. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi yenilikçi 
süreçlerin yaratılması ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi ile mümkündür. Bu bağlamda 
en üst düzenleyici ve yasa koyucu olan devletin yenilikçi politikaların 
hazırlanmasından, geliştirilmesinden ve desteklenmesinden sorumlu olduğunu 
söylemek mümkündür. Yenilikçi fikirlerin ticarileştirilerek yüksek katma değerli ürün 
ve hizmetlere dönüşmesi, devletin büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda 
kolaylaştırıcı bir etki sağlayacağı gibi diğer yandan dışa bağımlılığı azaltacak ve bilgi 
ve teknoloji ithalatı yoluyla oluşan kaynak israfını önleyecektir. 

Devletin yenilikçi firmalara sağladığı destekler doğrudan ve dolaylı olarak 
sunulmakta ve çeşitli şekillerde ortaya çıkmakta ve etkiler oluşturmaktadır. İktisadi 
yapının bilgi ile şekillenmesinin yanısıra yakın zamanda yaşanan küresel krizler de 
devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. 1980’li 
yıllarda devlet, kalkınmacı devlet kavramı ile rol biçilen devlet günümüzde yenilikçi 
devlet, girişimci devlet gibi nitelendirmelerle yenilikçilik konusunda çok önemli roller 
üstelenmektedir. Çalışma bu noktadan hareketle yenilikçiliğin kaynağı olarak kabul 
edilen firmaların hareket kabiliyetini geliştirilmesi konusunda araçları ve ilgili 
kurumları Türkiye özelinde inceleterek sorunları tespit etmeye çalışmaktadır.  

Çalışma bu amaçtan hareketle, giriş bölümünü takip eden ikinci başlık altında 
teknoloji ve yenilik politikaları açısından devletin değişen rolünü ele almakta ve 
girişimci, yenilikçi devlet kavramları çerçevesinde bu dönüşüm sürecini 
incelemektedir. Üçüncü bölüm, Türkiye özelinde Ar-Ge, teknoloji ve yenilik 
politikalarının kurumsal yapısını ve ulusal yenilik sistemini incelemektedir. Dördüncü 
bölüm, Türkiye’de devletin yenilikçi işletmeler sağladığı finansal destekler ve bu 
konudaki yasal düzenlemeleri ele almaktadır. Yeniliğin ve yenilikçi fikirlerin 
finansmanı ve finansman kaynaklarının incelenmesini kapsayan beşinci bölümü 
müteakiben, son bölümde Türkiye’deki yenilikçi işletmelerin finansman sorunlarının 
ele alınması amaçlanmıştır. Sonuç kısmında yenilikçi-girişimci devletin rolüne ilişkin 
fikirler sunularak çalışma nihayete erdirilmektedir. 

2.Yenilik Politikaları ve Devletin Değişen Rolü 

Yenilik (ya da popüler ifadesiyle inovasyon) mikro, mezo ve makro düzeyde 
iktisadi gelişmenin ve rekabetçiliğin anahtarı olarak kabul edilen bir kavramdır. 
Radikal, yıkıcı ve artımsal gibi çeşitli şekillerde nitelendirilen ve ürün yeniliği, süreç 
yeniliği, organizasyonel yenilik ve pazarlama yeniliği olarak sınıflandırılan bu kavram, 
iktisadi gelişme için yeni teknolojilerin (ve sosyal yenilik için yeni yöntemlerin) 
geliştirilmesi, uygulanması ve yayılmasını ifade etmektedir. Oslo Kılavuzu (OECD, 
2005, s.50) bu ayrımları da içeren bir yaklaşım ile yeniliği, ‘işletme içi uygulamalarda, 
işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir 
ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir 
organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi’ olarak tanımlanmaktadır. Ürün ve süreç 
yenilikleri, yeni teknoloji odaklı olduğu için teknolojik gelişmeler ve yenilikler 
kapsamında değerlendirilmekte ve yaratıcı uygulanabilir düşünce, yaratıcı uygulanabilir 
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düşüncenin pratik uygulaması ve uygulamanın topluma yayılması olarak birbirini takip 
eden aşamalardan oluşmaktadır (Toffler, 1981, s. 31). Yeniliğin kaynakları, ulusal (veya 
firma içi) teknolojik çabalar ve öğrenme temelli emek ve/veya teknoloji transferi olarak 
sıralanabilir (Tiryakioğlu, 2015). Şekil-1’de işaret edildiği gibi, bu süreç hem firmaların 
yenilikçi faaliyetleri finanse etme çabasının etkinliği bakımından hem de transfer edilen 
teknolojiden etkin bir öğrenme sağlanabilmesi bakımından devletin izleyeceği 
politikaların doğrudan veya dolaylı olarak belirleyici olduğuna işaret etmektedir.  

Kalkınmacı-Yenilikçi-Girişimci
DEVLET

Yenilikçilik

Öğrenme Temelli 
Teknoloji & Emek

Transferi
Ulusal ve Bölgesel Yenilik 

Sistemleri, Üniversite-Sanayi 

Ulusal Teknolojik Çaba
Ulusal, Bölgesel ve Sektörel 

Destek ve Teşvikler, 
Önceliklendirme ve 

Muafiyetler

 
Şekil-1. Yenilikçiliğin Kaynakları ve Devletin Rolü 

Kaynak: Yazarlarca oluşturulmuştur. 

Yeniliğin temel kaynaklarının çeşitli destek mekanizmaları ve politika araçları ile 
devlet tarafından şekillendiriliyor olması, yenilikçilik ekosisteminin oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması açısından merkezi koordine edici yetenek olarak devletin önemini 
belirginleştirmektedir. Günümüz dünyasının serbest piyasa mekanizmasını yücelten ve 
her türlü girişimciliğin piyasaya bırakılması gerektiğini savunan kapitalist doktrinin en 
önemli temsilcilerinin dahi yenilikçiliği çeşitli mekanizmalarla, doğrudan ya da dolaylı 
yollardan destekledikleri görülmektedir. Dünya ekonomisinin yakın geçmişte yaşadığı 
gelişmeler ve krizler, bilgi temelli kalkınma politikalarının yeniden tartışılması 
gerektiğini çok daha belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır. Özellikle 2008 Küresel 
Krizi, devlet ve devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanması gerektiğini esas 
alan 'yeni kalkınmacılık' tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Bu tartışmaların temel 
noktasını, Japonya’nın geç-kalkınma tecrübelerini ele alan Johnson’un (1982) 
‘Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Japon Mucizesi: Sanayi Politikasının 
Gelişimi’ (1982) çalışması ile kavramsallaştırılan 'kalkınmacı devlet' ve devletin 
ekonomide üstlendiği yeni roller oluşturmaktadır. Johnson (1982, s.19) kalkınmacı 
devleti tanımlarken, geç sanayileşen ülkelerde devletin kalkınma sürecini 
yönlendirdiğini, bir başka deyişle; kalkınmaya yönelik işlevleri üstlenmiş bir aktör 
olduğunu vurgulamakta ve Japonya'yı bu tanımlamaya uygun bir örnek olarak 
göstermektedir. Birinci nesil geç kalkınan (late-developers) ülkelerden biri olan 
Japonya, çağdaşlarından içinde bulunduğu coğrafi konumun yanısıra kültürel ve 
toplumsal özellikleri itibariyle de ayrışmaktadır. Bu ayrışma unsurları aynı zamanda geç 
kalkınma başarısının altında yatan (kültürel ve toplumsal) faktörler olarak da anılabilir 
ve söz konusu iktisadi başarıyı anlaşılabilir kılar. Konfüçyüs kültürü, toplumsal 
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kararlılık ve motivasyon, Japon sömürgeciliği ve yoksulluk olarak sıralanabilecek bu 
faktörler Japonya'nın ve takip eden dönemde Asya Kaplanlarının (ya da literatürdeki 
diğer adıyla “Yeni Sanayileşmekte Olan Ülkeler”in - Newly Indsutrializing Countries) 
da gelişiminde belirgin bir şekilde başarı sağlayan faktörlerdir (Chang ve Grabel, 2005, 
ss. 60-61). Bu kültürel faktörleri tamamlayıcı bir faktör olarak kalkınmacı devlet analize 
dahil edildiğinde, mucizevi yükseliş ve hızla artan uluslararası rekabetçi güç daha 
belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Kalkınmacı devlet, kalkınma iktisadı yazınında, özellikle yakalama başarısı 
açısından önemli bir faktör olarak yer almaktayken, son yıllarda kalkınmacı devlet, 
günümüzde yeni-kalkınmacı devlet biçimiyle ‘girişimci devlet’ (Mazzucato, 2013), 
inovatif (yenilikçi) devlet (Chopra, 2014) gibi kavramlarla anılmaktadır. Mazzucato’ya 
(2013) göre, on girişimden sadece bir tanesi başarılı olmakta ve yatırımların geri dönüş 
süreleri 20 ilâ 30 yıl arasında oluşmaktadır. Buna karşın girişimcilerin çok daha kısa 
sürelerde yatırımlarından geri dönüş sağlaması konusundaki beklenti, özellikle 
gelişmekte olan ve tasarruf oranı düşük olan ülkelerde devletin yenilikçi ve girişimci 
rolünü ortaya çıkartmaktadır. Her ne kadar metaforik anlamlar yükleniyorsa da özünde 
devlet kalkınmayı, sanayileşmeyi, yenilikçiliği ve rekabetçiliği çeşitli şekillerde 
destekleyen, yönlendiren ve zaman zaman da görünmeyen en önemli aktördür. Dünya 
ekonomisinin tarihsel gelişimine bakıldığında, sanayileşme sürecinde devlet müdahalesi 
olmayan hemen hiçbir ülkeye rastlanmamaktadır. Özellikle geriden gelen ve geç 
sanayileşme-kalkınma yolunda olan ülke ekonomileri için devlet müdahaleciliğinden 
vazgeçmek gibi bir alternatif söz konusu değildir. Bilakis bu ülkelerin sanayileşme 
çabalarını etkin kılabilmek ve fırsatları kaçırmamak için stratejik sektör 
önceliklendirmesi yapmış bir (kalkınmacı, girişimci, yenilikçi) devlet anlayış ve 
politikasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Devletin iktisadi faaliyetler içindeki rolü, firma düzeyinde yenilikçi 
faaliyetlerin finanse edilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilmesi gibi alternatifler 
açısından ele alındığında çalışmanın odak noktasını oluşturan devletin yenilikçi 
işletmelere finansal destekleri ön plana çıkmaktadır. Bu süreçte devletin rolü, teknoloji 
ve yenilik politikalarının işbirliği ve koordinasyon içinde geliştirileceği ve 
uygulanacağı kurumsal yapı ile güçlendirilmekte ve bu kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyon ulusal yenilik ve öğrenme sistemlerini oluşturmaktadır.  

3. Türkiye’de Yenilik Politikaları: Kurumsal Yapı 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri işletmeler için başta rekabet avantajı sağlama, 

teknolojik üstünlüğe ve patent hakkına sahip olma, pazar parselizasyonu gibi birçok 
faaliyet avantajı getirmektedir. Sözkonusu faydalar birincil olarak işletmelere yarar 
sağlamakla beraber, devletler için de bilgi temelli toplum yaratarak ülke ekonomileri 
üzerinde kontrol sağlama ya da büyüme ve toplumun refah düzeyini artırma gibi 
yönlerden yakından takip edilmesi ve teşvik edilmesi gereken alanlar olarak ortaya 
çıkmaktadır. Devletler için bilgi temelli toplum yaratmanın ya da teknolojik büyümeyi 
sağlamanın yolu; Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine kaynak aktarımından ve bu 
faaliyetleri sürdürülebilir kılmaktan geçmektedir. Bilgi üretmekten ve teknoloji 
geliştirmekten yoksun toplumlar için mevcut teknolojileri kullanmanın, çoğu zaman 
ülke kaynaklarının önemli bir bölümünün teknolojiye sahip ülkelere aktarılması 
vasıtasıyla dışsal maliyetlere yol açması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
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Bilgi ve teknoloji üretemeyen ya da üretim kaynaklarını ağırlıklı olarak başka 
ülkelerden ithal eden ülkelerde yer alan işletmelerin finansal sıkıntılarla karşılaşması 
olması sıkça görülmektedir. Bu sebeple devletler, işletmeleri göz önünde bulundurarak 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılması amacıyla ve yenilikçi projeleri 
desteklemek üzere birtakım kolaylıkları hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu kolaylıklar 
bazen faizsiz ve geri ödemesiz kredi desteği, bazen hibeler olarak ortaya çıkmakta, 
bazen de özellikle vergi teşvikleri gibi diğer desteklerin uygulamasına geçilmektedir. 
Çalışmanın bu bölümü ülkemizde yenilik ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında önemli 
roller alan kamu birimlerine ayrılarak, devletin ülkemizde Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerini ele alış biçimini kamusal bir perspektifden sunmayı amaçlamaktadır. 

Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı: Türkiye’deki kamu birimleri arasında Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetlerini en detaylı ve etkili biçimde ele alan kurumun Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı olduğunu söylemek mümkündür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, merkezler ve programlar yardımıyla birçok yenilikçi faaliyetin 
yürütülmesine öncülük etmektedir. Bunlardan biri olan 12 Mart 2008 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkındaki Kanun”, 1 Nisan 2008’de yürürlüğe girmiş, kanun 
kapsamında işletmelere teknogirişim desteği sağlanması, rekabet öncesi işbirliği 
projeleri hazırlanması ve “Ar-Ge Merkezleri” oluşturulması gibi yenilikçi çalışmaların 
teşvik edilmesi hedeflenmiştir.  Bu çerçevede 163 işletme Ar-Ge merkezi kurmak için 
başvurmuş, nihayetinde 134 işletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. Kurulan 
merkezlerde 14.837 personelin istihdamı mümkün olmuş ve işletmelerce 4,80 Milyar 
TL harcama gerçekleştirilmiştir (Sanayi Bakanlığı, 2015).  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunun yanında, yeni ve ileri teknolojide 
mal ve hizmet üretmek isteyen girişimci, araştırmacı ve akademisyenlere yenilik içeren 
fikirsel ve sınai faaliyetlerini üniversitelerin içinde ya da yakınında sürdürebilmelerine 
imkân veren akademik, sosyal ve kültürel siteler olarak adlandırılan, yaygın kullanılan 
adıyla “Teknoloji Merkezleri”ni, ilgili mevzuattaki ismiyle “Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB)”ni kurmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ülke sanayisinin 
yabancı ülkeler sanayileriyle rekabet edebilmesi ve elde edilen teknolojik gelişimin 
diğer ülkelere ihraç edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında üretim yöntemlerinde 
çeşitlilik sağlanarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ürün kalitesi ve standartlarının 
yükseltilmesi, üretilen teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun 
işletmelerin teşvik edilmesi, kaliteli ve bilgi temelli iş gücü yaratılması ile teknoloji 
transferinin sıklıkla gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerin artırılması hedeflenmiştir. Bu 
amaçla ülkedeki sanayi-üniversite işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, gelişmiş insan 
gücüne sahip, aynı zamanda altyapı olanakları kuvvetli olan üniversitelerde üretilen 
bilginin sanayiye aktarılması hedeflenmiştir.  Teknoloji Geliştirme Merkezleri’nde; 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
koordinasyonu altında üniversiteler ve KOBİ’ler bir araya gelerek Ar-Ge çalışmaları 
için ortak bir platform yaratmaktadır. Sözkonusu merkezlerin ve kamusal platformların 
bir araya gelerek oluşturdukları çalışma alanları olan Teknoloji Merkezlerinin (Tek-
Mer) girişimcilik modüllerinde yenilikçi fikirleri geliştirip olgunlaştırarak ön 
inkübasyon ve inkübasyon kısımlarını yerine getirmesine ve inkübasyon sonrası 
Teknokentlerin yenilikçi fikirlerin endüstriyel uygulama destekleri şeklinde vücut 
bulmasına ve ticarileşmesine yardımcı olmaktadır. Yenilikçi fikirlerin olgunlaşıp 
teknokentlerde endüstriyel kazanımlara dönüşmesi yenilikçi bir fikre sahip olan fakat 
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fikrini ticaret sahasına dökmek için yeterli sermayeden yoksun girişimcilere, projelerini 
gerçekleştirmek üzere yatırımcılara ve sermaye sahiplerine sunma fırsatı vermektedir. 
Risk sermayesi adı verilen bu finansman yöntemiyle sermaye sahibi, yenilikçi fikre 
finansman sağlamakta ve kâr edişine kadar desteklemektedir.  

Bakanlık, sunduğu bir diğer destek mekanizması olan TeknoGirişim Sermayesi 
Desteği (TGSD) ile yükseköğrenim kurumlarının lisans, yüksek lisans ya da doktora 
aşamasında öğrenim görüp 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olan veya lisans, 
yüksek lisans, doktora derecelerinden birini en çok 5 yıl önce almış kişilerin, teknoloji 
ve yenilik odaklın iş fikirlerini, kamu kurumlarınca desteklenecek bir iş planı 
çerçevesinde hazırlanarak hayata geçirmelerine yardım etmeyi amaçlamaktadır. Destek 
ile ayrıca genç nüfusun yenilikçi ve nitelikli fikirlerinin ülke ekonomisi için katma 
değeri yüksek teşebbüslere dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 5746 sayılı kanun 
kapsamında sağlanan TeknoGirişim Sermayesi Desteği ile yenilikçi fikri desteklenecek 
olan girişimcilere, işletmelerini kurmalarını takiben teminatsız ve geri ödemesi 
olmaksızın hibe şeklinde en fazla 100.000 TL tutarında çekirdek sermaye 
sağlanmaktadır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üstte sayılan destekler dışında programlar 
vasıtasıyla da Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine destekler sağlamaktadır. Bunlardan biri 
olan Sanayi Tezleri Programı (San-Tez), yine üniversite ve sanayi işbirliğini teşvik 
etmekte, bu amaçla üniversitelerin bilgi ve tecrübelerini özellikle “Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)”e aktararak, bu işletmelerin Ar-Ge ve yenilik kültürü 
edinmelerini hedeflemektedir. Bilindiği üzere; KOBİ’ler ülke sanayisinin neredeyse 
%98’ini oluşturmakla beraber halen daha geleneksel üretim yöntemlerinin dışına 
çıkamamış gözükmektedirler. Program ile birlikte, KOBİ’lerin kendi öz varlıklarıyla 
gerçekleştiremeyecekleri Ar-Ge, yenilik ve teknolojik temelli yatırımların üniversite ve 
devlet desteği ile dönüşümü hedeflenmektedir. Bunun yanında, KOBİ’lerin gereksinim 
duyduğu ve reel sektöre yönelik yüksek lisans ya da doktora tezleri vasıtasıyla 
üniversitede üretilen akademik bilginin de ticaret sahasına çekilmesi ve 
ticarileştirilmesi amaçlanmakta, yenilikçi fikirler ile ülke olarak geliştirilecek patent, 
marka ve lisans çalışmalarının hız kazanması hedeflenmektedir.  

San-Tez Programı yanısıra Bakanlık vasıtasıyla yürütülen, ancak koordine edici 
bir kurumun çatısı altında toplanmak üzere yeniden düzenleme aşamasında olan bir 
diğer program, Türk Patent Enstitüsü ve TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirilen Patent 
Destek Programı ile ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvurularının 
teşvik edilerek sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Patent Destek Programı 
haricinde Bakanlıkça desteklenen bir diğer program Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
Programı’dır. Program ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
teknolojik ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımların, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nde başlatılan ve sonuçlandırılan başarılı Ar-Ge ve yenilik projeleriyle ortaya 
çıkan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımların ve yine Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkarak patenti alınan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik 
yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki yatırımlar komple yeni 
yatırımlar ve ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar olarak amaca yönelik iki başlık 
altında yapılmakta ve farklı ölçekteki işletme büyüklükleri göz önünde tutularak 
2.000.000-10.000.000 TL arasında değişen tutarlarda geri ödemesiz şekilde 
değerlendirilmektedir.  
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın programlar vasıtasıyla yürüttüğü bir 
diğer destek Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı’dır. Program, Ar-Ge ve 
yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlerin yurt içi ve yurt dışında 
tanıtım ve pazarlamasını içermektedir. Programın destekleri arasında; hazırlanacak 
broşür, katalog, etiket ve bandrol gibi tanıtım araçları ve aygıtları, tanıtıcı fuarlardaki 
stant yapımı, kirası, dekorasyonu ve nakliye giderlerinde, gümrük giderlerinde, e-
ticaret üyelik sitelerine abonelik giderlerinde, basın ve medya tanıtım faaliyeti 
giderlerinde, ayrıca katılım bedellerinin yurt dışı için 50.000 TL’ye kadarlık, yurt içi 
için ise 25.000 TL’ye kadarlık kısmında geri ödeme şartı olmaksızın hibe şeklinde 1 yıl 
süreyle kaynak sağlanması bulunmaktadır. Bakanlık, bu programlara ilaveten ayrıca 
Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri adı altında, aynı sektörde ya da ilişkili sektörlerde 
birden fazla kuruluşu kapsayan ve stratejik işbirliği yapan işletmelerin 
yararlanabileceği, yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak mevcut duruma göre 
daha yüksek katma değer sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla bilimsel ve 
teknolojik niteliği olan projeleri kapsayan bir destek sunmaktadır. Proje kapsamında 
işletmeler rekabet öncesinde stratejik işbirliği sağlayarak ölçek ekonomisinden 
faydalanırken, Ar-Ge çalışanları ve destek personeli ise gelir vergisi muafiyetlerinden 
yararlanmaktadır.  

Kalkınma Bakanlığı: Bakanlık, bazı programlar vasıtasıyla geniş ölçekli altyapı 
çalışmalarına ve üniversite-sanayi işbirliği yardımıyla araştırma merkezlerinin 
araştırmacı eğitim projelerine destekler sağlamaktadır. Bunlardan biri, Araştırma 
Altyapısı Destekleri’dir. Destek ile mevcut araştırma altyapılarının güçlendirilmesi 
yoluyla, kamu ve özel sektörün gereksinimleri doğrultusunda disiplinlerarası araştırma 
yapılmasını teşvik etmektedir. Ayrıca destek ile araştırma merkezlerindeki nitelikli 
insan gücünün artırılması hedeflenmekte, özel ya da kamu ayırmaksızın tüm sektör ve 
birimlerden gelecek araştırmacılara açık olarak araştırmalar yapılmasına imkân 
tanımaktadır. Mükemmellik Merkezleri ve Merkezi Araştırma Laboratuvarları şeklinde 
iki farklı yapılanması söz konusudur. Kalkınma Bakanlığı’nın bir diğer destek projesi 
ise, Araştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirme Projesi’dir. Bu sayede hâlihazırda mevcut 
olan ya da ileride kurulması planlanan araştırma merkezlerinin niteliğini artıracak 
üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek projeler desteklenmekte, araştırma merkezleri 
ile sanayi sektörleri arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Bakanlık bu amaçla, sarf malzemeleri, seminer ve konferans katılımı, seyahat giderleri 
gibi birçok kalemde destek sunmaktadır.  

Ekonomi Bakanlığı: Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’de faaliyette bulunan sınaî ya 
da ticari şirketlere ve özellikle yazılım şirketlerine döviz kazandırıcı hizmet veya 
faaliyetlerle iştigal edip yurt dışında tanıtım amacıyla yaptıkları ulaşım, kira, 
konaklama ve tanıtım giderlerini %50 oranında ve en fazla 300.000$ tutarında, ayrıca 
danışmanlık ve ticaret sitelerine üyelikleri için de destekler sunmaktadır. Bakanlık 
bunun yanında yurt dışında gerçekleştirilen fuar organizasyonlarına organizatör ya da 
katılımcı olarak iştirak eden firma ve kuruluşlara, elektrik-elektronik gibi bazı 
sektörlerde yurt içi ihtisas fuarlarının organizasyonuna,  tasarımcı şirketlere ve tasarım 
ofislerine, ayrıca Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk Malı imajının 
yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin desteklenmesi kapsamında patent, faydalı model 
ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamalarda, bu firmaların reklam, tanıtım ve 
tutundurma giderlerinde ve yine fuar katılımlarında destekler sunmaktadır. İlave olarak 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde yapılacak Ar-
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Ge ve yenilik faaliyetleri ve geliştirilen ürünlerin ticarileşmesinde sunulan destekler 
ayrıca eğitim ve danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde geliştirilmiştir.  

Bu bilgiler ışığında yenilik olgusu, sistem yaklaşımı bakımından ele alındığında; 
yenilik faaliyetlerinin gerek işletmeler gerekse ülkeler için tesadüfî süreçler sonucu 
ortaya çıkmadığı görülecektir. Aksine yenilikçi bir sistematiğin kurulması ve 
yaşatılması, firma ve ülke ekonomilerinin performansının teorik ve kuramsal altyapı 
sistemleri ile desteklenmesiyle mümkün olacaktır. Bu kapsamda firmaların rekabetçi 
ve yenilikçi olmalarının sürdürülebilir bir sistem yaklaşımını mümkün kılmadığı, bir 
bütün olarak ülke ekonomisinin özellikleri ve ülkenin kültürel, sosyal özelliklerine de 
bağlı olduğu ekonomi literatüründe sıklıkla vurgulanmaktadır. Bir sistem olarak 
yenilik, ulusal düzeyde Ulusal Yenilik Sistemi (UYS) (Lundvall, 1992); bölgesel 
düzeyde Bölgesel Yenilik Sistemi1 (BYS) (Asheim ve Cohen, 2005) ve son olarak 
sektör düzeyinde Sektörel Yenilik Sistemleri (SYS) (Malerba, 1999) çerçevesinde ele 
alınmaktadır.  BYS, UYS’den tamamen bağımsız olmayan, aksine UYS’yi tamamlayıcı 
bir unsur olarak ele geliştirilmiş bir sistem olarak Asheim ve Coenen (2005) tarafından 
‘yenilik faaliyetlerini bir bölgenin üretim yapısı içinden destekleyen kurumsal bir yapı’ 
olarak tanımlanmaktadır. SYS ise uluslararası düzeyde rekabetçi güce sahip olabilmek 
için sektörel düzeyde birleşmeleri, ortaklıkları, bilgi akışlarını ve iş yapma ağlarını ifade 
etmektedir (Malerba, 1999). Yenilik ekosisteminin en önemli aktörü olarak da ifade 
edilebilecek UYS, Freeman (1987) tarafından, etkinlikleri ve etkileşimleri ile yeni 
teknolojileri oluşturan, ithal eden, değiştiren, yayan kamu ve özel kesim kuruluşlarının 
ağı olarak tanımlanırken, Lundwall (1992), sistemin sosyal yanına vurgu yaparak 
sistemin temel faaliyetinin öğrenme olduğunu vurgulamaktadır. Bu vurgudan hareketle 
yenilik sistemlerinin, modern ekonominin temellerini oluşturan bir bilgi ve öğrenme 
süreci olduğu ifade edilebilir. 

Kavramın yerleşik literatüre yerleşmesi konusundaki çalışmaları yürüten 
Lundvall (1992), sanayileşme deneyimlerinin öğrenme süreçlerini hızlandırdığı 
yönündeki fikirleriyle ulusal yenilik sistemlerinin aynı zamanda bir kültür olarak 
ortaya çıktığına dikkat çekmektedir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, UYS, insan 
etkileşimlerini gerektiren, geri beslemeleri önemseyen, firma ve ülke kültürlerini de 
içeren öğrenme temelli bir sosyal aktivite olarak da önem taşımaktadır. Kendisini 
tekrar eden bir döngü olarak beliren UYS, sadece firmalar için değil devletler için de 
aynı süreçleri ve kalifikasyonları gerektiren, yenilik temelli ekonomi politikalarını 
şekillendiren ve interaktif öğrenme kavramını vurgulayan bir süreç yönetiminin 
sistematik hale getirilmesi anlamına da gelir. Etkin kurulan ve yönlendirilen bir UYS 
ile bilim ve teknoloji üretmeye, yenilik yapmaya, seçmeye ve yaymaya göre dizayn 
edilmiş kamusal sistem ile üretilen bilgi ve teknoloji temelli çıktıları toplumsal fayda 
haline getirebilir. UYS, temelinde yenilik ve yenilikçi süreçleri kapsamakla beraber 
yeniliğin geliştirilmesi, yayılması ve kullanılmasını etkileyen tüm ekonomik, politik, 
sosyal, örgütsel, kuramsal ve diğer faktörlerin toplamı olarak kapsayıcı bir yenilik 
modelidir. UYS ve yenilik kavramları üzerine geliştirilen perspektifler UYS olgusunun 
ismine atıfla “sistemli” ya da “sistemsiz” yenilik konularında bir açıklama yapmayı 
mecburi kılmaktadır. Buna göre, klasik yenilik anlayışına göre daha doğrusal bir süreç 
olarak ifade edilen yenilik, ticarileştirmeyi odak haline getirirken, UYS ile beraber 

                                                
1 Türkiye’nin bölgesel yenilik sistemleri ve stratejileri üzerine birkaç çalışma için bakınız: Lenger (2006), 
Tiryakioğlu ve Alçın (2010). 
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yenilik süreçlerindeki tüm safha ve aktörler, çıktıları beklemek yerine, karşılıklı 
etkileşim ile hareket etmekte ve süreçler daha devinimsel bir sistemle 
gerçekleşmektedir. UYS’ni geleneksel yenilik süreçlerinden ayıran en önemli unsur 
olarak; bilgi ketumluğundan uzak bir şekilde UYS süreçlerindeki bilginin eş zamanlı 
ve karşılıklı olarak paylaşılması gösterilebilir (Ercan, 2014).  

Türkiye gibi orta gelir tuzağında yer alan, finansal piyasaları ve ekonomik 
sistemleri kurup geliştirme çabasındaki gelişmekte olan ülkeler için UYS, deneysel 
laboratuvar çalışmalarıyla sınırlı kalmamalı, verimli çıktıların alındığı, etkin bir sistem 
bilincinin göstergelerine sahip, tüm kamusal yapı ve diğer yenilik aktörleri tarafından 
bütüncül bir kararlılıkla ele alınması gereken bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4. Devletin Yenilikçi İşletmelere Finansal Destekleri 

4.1.Dünyadaki Durum 
Dünya ve Avrupa’da yenilikçi fikirlere ve süreçlere sahip olan işletmelere 

sağlanan finansal ve teknik destekler ülkemiz ile kıyaslandığında bir hayli değişiklik ve 
çeşitlilik arz etmektedir. Bu anlamda Silikon Vadisi ve girişim sermayesi 
çalışmalarının ilk geliştirildiği ve tüm yerküreye yayıldığı ülke olan Amerika, yenilikçi 
fikirlere ve süreçlere sunduğu imkânlar ile de diğer ülkelerden ayrılmaktadır. Örneğin, 
Small Business Administration (SBA-Küçük İşletmeler İdaresi) yenilikçi fikirlere 
sahip işletmelere yönelik hazırladığı Küçük İşletmeler İnovasyon Araştırma Programı 
(SBIR), yenilikçi fikirleri ve uygulamaları destekleyen bir program olarak 35 yıla 
yakın süredir hizmet vermektedir. Başarıyla uygulanan program Hollanda, İngiltere 
Tayvan ve Japonya gibi Avrupa ülkeleri yanında çoğu Uzak Doğu ülkesine de 
uygulama anlamında ilham vermiş ve benzeri uygulamaları teşvik etmiştir. SBIR 
programı, ileri teknoloji seviyesine sahip işletmelere özellikle yenilikçi fikirlerin 
hayata geçirilmesinde en çok zorlukların yaşandığı kurulma ve gelişme aşamalarında 
önemli finansal destekler sağlamakta, bu işletmelere yenilikçi süreçleri devam ettirme 
yolunda teşvikler sağlamakta ve yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine katkıda 
bulunmaktadır. Programın sunduğu bir diğer destek, yenilikçi küçük işletmelerin büyük 
ölçekli işletmelerle eşit rekabet seviyesine sahip olmasını sağlamaktır. Bunun yanında 
program dahilinde Ulusal Güvenlik, Ulaşım, Ticaret, Enerji, Tarım, Eğitim, Sağlık ve 
Beşeri Hizmetler ve Savunma olmak üzere 8 Bakanlık ile beraber Amerikan Ulusal 
Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Ulusal Bilim Fonu ve Çevre Koruma Ajansı olarak 
3 kamu kurumu, her yıl Ar-Ge bütçelerinin yaklaşık %2,5’unu SBIR programından 
faydalanacak yenilikçi işletmelere ve girişimcilere ayırmaktadır ve bu sayede senelik 
yaklaşık 2 Milyar USD tutarında bir kaynak havuzu yaratılmaktadır. Bunun dışında 
SBIR, yenilikçi işletmelere finansal destek dışında danışmanlık ve koordinasyon 
hizmetleri de sunarken aynı zamanda dezavantajlı insanların sosyal ve ekonomik 
hayata dahil olmaları konusunda da sosyal hizmetler vermektedir (www.sbir.gov).  

Avrupa Birliği ise yenilik konusunu Avrupa için acil olarak ele alınması gereken 
bir mesele olarak görmektedir. 1995’de yayınlanan Green Paper on Innovation 
dokümanıyla oluşturulmaya çalışılan üye ülkelere ait yenilik politikalarının tekdüze 
hale getirilmesi amacı, Lizbon Hedefi olarak adlandırılan perspektif doğrultusunda 
2010 yılında dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi olma hedefiyle çizilen 
program, belirlenen alanlar dahilinde, yerel, bölgesel, ulusal ve AB üyeleri arasında 
farklı düzeylerde tüm katılımcıları kapsayıcı olarak geniş bir çerçeveye sahiptir. Hedef 
doğrultusunda sadece bilim ve araştırma, sanayi politikaları gibi konular değil, aynı 
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zamanda birlik üyesi ülkeler içerisinde ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımı, sosyal 
politikalar ve diğer farklı alanlarda topyekün yenilik politikaları oluşturulması 
hedeflenmiştir. Gerek kronolojik olarak gerçekleştirilen programlar, gerekse son olarak 
Lizbon ve Barcelona zirvelerinde; yenilik politikalarının odağına işletmelerin alınması 
ve süreçlerin işletmeler bazında sürdürülmesinin yanında, yeniliğin sadece Ar-Ge 
faaliyetleri ile değil, organizasyonel yenilik, pazarlama yeniliği gibi farklı alanlarda da 
uygulamaya geçilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır ve bu amaçla eylem 
planları hazırlanmıştır. Eylem planlarından çıkan önemli bir sonuç; yenilik 
politikalarının politika yapıcılar, araştırma kurumları, kamusal birimler, toplum ve 
firmalar gibi tüm paydaşları kapsayacak süreçleri içermesi gerektiğidir. UYS ile 
beraber ele alındığında Avrupa’da ortak katılımın teşvikinin önem kazandığı ve bu 
konuda bir konsensus oluştuğu ifade edilebilir (Elçi, 2008, ss. 83-90). 

4.2. Türkiye’deki Durum  

Türkiye’de yenilikçi firmalara destek veren kurum ve organizasyonlara 
bakıldığında birçok kamu biriminin Ar-Ge faaliyetlerini ve yenilikçi fikir ve süreçleri 
desteklemek üzere faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. 

KOSGEB: 3624 sayılı kanun ile 20 Nisan 1990‘da kurulan Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB), çalışan sayısı 1-150 olan işletmelere 
çeşitli finansal ve lojistik destekler sunmasının yanında, üniversite ve sanayi işbirliğini 
çerçevesinde üniversiteler bünyesinde Teknoloji Geliştirme Merkezleri kurmuştur. Bu 
kapsamda yenilikçi işletmeler üniversitelerde ofis binalarını kullanabilmekte, kampüs 
alanlarından faydalanabilmekte, sözkonusu alanlarda kurulan birimlere 2-4 yıl arasında 
sembolik kira karşılığında büro ve atölye kullanımına sahip olmaktadır (ATO, 2010). 
KOSGEB, Teknoloji Geliştirme Merkezleri içerisinde yer almayan yenilikçi 
işletmelere de hibeler başta olmak üzere finansal destek ve çözümler sunmaktadır. 
KOSGEB’in sunduğu Ar-Ge hizmetleri TEKMER ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörü 
işbirliği aracılığıyla ayrıca yenilik ve teknoloji geliştirme programına katılan 
girişimciler için avantajlar getirmektedir. Bu avantajlar arasında; malzeme ve teçhizat 
alımı ile ilgili giderlerin karşılanması, deneme amaçlı sarf edilecek hammadde tedarik 
desteği sunulması, teknolojik donanım destekleri, kalite geliştirme destekleri, hibeler, 
danışmanlık hizmetleri, teknopark kullanım kolaylığı, kira desteği, yurt dışı kongre, 
sempozyum, toplantı ve tanıtım faaliyetlerine katılım kolaylıkları sağlanması 
verilebilir. KOSGEB, bu destekler dışında “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Destek 
Porgramı” ve “Girişimci Destek Programı” adı altında iki farklı program 
yürütmektedir.  

TÜBİTAK-TEYDEB: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK), yenilikleri teşvik etmek ve desteklemek, sanayi araştırmalarını 
geliştirmek, teknolojik fikir ve faaliyetleri özendirmek, sanayi-üniversite işbirliğini 
güçlendirmek gibi işlevleri üstlenmiştir. Sözkonusu işlevi gerçekleştirmek üzere 
TÜBİTAK bünyesinde Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) kurulmuştur. TÜBİTAK-TEYDEB’in yenilikçi işletmeler için geliştirdiği 
programların sunduğu destekler arasında; Proje Pazarları Destekleme Programı, KOBİ 
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri 
Destekleme Programı, Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı yer 
almakta olup, bu programların sunduğu desteklere ilgi gösteren girişimci sayısında 
yıllar itibarıyla artan bir trend gözlenmektedir.  
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Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV): 5 kamu, 24 özel sektör, 11 şemsiye 
kuruluş ve 15 gerçek kişinin bir araya gelmesiyle kurulan bir vakıf olan TTGV, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanan bir borç anlaşması 
gereğince faaliyet başlamıştır. Özel sektör ve kamunun bir araya gelerek, özel sektörün 
uluslararası pazarlardaki gücünün Ar-Ge faaliyetleri ile kuvvetlendirilmesini hedef alan 
TTGV, bu alanda kurulan ilk ve tek kamu-özel sektör ortaklığıdır (www.ttgv.org). Kâr 
amacı gütmeyen TTGV, faaliyetlerinden sağladığı gelirler ile vakfın giderlerini 
karşılamakta ve devam eden destek programlarının fonlamasında kullanmaktadır. 
TTGV, kamusal finansman kaynaklarının özel sektörün Ar-Ge harcamalarına daha çok 
katılmasını teşvik ederek, “çarpan etkisi” hüviyetindeki teşvikleri ile ülke 
ekonomisinin Ar-Ge hacminin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu destekler 
çerçevesinde; Ar-Ge projeleri, çevre proje destekleri, stratejik odak konuları projeleri 
ve risk sermayesi projelerinden bahsedilebilir. 

EUREKA-TÜRKİYE: Bir uluslararası programı olan EUREKA 1985 yılında 
piyasaya dönük, kısa sürede ticarileştirilebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesini ve 
teşvik edilmesini amaçlamaktadır. İl etapta ülkemizin de dahil olduğu 18 ülke ve 
AB’nin katkılarıyla faaliyete geçen EUREKA, sonrasında 38 ülkeye genişleyerek 25 
Milyon Euro üzerinde bir Ar-Ge faaliyeti hacminin yaratılmasına yardımcı olmuş, bu 
süre içerisinde 2500’ün üzerinde Ar-Ge projesinin geliştirilmesine destek sağlamıştır. 
Alanlarında büyük ve öncü girişimcileri ve diğer Ar-Ge sağlayıcılarını bir araya 
getirerek kümelerin (cluster) ortaya çıkmasına sebep olan program, uzun vadeli 
stratejik programların gelişmesine de yardım etmiştir (Kiper, 2009). Program, sonuç 
itibarıyla Euro Bölgesi’nin rekabetçiliğini ve stratejik işbirliğini artıran, Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetinde bulunan yenilikçi işletmelerin beraber çalışmasına zemin 
hazırlayan uluslararası ortak bir programdır. 

KREDİ GARANTİ FONU (KGF): KGF, küçük ve orta ölçekteki yenilikçi 
firmaların finansman konusunda en çok karşılaştığı sorunlardan olan kredi temini 
konusunda, yenilikçi işletmelere kefalet sağlayarak banka kredisi kullanmalarına imkân 
sağlayan bir destek fonudur. Birçok finansal fon tedarikçisi ve ticari banka ile alan 
işbirliğine sahip olan KGF, fon sıkıntısı içinde bulunan yenilikçi işletmelere 
gereksinim duydukları toplam kredinin %80’ine kadar kefalet kolaylığı sağlamaktadır. 
KGF ayrıca, yeni iş kurulmasında, hâlihazırdaki tesis ve teçhizatların yenilenmesinde, 
hammadde ihtiyaçlarında, taşınma ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde de ilave 
teşvik ve destekler sağlamaktadır (www.kgf.com.tr).   

Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi: Ülkemiz için geliştirilen kamusal desteklerin 
ve programların en yenisi ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 2016 yılı 
içerisinde duyurulan ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla ivme kazandırması 
düşünülen, özellikle yüksek katma değerli alanlara odaklanılmasını planlayan, Ar-Ge 
ve yenilik sistemlerine birçok farklı alanda yeni teşvik ve desteklerin sunulduğu Ar-Ge 
ve Yenilik Reform Paketi’dir. Paket, kamunun ve toplumun çeşitli birimlerinden 
katılımcıların yer aldığı geniş tabanlı bir çalıştay sonucunda açıklanarak kamuoyuna 
duyurulmuştur. 18 Ocak 2016’da yasalaştırılmak üzere TBMM’ye sunulan ve 01 Mart 
2016 itibariyle yürürlüğe giren yasanın hedefleri ve içeriği Tablo-1 yardımıyla aşağıda 
özetlenmeye çalışılmıştır. 
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Tablo-1. Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi ile Gerçekleştirilmesi Planlanan 
Reformlar 

Reform Kalemi Desteğin 
Hedefi 

Desteğin Odak 
Noktası Desteğin İçeriği 

Tasarım 
Destekleri 

Tasarım ile 
daha rekabetçi 
ürünler 
geliştirilmesi 

Katma değerli 
üretim, markalaşma 
ve uluslararası 
pazarlara açılma 
stratejisi. 

Kurulacak tasarım merkezlerinin Ar-Ge 
merkezlerine sağlanan destek ve hizmetlerden 
yararlanması planlanmaktadır.  

Tasarım ile 
yüksek katma 
değerli ürünler 
üretilmesi 

Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgelerinde 
tasarım faaliyetleri 
gerçekleştirilmesi 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Ar-Ge 
faaliyetlerinin yanı sıra tasarım faaliyetlerinin 
desteklenerek yüksek katma değerli teknolojik 
ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Ar-Ge İle 
Sanayinin 
Yapısal 
Dönüşümü 

Sektörel Bazlı 
Esnek Yaklaşım 
getirilmesi 

Sektörel 
farklılıklara göre 
Ar-Ge 
merkezlerindeki 
personel sayısının 
farklılaştırılması ve 
geleneksel teknoloji 
ile ileri teknoloji 
gerektiren alanların 
entegrasyonu 

Az sayıda Ar-Ge personeli ile çalışan sektörlerin 
Ar-Ge merkezleri kurabilmesi için personel 
sayısının 30’dan 15’e düşürülmesi ve özellikle ilaç, 
tıbbi cihaz, tohumculuk, gıda ve biyoteknoloji 
alanlarında faaliyette bulunan firmaların Ar-Ge 
merkezi kurmasının özendirilmesi 
hedeflenmektedir.  

Siparişe Dayalı 
Ar-Ge ve 
Tasarım 

KOBİ’lerin Ar-Ge 
ve tasarım 
ihtiyaçlarını sipariş 
yoluyla 
karşılamalarının 
sağlanması 

Siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile 
hem siparişi veren KOBİ ve büyük firmalara 
(%50), hem de sipariş alan Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerine (%50) indirim sağlanması 
hedeflenmektedir.   

Büyümede 
Temel Dinamik: 
Ortaklık ve 
İşbirliği 

Firmaların ortak 
projeler üretmesi 

Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye 
yönelik “Rekabet Öncesi İşbirliği” proje modelinin 
hayata geçirilmesi ve bu amaçla hibeler sunulması 
hedeflenmektedir.  

Nitelikli İnsan 
Kaynağı ve 
İstihdam 

Eğitim ve 
Yenilik 

Lisansüstü ders 
saatlerinin muafiyet 
kapsamına alınması 

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde lisansüstü öğrenim 
yapan personelin, üniversitede geçirecekleri ders 
sürelerinin tamamı muafiyet kapsamına alınması ve 
ticarileştirmeye yönelik insan kaynakları 
kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.  

Sınırsız Ar-Ge 
ve Tasarım – 
Yenilikçi 
Ürünlerin 
Özgürce 
Üretimi 

Projelerle ilgili 
merkezler dışında 
geçirilecek 
sürelerin %100’e 
kadar destek 
içerisine alınması 

Teknoloji Geliştirme Personeli ve Ar-Ge ve 
Tasarım Mekezleri’nde çalışan personelin 
projelerle ilgili dışarıda geçirmeleri gereken 
sürelerin muafiyet kapsamına alınarak, daha 
yenilikçi ve rekabetçi ürünlerin gelişimine katkı 
sağlanması hedeflenmektedir.  

Nitelikli İnsan 
Gücü 

Gelir Vergisi 
istisnalarının eğitim 
düzeyine göre 
artırılması 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde nitelikli Ar-Ge 
personeli sayısının artırılması amacıyla bu 
birimlerde çalışan personele sağlanan gelir vergisi 
istisna oranlarının artırılması hedeflenmektedir.  

Yabancı 
Araştırmacılar 

Yabancı 
araştırmacıların 
çalışma izni 
süreçlerinin 
kolaylaştırılması 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve tasarım 
projelerinin gerektirdiği yetkinliğe sahip Türk 
uzmanın bulunmadığı hallerde ihtiyaç duyulan 
yabancı istihdamının kolaylaştırılması ve böylece 
yurt dışından nitelikli Ar-Ge personelinin istihdamı 
sağlanarak yurt içindeki Ar-Ge faaliyetlerinin 
niteliği artırılması hedeflenmektedir.  

Temel Bilimlere 
Destek 

Ar-Ge 
merkezlerinde 
istihdam edilecek 
personelin Fizik, 
Kimya, Biyoloji, 
Matematik gibi 

Nitelikli öğrencilerin temel bilimler alanına 
yönlendirilerek, nitelikli istihdama katkı 
yapmalarının sağlanması ve Ar-Ge Merkezlerinde 
temel bilimler mezunlarının istihdamı 
desteklenmesi, ayrıca temel bilimlerde 
araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan 
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temel alanlardan 
seçilmesi 

araştırma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak 
artırılması hedeflenmektedir.  

İleri Düzey 
Araştrma 

Doktora sonrası 
araştırmacı 
destekleri  

Doktora sonrası araştırma kavramının YÖK 
Kanununda tanımlanarak, bu çalışmaları 
gerçekleştiren araştırmacıların Ar-Ge personeli 
kapsamına dâhil edilmesi ve kendilerine gelir 
vergisi stopajı desteği sağlanması 
hedeflenmektedir.  

Ticarileştirme ve 
Teknoloji 
Şirketlerinin 
Ortaya 
Çıkarılması 

Odak Yapılar 

Belirli alanlarda 
ihtisas (tematik) 
teknoloji geliştirme 
bölgeleri  

İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nin hayata geçirilerek, öncelikli ve 
stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, 
nano-teknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) odak 
Ar-Ge yapılarının kurulması hedeflenmektedir. 

Yeni Kurulan 
Teknoloji 
Firmalarına 
Finansman 

Yenilikçi firmalara 
doğrudan girişim 
sermayesi  

Yeni kurulan yüksek teknolojili şirketlerin ihtiyaç 
duydukları fonların doğrudan yatırım yapan 
yatırımcılar tarafından da karşılanmasının 
sağlanması, bu sayede işletmelerin finansman 
kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması 
hedeflenmiştir. 

Rekabet 
Edebilir Yerli 
Ürünler 

Yerli teknolojik 
ürünlere kamu alımı 
desteği 

“Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”nin 
kapsamının genişletilerek, Ar-Ge ve yenilik 
projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetleri 
üreten yerli teknoloji firmaları kamu alımları 
yoluyla desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylece 
ülkemizde Ar-Ge sonucu ortaya çıkan teknolojik 
ürünlerin ticarileşmesi ve yatırıma dönüştürülmesi 
de kolaylaştırılmış olacaktır. 

Dışarıdan 
Temin 
Kolaylığı 

Daha kısa süreli ve 
düşük maliyetli 
projeler 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında 
dışarıdan temin edilen ürünlere “Gümrük Vergisi 
İstisnası” getirilerek proje süreleri kısaltılıp 
maliyetlerin düşürülmesi, proje çıktılarının kısa 
sürede ürüne dönüşmelerinin sağlanması 
hedeflenmektedir. 

Yenilikçi İş 
Fikirleri 
Desteği 

Daha kapsamlı ve 
daha etkili bir 
teknogirişim desteği 

Yenilikçi iş fikirlerine sağlanan Teknologirişim 
Sermaye Desteğininnin üst limiti 5 katına 
çıkarılması, yenilikçi fikirlerin ve Ar-Ge’ye dayalı, 
katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin 
üretim ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesi 
hedeflenmektedir. 

Üniversite-
Sanayi İşbirliği 

Bilginin Değere 
Dönüşmesi 

Öğretim üyelerinin 
ticari faaliyetlere 
dönüştürülmesi 

Öğretim üyelerinin Üniversite-Sanayi İşbirliği 
kapsamında yürüttükleri faaliyetler sonucunda elde 
ettikleri gelirlerin %85’inin kendilerine 
ödenmesinin sağlanması, öğretim üyelerinin Ar-Ge 
projesi yapmalarının teşvik edilmesi ve Üniversite-
Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Öğretim Üyesi 
İstihdamı 

Öğretim üyelerinin 
Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerinde 
kısmî süreli ya da 
tam zamanlı 
çalışması 

Öğretim üyelerinin Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerinde kısmi süreli ya da sürekli 
çalışabilmeleri ve bu sayede elde ettikleri gelirin 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde olduğu gibi 
döner sermaye kapsamı dışında tutulmasının 
sağlanarak bilginin ticarileştirilmesinin teşviki 
hedeflenmektedir.  

Nitelikli 
Projeler & 
Rekabetçi 
Ürünler 

İzleme ve 
değerlendirmede 
öğretim üyelerine 
doğru ücretler  

Bakanlık tarafından Ar-Ge ve yenilik projelerinin 
izleme, değerlendirme ve denetim süreçlerinde 
görevlendirilen öğretim üyelerinin ücretlerinin 
iyileştirilmesi ve KOSGEB tarafından 
görevlendirilen öğretim üyelerine ödenen ücretlerin 
döner sermaye kapsamı dışında tutulması yoluyla, 
projelerin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. 

Etkin 
Koordinasyon ve 
Güçlü Ekosistem 

Bilişimde 
Yetkin Firmalar 

Katma değer ve 
rekabette ayrıcalıklı 
sektör: Bilişim 

Bakanlığın, bilişim sektöründeki firmaların nitelik 
ve yeterliliklerini belirlemeye yönelik olarak 
firmalara yetki belgesi vermesi sağlanarak bilişim 
sektöründeki kalite ve yetkinliğin artırılması 
hedeflenmektedir. 
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Uyumlu ve 
Hedef Odaklı 
Programlar 

Daha etkin 
uygulama, daha 
fazla yerli teknoloji 

Bakanlık tarafından yürütülen destek 
programlarının (San-Tez, Teknogirişim, 
Teknopazar) bağlı ve ilgili kuruluşlara devredilerek 
benzer programlar arasındaki uyum ve 
koordinasyonun sağlanması ve bu sayede yerli 
ürün ve teknoloji geliştirme kapasitesinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Güçlü Proje 
Ekipleri 

Bursiyerlere sigorta 
desteği 

Kamu destekli projelerde görev alan bursiyerlere 
sigorta imkânı sağlanarak proje ekiplerinin 
niteliğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

Başarılı 
Öğrencilere 
Destek 

Başarılı gençlere 
parlak gelecek 
imkânı 

Belirli ulusal ve uluslararası bilimsel yarışmalarda 
ilk üçe girenlere, ilgili dallarda lisans programına 
yerleştirilmeleri aşamasında ek puan verilmesi, 
başarılı gençlerin daha iyi bir eğitim almaları 
hedeflenmektedir. 

Çalışan Öğrenci 
Desteği 

Lisansüstü 
projelerde çalışan 
öğrencilere burs 

Lisansüstü projelerde çalışan öğrencilere burs 
ödenebilmesi temin edilerek Ar-Ge ve yenilik proje 
ekiplerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Güçlü Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgeleri 

Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgelerinin 
finansal olarak 
güçlendirilmesi 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bölge yönetici 
şirketi mülkiyetindeki taşınmazların emlâk 
vergisinden muaf tutularak, bölgelerin mâli açıdan 
güçlenmesi ve böylece daha rekabetçi firmaların 
ortaya çıkması hedeflenmektetir. 

Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgelerinde 
Sağlıklı Gelişim 

Yeni kurulacak 
bölgeler için 
sağlıklı büyüme 
süreci 

Kurulmasından 3 yıl süre geçmesine rağmen 
mücbir sebepler dışında herhangi bir faaliyette 
bulunmayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin 
hükmî şahsiyetlerinin sona erdirilmek suretiyle 
Bölgelerin sağlıklı bir gelişim göstermelerinin tesis 
edilmesi hedeflenmektedir. 

Hızlı Kuruluş 
Süreçleri 

OSB’lerde kurulan 
Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgeleri için daha 
hızlı süreçler 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’nde kurulan 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yapı uygulama 
projelerinin onayı ile ruhsat ve izin işlemlerinin 
OSB idarelerince gerçekleştirilmesinin sağlanması 
ve bölgelerin kuruluş süreçlerinin hızlandırılması, 
böylece teknoloji odaklı yenilikçi firma 
oluşumlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Bürokrasinin 
Azaltılması Daha hızlı süreçler 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nden Bakanlık 
tarafından istenilen verilerin dijital ortamlarda 
alınarak iş ve süreçlerin hızlandırılması ve 
bürokrasinin azaltılması hedeflenmektedir. 

Girişimci Dostu 
Bir Ekosistem 

Bölgelerde kira 
uygulamalarının 
kontrol altında 
tutulması 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki kira üst 
limitleri gerektiğinde Bakanlık tarafından 
belirlenerek, girişimci dostu bir ekosistem ve 
girişimcilik faaliyetleri için daha sağlam bir 
altyapının tesis edilmesi hedeflenmektedir. 

Planlı ve 
Sürdürülebilir 
Gelişim 

Bölge 
başvurularında 
farklı bir alternatif: 
TEKMER 
alternatifi 

KOSGEB temsilcisinin Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Değerlendirme Kurulunda yer almasının 
sağlanarak, sanayi ve üniversite potansiyelinin 
yeterli olmadığı illerde öncelikle TEKMER’lerin 
kurulması sağlanmasıyla daha planlı ve daha 
sürdürülebilir bir ekosistemin oluşturulması 
hedeflenmektedir. 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak Web Sitesi 
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5. Yeniliğin ve Yenilikçi Fikirlerin Finansmanı ve Finansman Kaynakları 
Risk Sermayesi: Risk sermayesi, orjinal projelere sahip olan ve büyüme 

potansiyeli taşıyan, küçük ölçekli ya da kurulması planlanan işletmelere faiz yükü ile 
borç getirmeyen, yeni fikirlere sermaye ortaklığı yolu ile proje realizasyonu imkânı 
tanıyan ve girişim finansmanı sağlayan bir finansman türü olarak tanımlamak 
mümkündür (İpekten, 2006; Yavuz, 2008). Bir başka deyişle; risk sermayesi finansman 
ya da proje için sermaye arayan girişimcilerle, yeni fikirler ve risk almaya hazır 
sermayedarların buluşturulması olarak adlandırmak da mümkündür (Ay, 2008). Risk 
sermayesinin ülkemizdeki gelişimi, yenilikçi girişimlerin sermaye yoksunluğuna 
finansman kolaylığı sağlamak ve ayrıca yenilikçi işletmelerin finansman sıkıntılarını 
çözmek üzere yurt dışındaki risk sermayesi fonlarını ülkemize çekerek uygun maliyetle 
fon sağlamak amacıyla uygulamada yer bulmuş ve gelişim göstermiştir.  Risk 
sermayesi, ülkemizde SPK’nın düzenlemesiyle 06.07.1993 tarih ve 21629 sayılı Resmi 
Gazete’de yürürlüğe girmiş, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliği ile yasalaşmıştır. Bu bağlamda risk sermayesi ile finansman uygulamada; Risk 
Sermayesi Yatırım Fonları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Risk Sermayesi 
Yönetim Şirketleri olmak üzere üçlü bir sacayağına sahiptir. SPK ise bu şirketlerin 
tamamının çalışma esaslarını belirleme ve denetleme yetkisini elinde 
bulundurmaktadır.  

Risk sermayesi ile ilgili; uzun vadeli yatırımlar için uygun olması, özellikle 
küçük ve orta ölçekteki şirketler için uygun bir yöntem olması, yenilikçi fikirleri 
özendirmesi, küçük işletmeler yoluyla yeni ve denenmemiş teknolojilerin 
geliştirilmesine önayak olması, ekonomideki atıl tasarrufların reel ekonomiye 
çekilmesine yardımcı olması gibi kolaylıklar ve avantajlar sağladığını söylemek 
mümkündür (Uslu ve Önal, 2007; Çolakoğlu, 2002). Bununla beraber risk sermayesi 
unsurları arasında; teknoloji, teknolojik yenilik, teknolojik gelişme, girişimci ve risk 
sermayedarı olmak üzere 5 unsur sayılabilir (Kuğu, 2004). 

Girişimci ile risk sermayesi şirketi birçok aşama üzerinden geçerek projeye adım 
atmaktadır. Fikir veya proje üzerine ortak çalışma kararı verildikten sonra ilk olarak 
proje planı hazırlanır. Proje planı girişimci tarafından hazırlanır ve yatırımın maliyeti, 
işletme giderleri, uygulanacak pazarlama stratejisi, gelir tahmin projeksiyonları, üretim 
metodu, yönetim şekli ve yöneticilerin özellikleri gibi aşamaları kapsar.  

Girişimcinin hazırladığı projeyi risk sermayesi şirketi inceler ve uygun gördüğü 
proje üzerine çalışır. Eğer anlaşma sağlanırsa sonraki aşamada projenin ekonomik, 
finansal ve teknik projeksiyonu üzerine bir fizibilite çalışması daha gerçekleştirilir 
(ortalama 5 yıl). Eğer fizibilite ve gelecek projeksiyonları üzerine bir uzlaşma 
sağlanırsa, risk sermayesi şirketinin hangi oranda ve hangi koşullar ölçüsünde 
katılacağı da belirlendikten sonra, karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirten bir 
sözleşme imzalanır ve proje realize edilmeye başlanır (Çolakoğlu, 2002). 

Uygulamada görülen risk sermayesi finansmanı yöntemlerinden biri de; 
desteklenecek girişimcinin kuracağı şirketin hisse senetlerini almaktır. Sermayedar 
şirket, girişimin başarı durumuna göre şirketin hisselerinin değeri yükselmişken satıp 
kâr elde etmeyi düşünecektir. Bu durumda risk sermayesi şirketi, teknolojik ve 
yenilikçi bir fikre sermaye sağlamış olur, ilaveten söz konusu şirketin hisselerini düşük 
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bir fiyat ile satın almış olur. Sonraki sürece katılarak da hisselerin değer kazanması ile 
beraber satış yoluna giderek kâr elde etmeyi düşünür (Kökçam, 1999).  

Melek Yatırımcılar: Melek yatırımcılar, finansman zorluğu yaşayan girişimciler 
için risk sermayesi şirketleri gibi bir alternatif finansman aracıdır (TÜSİAD, 2009). Bir 
başka deyişle; melek yatırımcıları kuruluş aşamasındaki işletmelere kâr amaçlı finansal 
destek sağlayan bir finansman aracı şeklinde tanımlamak mümkündür.  

Küçük ve orta ölçeğe sahip yenilikçi işletmeler yönetim açısından 
kurumsallaşmada gerekli adımları atamadıkları, finansal açıdan ise özsermaye 
düzeylerini gerekli seviyeye çıkaramadıkları için yabancı kaynaklara yönelmektedir. 
Melek yatırımcılar bu işletmeler için bir finansman desteği sunmaktadırlar.  Melek 
yatırımcılar, finansman desteği verdikleri şirketlerin yönetiminde aktif rol alırlar. ABD 
özellikle bu finansman türünün en geliştiği ülkelerden birisidir. AB ve ABD sınırları 
içinde aktif olan melek yatırımcıların genellikle biyoteknoloji, medikal ve yazılım 
sektörlerinde faaliyet gösterdikleri gözlenmektedir. Günümüzde teknolojik gelişimini 
tamamlayarak birer dünya markası haline gelen Amazon, Yahoo, Hotmail, Skype, 
Google, Apple gibi şirketler kuruluşlarında melek yatırımcı fonlarını kullanmışlardır 
(TÜSİAD, 2009).  

Tablo-2. Yenilikçi İşletmelerin Risk Sermayesi İle Fonlanmasında Finansal 
Destek Türleri 

Finansman Aracı Destek Türü Değerlendirme 

Risk Sermayesi 

Çekirdek Sermayesi (Seed Capital): Fikir 
aşamasındaki projelere sağlanan finansman 
çeşididir. Girişimcinin geliştirdiği fikir henüz 
hayata geçmemiş ve ekonomik bir değer 
ortaya çıkmamıştır. Risk sermayedarı bu 
aşamada projeyi desteklemeye başlar. 
Getirinin ne olacağı bilinmediği ve piyasayla 
ilgili somut bir veri olmadığı için en riskli 
dönem kabul edilir. Risk sermayesi 
yatırımlarında projenin gelecek projeksiyonu 
ile ilgili veriler en az bir yıllık süre içinde 
ortaya çıkmakta olduğundan maliyetler ve 
getiriler tam olarak kestirilemeyecektir 
(İpekten, 2006; Kuğu, 2004).  
Başlangıç Finansmanı (Start-up Capital): 
Risk sermayesinin en bilinen şeklidir. Bu 
finansman türü genel olarak kuruluş süresi 
boyunca ya da kısa süredir faaliyette olan, 
ürün ya da fikri henüz ticarileşmemiş 
girişimlerin finansmanında kullanılır. Ürün 
ya da fikir ile ilgili olarak en detaylı 
araştırmaların yapıldığı süreçtir. Bununla 
beraber finansal desteğin yanısıra bilgi ve 
tecrübenin de en yoğun kullanıldığı 
dönemdir (Kuğu, 2004; Yavuz, 2008).  
Üretim ve Pazara Giriş Aşaması 
Finansmanı (Early Stage and Gate 
Financing): Girişimcilerin pazara 
sunacakları bir ürüne sahip olmakla birlikte 
uygun finansmanı bulamadıkları ve risk 
sermayesi şirketi aracılığıyla finansman 
desteği bulduğu aşamadır. Girişimciler banka 
kredileri için teminat gösteremedikleri için 
bu adımdaki finansman sorunlarını üretim ve 
pazara giriş finansmanı ile çözmeye 
çalışmaktadırlar. Risk sermayesi şirketi 

Hisse senedi, tahvil, banka kredileri, 
leasing, factoring, forfaiting gibi 
geleneksel finansman araçları bütün 
işletmelerin olduğu gibi yenilikçi 
işletmeler için de birer finansman 
kaynağıdır. Fakat bu finansman türlerinin 
ciddi anlamda teminat sorunu içermesinden 
ötürü işletmeler farklı finansman 
alternatiflerine yönelmektedir. Bu 
finansman türleri arasında risk sermayesi 
ve melek yatırımcılar ön plana çıkmakta, 
risk sermayesi farklı düzey ve süreçlerde 
sunduğu farklı kolaylıklar ile yenilikçi 
fikirler için cazibe alanı olmaktadır. 
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ayrıca bu aşamada yönetim danışmanlığı da 
sunmaktadır. 
Köprü Finansmanı (Bridge Financing): 
Pazarda tutunabilen ve belirli bir Pazar payı 
sağlayabilen ürünler için girişimci firmanın 
kısa ve orta vadede halka açılma planlarının 
olması durumunda halka arz gerçekleşene 
kadar işletme faaliyetlerini sürdürebilmek 
için ihtiyaç duyduğu finansmanın 
sağlanmasıdır (Sönmez, 2008). 
Hasat Finansmanı (Harvest Financing): 
Yatırımdan çıkma aşamasıdır. 1-3 sene arası 
süren ve riskin göreceli olarak düşük olduğu 
aşamadır. Girişimci şirketin, başka bir şirket 
tarafından satın alınması, hisse senetlerinin 
halka arzının gerçekleştirilmesi, risk 
sermayesi şirketinin başka bir şirkete 
satılması ya da girişimci tarafından satın 
alınması, şirketin yeniden yapılandırılması 
gibi sonuçlarla neticelenir. Risk sermayesi 
şirketlerinin yatırımdan çıkış biçiminin 
genellikle hisse senedi satışıyla 
sonuçlanması, sermaye piyasasına yeni 
şirketlerin girişini sağlaması ve sermaye 
piyasalarının arz tarafının gelişmesine 
sağladığı katkılar nedeniyle ayrıca önemlidir 
(İpekten, 2006).   
Kendi Yöneticilerince Satın Alınma 
(Management Buy-out): Bu finansman 
türünde de yönetimi kaybetme kaygısıyla 
şirketin kendi yönetici kadrosu tarafından 
satın alınmasıyla sonuçlandığı 
görülmektedir. En sık kullanılan 
yöntemlerden birisidir. 

 
Risk sermayesi ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansman sağlamak 

birbirleriyle benzerlik gösterse de aralarında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
farklar Tablo-3 aracılığıyla gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. Risk Sermayesi ve Melek Yatırımcı Arasındaki Farklılıklar 

MELEK YATIRIMCILAR RİSK SERMAYESİ 
Kendi sermayesini kullanırlar.  Kendilerine yatırılan bireysel ve kurumsal fonları 

kullanırlar. 
Her türlü yatırımı destekleyebilirler.  Özellikle teknoloji tabanlı yatırımları desteklerler. 
Yatırımda kullanacağı sermaye miktarı azdır.  Yatırımda kullanacağı sermaye miktarı çoktur.  
Genellikle küçük çaptaki yeni kurulan işletmelere 
destek sağlar.  

Daha çok büyük ve kendini ispatlamış işletmelere 
destek sağlar.  

Daha fazla risk alırlar ve beklentileri daha düşüktür.  Daha az risk alırlar ve beklentileri daha yüksektir.  
Yatırım karar sürecine katılırlar.  Stratejik denetimlerde bulunurlar.  
Yatırımlarını tamamen maceracı bir ruhla ve amatörce 
yaparlar.  

Yatırımlarını profesyonel ve yüksek getiri amacıyla 
yaparlar.  

Yatırım sayısı ve yatırım deneyimi azdır.  Yatırım sayısı ve yatırım deneyimi çoktur.  
Araştırma ve değerlendirme süreci kısadır.  Araştırma ve değerlendirme süreci uzundur.  
Kaynak: Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, 2009. 

6. Yenilikçi İşletmelerin Finansman Sorunları  

Türkiye’de Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin gelişimi kadar önemli olan bir 
diğer konu Ar-ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi, bir diğer ifade ile üretilen 
prototiplerin seri üretime geçişinin sağlanmasıdır. Bu süreç, aşağıda ayrıntılı olarak ele 
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alınacak finansman sorunları ile yakından ilişkili olarak işlediği için bu konudaki 
sorunların öncelikli olarak ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 
yapılan araştırmaların ve bu araştırma sonucunda geliştirilen ve patentlenen ürünlerin 
ticarileşmesi şu sebeplerle gecikmekte ve zorlaşmaktadır: 

• Üniversitede üretilen bilgi ile sanayinin ihtiyacı olan bilginin birbirinden 
farklı olması, 

• Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için uygulanan destek ve teşvik 
mekanizmalarının ticarileşme hedefinin olmaması, 

• Ar-Ge projelerinin yeterli yatırım sermayesine sahip olmaması veya 
sermayeye erişimin kolay olmaması, 

• Ar-Ge faaliyetlerinin stratejik sektör ve alan önceliğine göre 
yönlendirilmiyor-desteklenmiyor olması, 

• Kamunun çeşitli alanlarda bazen özel sektörü desteklemesi, bazen çeşitli 
sektörlerde rakibi olması. 

Bu sorunlar, finansman sorunundan bağımsız olarak değerlendirilmemeli ancak 
finansman sorunlarının çok daha etkin ve hızlı çözülebilmesi için de öncelikli olarak 
çözümünün sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede alınabilecek tedbirler, özellikle 
üniversite ve sanayinin üretilen ve talep edilen bilgi konusunda bir araya gelmesinin, 
üretilen bilgi ve teknolojinin transferinin kolaylaştırılması; uluslararası rekabetin yerli 
üretici lehine çalışabilmesi için yerli ürün yeterlilik teşvikinin geliştirilmesi; 
ticarileşme aşamasına ilişkin vergi muafiyeti ve ilgili desteklerin sağlanması 
gerekmektedir. Bununla birlikte, siparişe dayalı özel sektör ve ya kamu alımı 
gerçekleştirilecek ürünlere yönelik spesifik Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge 
destek mekanizmalarını ticarileşme odaklı olarak geliştirilmesi gerekmektedir. İlaveten 
ulusal rekabet gücünün geliştirilebilmesi ve üretimin ithalata bağımlılığının 
azaltılabilmesi için stratejik önem ve önceliğe sahip alanlarda bu düzenlemelerin 
öncelikli olarak yapılması esas olmalıdır. 

İşletmelerin büyümeleri ve gelişmeleri yönündeki engellerden birisi, belki de en 
büyüğü, finansman sorunudur. Bu durum yaşam alanı bulmuş ve gelişmeye başlamış 
işletmeler üzerinde etkili olduğu kadar, yenilikçi işletmeleri de derinden 
etkilemektedir. Klasik işletmecilik türlerinde, henüz işletmelerin yatırım projelerinin 
hazırlanma aşamasında ortaya çıkan ve sermaye bütçelemesi yapılarak aşılmaya 
çalışılan finansman sorunu; yönetimde yaşanan problemler, finansman bulma 
konusunda yeterince uzmanlığı bulunmayan kişilerce finansman sağlama 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi sebeplerle daha da zor bir süreç halini 
alabilmektedir. Sık karşılaşılan finansal sorunlardan biri olarak, nakit, alacak ve stok 
yönetiminin optimal biçimde yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan kaynak israfının 
işletmeler için yarattığı sorunlar gösterilebilir (Aypek, 2001). Bu sorun esasında 
işletmelerin boyutuyla da ilgili olabilmektedir. Küçük işletmeler geleneksel yapıları 
dolayısıyla üretim, yönetim ve yeni teknolojilerden faydalanma yanında düşük 
kapasiteyle çalışma, lojistik ve saklama, rekabet, pazarlama, yeni yatırımlar yapamama 
gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bahsedilen bu sorunlara özellikle küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerle birlikte yenilikçi işletmelerin de maruz kaldığı 
söylenebilir. Finans literatüründe yapılan çalışmalarda yenilikçi işletmelerin finansal 
sorunları; özsermaye yetersizliği, ekonomik istikrarsızlık, finansal yönetim eksiklikleri, 
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kredi bulmada yaşanan sorunlar, girişimci ve yenilikçi teşvik politikalarından uzaklık 
şeklinde sıralanmaktadır. 

Sorun-1: Özkaynak Yetersizliği: İşletmeler hangi ölçekte kurulursa kurulsunlar 
sürekli fon gereksinimi içindedir, bu sebeple genellikle ilk kuruluş aşamasında 
özkaynaklarını kullanmaktadırlar. Özsermaye, işletmelerin kuruluşunda kullanıldığı 
gibi, sektördeki varlıklarını sürdürme sürecinde ortaklar ya da işletme sahipleri 
tarafından süresiz olarak işletmenin kullanımına sunulmaktadır. Finansman güçlüğü 
içerisindeki işletmeler, özellikle KOBİ’ler ve yenilikçi işletmelerin karşılaştığı 
güçlükler içerisinde en önemlisi olarak özsermaye yetersizlikleri gösterilebilir (Aras ve 
Müslümov, 2010). Fakat ortakların ya da işletme sahiplerinin her finansman ihtiyacı 
belirdiğinde bu ihtiyacı özkaynaklardan sağlamaları mümkün değildir. Bu sebeple 
sermaye ihtiyaçlarının karşılanamaması zamanla işletmeler için sürekli bir sorun haline 
gelmektedir. 

Yenilikçi işletmeler teknoloji odaklı olmakla birlikte, Ar-Ge faaliyetlerine önem 
veren ve işletme yaşam ömürleri yaptıkları yenilik ölçüsünde değer kazanan 
işletmelerdir. Genelde küçük ölçekli kurulduklarından özkaynaklarını kuruluşta 
kullanmakta, işletme sermayesi ihtiyaçları ve yenilik faaliyetlerini sürdürmek amacıyla 
dış finansal kaynaklara başvurmaktadırlar (Hadjimanolis, 1999). Fon ihtiyacı sebebiyle 
yatırımlarını gerçekleştirmekte ve hatta günlük faaliyetlerini dahi yerine getirmekte 
zorlanan yenilikçi işletmeler, sürekli değişim içerisinde bulunan teknolojik çevre 
şartlarında konumlanamamaktadır.  Bilindiği üzere özkaynaklar işletmeler için sürekli 
bir kaynak olmaları, bununla beraber teminat sorunu yaratmamaları ve geri ödenmesi 
gereken bir faiz yükü gerektirmemesi gibi nedenlerle yenilikçi işletmeler tarafından 
tercih edilmektedir. Özkaynaklara gerektiğinden fazla başvurulması, yenilikçi 
işletmeleri ve KOBİ’leri vadeli satışlarını özkaynaklarını kullanarak gerçekleştirmeye 
itmektedir. Özkaynaklarını kuruluş aşamasında kullanan ve sonraki dönemlerde 
finansman arayan yenilikçi işletmeler yabancı kaynaklara yönelecek ve teminatlarının 
azlığı sebebiyle pahalı krediler kullanmak zorunda kalacaklardır. Bu finansal zorluklar 
işletmelerin borç/özkaynak oranını olumsuz etkileyeceğinden yenilikçi işletmeler, 
gerek finansman ortakları gerekse kredi verenler gözünde riskli kabul edileceklerdir. 

Sorun-2: Ekonomik İstikrarsızlık: Bireylerin gelirlerinden artırarak tasarruf 
amacıyla ekonomiye aktardığı payların finansal piyasalara enjekte olması ve küçük 
fonların büyük hacimli olarak bir araya gelmesi işletmeler için fon kaynağı 
oluşturmaktadır. Ekonomik gelişmelerini tamamlayamamış, finansal piyasaları ve 
sistemleri istikrarsız olan, kişi başına milli gelirin düşük olduğu ülkelerde doğal olarak 
tasarruf oranı düşüktür. Düşük tasarruf oranı sebebiyle finansal piyasaların işletmelerin 
finansman sağlayabilecekleri fonlardan yoksun kalması yenilikçi işletmeler ve diğer 
işletmeler için alternatif fonların daha zor ve pahalı elde edilmesine sebep olacaktır.  
Bu durumdan sürekli yenilik hedefindeki işletmelerin daha fazla etkilenecekleri açıktır. 
Enflasyon, düşük milli gelir ve tasarrufların azlığı, yenilikçi işletmelerin ve yeni 
fikirlerin fonlanmasına da olumsuz etki yapmaktadır (Bekçi ve Usul, 2001). Bununla 
beraber enflasyonun yükselmesi işletmeler için arzu edilen bir durum değildir. 
Yükselen enflasyon işletmelerin girdi maliyetlerini artırmakta, küçük ölçekteki 
işletmelerle yenilikçi işletmeler büyük ölçekli ve kurumsal işletmelere kıyasla 
enflasyon artışından daha çok etkilenmektedirler. Bu bağlamda genel ekonomik 
düzenin istikrarsız ve dalgalı bir seyre sahip olması yenilikçi işletmeler ve KOBİ’lerin 
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yenilikçi fikir ve süreçlerini ticarileştirmelerinde olumsuz bir faktör olarak 
belirmektedir. 

Sorun-3: Yabancı Kaynak Bulmada Karşılaşılan Zorluklar: Yenilikçi 
işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanacakları teknolojiler büyük fonlar 
gerektirebilir. Bu sebeple ihtiyaç duyulan fonlar nispetinde finansman yaratmak 
zorundadırlar. Yatırımların büyüklüğü ile ihtiyaç duyulan yabancı finansal kaynak, 
işletmeler özkaynaklarını kullandığı sürece ters orantılı olacaktır. Fakat özkaynakların 
işletmeye süresiz olarak tahsis edilmesinin her istendiğinde özkaynak sağlanabileceği 
anlamına gelmediği unutulmamalıdır.  Yenilikçi işletmeler diğer işletmeler gibi gerek 
yeniliği sürdürülebilir kılmak gerekse yatırımlarını finanse etmek amacıyla mutlaka dış 
finansman arayışına gireceklerdir. Gereksinim duyulan fonun miktarı arttıkça 
işletmelerin dış finansman ihtiyacı artacaktır (Bozkaya ve Potterie, 2006). Literatürdeki 
çalışmalar yenilikçi işletmelerin küçük ölçekli olmalarından hareketle banka kredisi 
kullanma oranlarının diğer işletmelere göre daha az olduğunu göstermektedir (Giudici 
ve Paleari, 2000). Bu sonuca götüren sebeplerden biri olarak; yenilikçi işletmelerin 
yeni ürün geliştirme faaliyetlerinde başarısız olma olasılıklarının diğer işletmelere göre 
yüksek olması gösterilmiştir. Teknolojinin gelişim hızının gerisinde kalmak istemeyen 
ve faaliyetlerini teknoloji temelli oluşturan yenilikçi işletmeler, bu sonuçla beraber 
değerlendirildiğinde daha pahalı kredi kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bunun 
yanında yenilikçi işletmeler kredi verenlerce kredi değerliliği ve kredi karşılama oranı 
bakımından çok fazla sabit varlığa sahip görülmedikleri ve riskli kabul edildiklerinden 
finansman ihtiyaçları halinde yüksek faiz, teminat, kefalet gibi kabul edilmesi zor 
koşullarla karşılaşabilirler. Ayrıca istenen teminat ve kefaletleri karşılasalar dahi 
yüksek kredi maliyetleri ile karşı karşıya kalabilirler. Yüksek faizli krediler sonuç 
olarak yenilikçi işletmeler için sabit ve yüksek tutarlarda geri ödeme zorunluluğu 
getirecektir. Müftüoğlu (1991), Hadjimanolis (1999) ve Freel (2007)’in yaptığı 
çalışmalar, yenilikçi işletmelerin yenilik gerçekleştirme konusunda önündeki en büyük 
engellerden birinin kredi bulma aşamasında bankalarla yaşadıkları sorunlar olduğunu 
ve diğer işletmelerle kıyaslandığında yenilikçi küçük işletmelerin banka kredilerinden 
daha az yararlandığını ortaya koymuştur. Bu sorunların temelinde; yenilikçi 
işletmelerin yeni ürün geliştirme ve dolayısıyla yeni üretim prosesleri kullanmaları yer 
almaktadır. Bu arayışlar yenilikçi işletmeleri kredi verenlerin gözünde risk unsuru 
haline getirmektedir. Küçük ölçekli ve kurumsal kimlik yaratmaktan uzak olan 
yenilikçi işletmelerde teminat sorunu işletme sahip veya ortaklarının kendi kişisel mal 
varlıklarını teminat göstermesiyle aşılabilmektedir. Fakat yenilik faaliyetlerinin 
kârlılıktan ve istenen getiriyi sağlamaktan uzak olması, nihayetinde iflas riskinin 
olması işletme sahibi ya da ortakları için de mal varlıklarını kaybetmeleri anlamına 
gelecektir.  

Yenilikçi işletmeler için bir başka handikap; bankacılık alanında faaliyet gösteren 
finansal kurumlara ilişkin standartlar geliştiren Basel II düzenlemesinin borç talep eden 
işletmelere yönelik yeni bir risk hesaplama yöntemi getirmesidir. Buna göre; bankalar 
kredi taleplerini değerlendirirken (kredi tutarı–teminatlar x risk ağırlığı) yöntemini 
kullanacaklardır (Turan, 2009). Bu düzenlemenin getirdiği uygulamalarla teminat, risk 
ve sermaye önem kazanacak ve yenilikçi işletmelerin ucuz kredi bulabilmeleri biraz 
daha zor hale gelecektir.  

Sorun-4: Finansal Yönetim Eksiklikleri: Yenilikçi işletmeler için uygun 
koşullarda finansman bulmak kadar önemli bir diğer konu; finans alanında nitelikli ve 
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deneyimli yönetici ya da personele sahip olmayışlarıdır. Yenilikçi işletmelerle küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerin finansal durumlarını olumsuz etkileyen unsurlardan 
biri; bu işletmelerde uzman ve deneyimli finans yöneticilerinin var olmayışıdır 
(Carpentier ve Suret, 2006). Yenilikçi işletmelerin gereksinim duydukları fonları temin 
ettikten sonra bu kaynakları etkin kullanmaları, alanında uzman, risk yönetiminde 
uzmanlaşmış, piyasaları iyi okuyan, finansal öngörüleri isabetli yöneticilerin varlığına 
bağlıdır. 

 Yenilikçi işletmelerde ya da KOBİ’lerde girişim sahibinin genellikle finansal 
kararlarda söz sahibi olan kişi ile aynı olması, girişimcilerin işletmenin kazandığı 
kârları kendi özel varlıklarını artırmada kullanma istekleri doğrultusunda risk teşkil 
etmektedir (Yücel, 2000). Bu durum aynı zamanda asimetrik bilgi sorununu ortaya 
çıkarmaktadır. Asimetrik bilgi sorununun varlığı bu işletmeler için sermaye 
piyasasından halka arz yoluyla finansman sağlanmasına engel olmaktadır. Bu bilgiler 
ışığında yenilikçi işletmelerin ve KOBİ’lerin klasik yönetim anlayışında oldukları ve 
finansal konulardaki kararları işletme yöneticilerinin verdiği ortaya çıkmaktadır 
(Neubauer ve Lank, 1998). 

Yenilikçi işletmeler için yaratılan fonların, kazanılan kârların etkin kullanımı 
nakit yönetiminin etkin yapılabilmesini sağlamakta, bununla beraber teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak yatırımların rasyonel biçimde realize edilmesine ve yenilik 
faaliyetlerinin sürekli hale getirilmesine olanak vermektedir. Bu durum fon kullanım 
kararını verecek yöneticilerin tercihlerini şüphesiz daha önemli hale getirmektedir. 
İşletme sahipleri ya da yöneticileri finansal konularda bir uzmanlığa sahip değilse 
finansal zorluklar artacaktır. Yapılan araştırmalar işletme sahibi ya da yöneticisinin 
yaşının da finansal kararlar üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Romano, 
Tanewski ve Smyrnios, 2000). Bu çalışma ilginç bir şekilde finans yöneticisi ya da 
işletme sahibinin yaşı arttıkça yabancı kaynak kullanım oranının düştüğünü ortaya 
koymaktadır. Genel olarak bakıldığında; yenilikçi işletmelerin finansman sorunlarının 
aynı zamanda finans organizasyonunun bilinçli yapılmamasıyla ve finans 
yöneticilerinin aranan niteliklerden yoksun olmasıyla belirdiği de görülmektedir 
(Türköz, 2008).  

Sorun-5: Girişimciliği ve Yeniliği Destekleyen Politikaların Eksikliği: 
Ülkelerin yenilik oranları ve teknolojiye ayırdığı paylar gelişmişliğin önemli 
göstergelerinden biri kabul edilmektedir. Yenilik odaklı çalışan ve teknolojiyi yoğun 
kullanan işletmeler yenilik ve girişimcilik konusunda ülke politikalarından yararlanma 
amacı taşırlar. Halka arz ile sermaye yapılarını güçlendirmek ve ortaklık yapılarını 
halka açmak isteyen işletmelerde asimetrik bilgi sorunu nedeniyle bu durum 
gerçekleşmezken, bir diğer alternatif olan dış kaynaklara yönelmeleri durumunda ise 
yüksek teminat ve yüksek faiz ile karşılaşmaktadırlar. Finansman konusunda böylesi 
zorluklarla karşılaşan yenilikçi işletmeler ülke politikalarında yer alan destek ve teşvik 
programlarına yönelerek alternatif finansman yollarını aramaktadırlar. Ülkemizde 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi 
kuruluşlar yenilikçi işletmeleri desteklemektedir. Fakat bu desteklerin arzu edilen 
seviyede olmaması teknolojik yeniliklerin önüne set koymakta, yeni ürün ve 
hizmetlerin geliştirilmesine engel olmaktadır. Bununla beraber yeniliğin ve 
girişimciliğin önünde diğer engel olarak vergi sistemi gösterilebilir. Yüksek vergi 
oranları yenilikçi işletmelerin önünde fon girişlerini azaltmakta ve gelirleri üzerinde 
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direk etki bırakmaktadır. Yenilikçi fikirleri teşvik ve sübvanse etmek amacıyla kurulan 
Teknopark ve Teknoloji Merkezlerinin kabul şartlarının yüksekliği ve tüm başvurulara 
olumlu geri dönüşler sağlanamaması bu gibi teknoloji kümelenmelerinin sunduğu vergi 
avantajlarının da kullanılamamasına neden olmaktadır.  

Yenilikçi işletmelerin diğer finansman sorunları arasında ise; alternatif finansman 
tekniklerini (forfaiting, faktöring, risk sermayesi vb.) yeterli düzeyde kullanamamaları, 
sermaye piyasalarına giriş ve fon sağlama imkanlarının az oluşu, çalışma 
sermayelerinin yetersizliği şeklinde özetlemek mümkündür (Bekçi ve Usul, 2001; 
Müftüoğlu, 1991).  

7. Son Söz 
Çalışmada ortaya konulan Ar-Ge faaliyetleri ve yenilikçi süreçlerin girişimci 

devlet vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesi, aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu 
orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme riskini bertaraf ederek, Ar-Ge ve yenilik odaklı 
rekabetçi güce sahip olabilmesi için; devlet tarafından sağlanan destek ve teşvik 
mekanizmalarının bu hedef ve öncelikler doğrultusunda revize edilmesini 
gerektirmektedir. Bu noktada Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yenilikçi firmaların 
finansman sorunlarının çözülmesi yanında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin 
ticarileştirilmesine yönelik yenilik fikrini ve fikir sahibini “parlatıcı” düzenlemelerin de 
yapılması ayrıca önem arz etmektedir. Bu durum finansman sorunları ile girift bir yapı 
içinde şekillendiği için alınacak önlemelerin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme 
tehlikesini göz önünde bulunduran bir düzenlemeye sahip olması esas ve öncelikli 
olmalıdır. 

Bu önlemlerin alınabilmesi, destek ve düzenleyici mekanizmaların revize edilip 
geliştirilebilmesi için devletin ekonomideki girişimci rolünün yeniden tanımlanmasına 
ihtiyaç duyulmakla beraber, aynı zamanda devletin ekonomideki etki alanının bilgi ve 
teknolojik faaliyetleri geliştirecek, parlatacak ve ticarileştirecek şekilde genişletilmesini 
gerektirmektedir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye’de girişimcilik ve yenilikçilik 
ekosistemini geliştirecek bir kamu desteğini temel alan bir yaklaşımın geliştirilmesi 
suretiyle, kamunun özel sektörün yenilik çalışmalarını görünmez bir el ile 
desteklemesini önermektedir. Ancak bunun yapılabilmesi için kamu kesiminin statik ve 
hiyerarşik hantallıktan sıyrılarak, daha dinamik bir yapıya kavuşmasını ilk ve belki de 
en önemli şart olarak görmektedir.   
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Extensive Summary 
 

The new structure of the today’s world economy which has recently been taken a 
shape with the concepts based on knowledge and technology, focused on 4th Industrial 
Revolution in other words Industry v.4.0. This new progress urges states and firms to 
produce innovative products and services, in a similar way forces human capital 
resources to be competitive regarding to new job opportunities and to get accustomed to 
alternative work. Progressing new products and services is just possible creating 
innovative process and maintaining innovative process in a steadfast and permanent 
way.  In this context it is possible to say that the state as the top regulator and legislator 
mechanism is mainly responsible for preparing, developing and supporting innovative 
policies. As commercializing innovative ideas and transforming them into high value 
added products and services both would be a simplifying effect in the direction of 
growth and development targets for the states and but also would decrease external 
dependence and would additionally prevent waste of resources in a route that based 
knowledge and technology importing.  

Today it is widely accepted that innovation is a key concept for economical 
development and competitiveness in a micro, mezo and macro level. This concept, 
while sometimes being described as radical, destructive and incremental and classified 
as product innovation, process innovation, organizational innovation and marketing 
innovation, mainly represents a development, application and diffusion of the newly 
technologies (and new methods for the social innovation) in regard to economical 
growth and development. The resources of the innovation can be sorted out as national 
technologic efforts (or internal firm), learning based labour and/or technology transfer 
(Tiryakioglu, 2015). As pointed out in Exhibit-1, state’s innovative policies are strongly 
determinant with a direct or indirect way over both effectiveness of financing 
innovative activities for firms and also ensuring effective learning from imported 
technologies that transferred.  
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Exhibit-1: Resources of Innovation and the Role of State 

Developmental, Innovative, Entrepreneurial 
STATE

Innovation

Learning-based Technology 
and Labour Transfer
National and Regional 

Inoovation Systems, 
University and Industry 

Collobration

National Technological 
Effort

National, Regional abd 
Sectoral Supports and 

Incentives, Prioritization
and Exemptions

 
Resources: The exhibit has been created by writers. 

 It is vitally strengthened up the state’s importance as a capable coordinator for 
innovative centers and also creating and disseminating an innovative eco-system just 
because of the state are drawing a route with several support mechanisms and policy 
instruments for the basis resource of innovation. Today it is seen that even most 
important representatives of the capitalist doctrine are defending the idea allowing the 
state being included to arrange and organize innovative infrastructure in a direct or 
indirect way even though they are firmly stick to open-market based entrepreneurship 
and free-market ideology. The recent experienced progresses and crisis that affected 
World economy prominently underlines the importance for re-debating of the 
knowledge-based development policies. Especially global financial crisis in 2008 states 
obligatorily out to redefine the necessity of state and it’s role in economy and 
accordingly brings out the concept of “new developmentalism”. 

 Whilst the developmentalist state took place an important place specifically in a 
matter of catching success in the literature of development economy, recently referred 
as developmentalist state, it appears in today’s world as “entrepreneurial state” in the 
shape of a newly-developmentalist state (Mazzucato, 2013) and as “innovative state” 
(Chopra, 2014). According to Mazzucato (2013), just the one entrepreneur of ten 
entrepreneurs become successful and the return on investment ranges from 20 years to 
30 years. Despite that the expectation in return on investment for the entrepreneurs in a 
short-time unveil the significance of state’s innovative and entrepreneurial role in 
emerging and having low-savings rate countries. Although having a metaphorically 
meanings, the state substantially encourages, promotes and directs development, 
ındustrialization, innovation and competitiveness in several ways and sometimes 
shoulders some missions as “invisible hand”. Looking at the chronological development 
of the world economy, it is almost not encountered a country that not having 
governmental intervention in their industrialization progress. It is absolutely not 
possible any alternative way for abandoning governmental intervention especially for 
those that are coming from behind and stays late on the destination of industrialization 
and development. Contrariwise, it is essential to own a governmental mentality 



 
 

A. Böyükaslan – M. Tiryakioğlu 8/1 (2016) 592-618 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

618 

(developmental, innovative, entrepreneurial) and state policy adopting an industrial 
prioritization in order to sustain effective industrial efforts for this countries and not to 
miss any opportunities for this purposes.  

 The main point of our study, as evaluated the role of state in economical 
activities is to finance, to support and to encourage innovative activities in the level of 
innovative firms, emphasizes financial supports presented by the state in Turkey. Our 
conclusion from the study is that the state must ensure an institutional and governmental 
structure in the context of available and sustainable framework as well as developing a 
co-ordinated innovative background. With this way there will be an innovative 
environment for the business that finally constitutes national innovation and learning 
progress in a coordination and collaboration systems.  

It is possible to summarize this study that we aim to point out the new role of the 
state in light of technology and innovative policies and to examine mentioned 
transformation process within the concepts of innovative and entrepreneurial state in the 
second section following the introduction. As the third section handles the institutional 
structure of the R&D activities, technology and innovation policies in Turkey and also 
analyses National Innovation System. As to the fourth section, it is aimed to point out 
the state’s financial reinforcements provided to innovative firms in Turkey and it also 
circles the legal regulations frame in this context. While following the fifth section that 
does include handling the innovation, finance and resources of the innovative ideas, the 
study ends with a sixth section emphasizes the financial problems of innovative firms in 
Turkey although the conclusion presents some ideas and recommendations related to 
role of innovative and entrepreneurial state. In accordance with all sections and 
established literature, the financial problems of the innovative firms can be ultimately 
stated here as (a) absence of equity, (b) general economic instability, (c) difficulties in 
finding external finance, (d) deficiencies of financial management and (e) lacking of 
policies that supporting entrepreneurship and innovation.  
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Özet 
Günümüzde finansman kaynaklarında yaşanan kıtlık nedeniyle işletmeler 

faaliyetlerini sürdürürken satın alma işlemi yerine kiralama seçeneğini tercih 
etmektedirler. Bu bağlamda bazı iktisadi varlıkların satın alınması, bu varlıkların 
kiralanması işlemine göre daha maliyetli olduğundan işletmeler bir leasing işlem türü 
olarak faaliyet kiralaması yöntemiyle maliyetlerini daha aşağıya çekerek sahip oldukları 
sermayeyi esas faaliyetlerinde kullanma imkânı elde etmektedirler. Literatürde faaliyet 
kiralaması muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgi sağlayan yeterli çalışma olmadığından, bu 
çalışmanın hem uygulama hem de teori/akademi tarafında yer alan kişi ve kurumlar için 
faydalı olacağı kanaati oluşmuştur. Çalışmada faaliyet kiralaması ile ilgili muhasebe 
kayıtları kapsamlı bir örnek uygulama ışığında ele alınarak özellik arz eden kısımlar 
ilgili mevzuat ve kanun maddelerine atıfta bulunularak konu açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kiralama İşlemleri, Faaliyet (Operasyonel) Kiralaması, Muhasebe 
Kayıtları. 

Abstract 
It has been a recent trend among corporations or businesses to practice 

leasing option as opposed to purchasing options in carrying out their operational 
activities due to  the scarcity in financial resources. Purchasing some economic assets 
has become more expensive as reported by businesses exercizing leasing operation. In 
doing this, businesses are able to better use their capital as a corporate resource in 
other core business activities. The literature lacks research on operational lease 
accounting entries. This work aims at closing the gap and provides helpful information 
and guide to both academicians and practitioners. A comprehensive case is introduced 
in order to shed light on issues related to accounting records related to operational 
leasing, considering relevant legislation and tax law references.  
Keywords: Leasing, Operating Lease, Accounting Practices 
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1. Giriş 

Sürekli gelişen teknolojinin ve piyasada artan rekabetin, yatırımların finanse 
edilmesine ilişkin yöntemlere önemli etkileri olmaktadır. Kullanılacak ekonomik 
kaynakların kıt ve sınırlı olması, işletmelerin yatırımlarını gerçekleştirmek için 
alternatif finansman yöntemlerinin arayışına yöneltmektedir. Tüm dünyada özellikle 
sabit yatımları genellikle orta ve uzun vadeli olarak finanse edilmeye çalışılmaktadır. 
Bu açıdan, dünyada leasing (kiralama) ile finanse edilen yatırımlar çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. İşletmelerin artan işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek 
amacıyla kullanmış oldukları kiralama seçeneği, alternatif finansman yöntemlerine göre 
büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Uzun süreli sabit yatırım denince genellikle duran varlıklar (binalar, makine, 
tesis ve cihazlar, taşıtlar vb.) akla gelmektedir. Duran varlık edinmenin tek yolu bu 
varlıkları satın almak değildir. Duran varlık yatırımlarının ekonomik tutarının büyük 
olması ve kredi maliyetlerinin yüksekliği işletmeleri satın alma ya da kiralama arasında 
bir seçim yapmak durumunda bırakmaktadır. Bu nedenle operasyonel leasing (faaliyet 
kiralaması işlemi) duran varlıklara sahip olma imkânı sağlayan ve işletmeleri kredi 
bulma yükümlülüğünden kurtaran bir kiralama tekniği olarak kullanılmaktadır. Faaliyet 
kiralaması işlemiyle duran varlıkları edinme, satın almanın yerine kullanılan bir 
yöntemdir. 

Kiralamanın iki önemli türü vardır. Bunlar; finansal kiralama ve faaliyet 
kiralamasıdır. Her iki yöntemde günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hem ulusal 
hem de uluslararası literatür incelendiğinde finansal kiralama konusu üzerine yazılmış 
bir çok yayın ile karşılaşılmaktadır. Ancak faaliyet kiralaması konusunda ise yeterli 
düzeyde yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Özellikle muhasebe alanında 
uygulayıcıların faaliyet kiralaması konusunda, nasıl muhasebeleştirme işlemleri 
yapması gerektiğine ilişkin bilgi sağlayan az sayıda çalışma yer almaktadır. Dolayısıyla 
bu çalışmanın hem teorisyenler hem de uygulama tarafında yer alan kişi/kurumlar için 
faydalı olacağı kanaati oluşmuştur. Çalışmada faaliyet kiralaması ile ilgili muhasebe 
kayıtları kapsamlı bir örnek uygulama ışığında ele alınarak özellik arz eden kısımlar 
ilgili mevzuat ve kanun maddelerine atıfta bulunularak konu açıklanmaya çalışılmıştır. 

2. Leasing Kavramına İlişkin Bilinmesi Gerekenler 
2.1. Leasing Tanımı 

“Leasing” kelimesi, Türkçe’ye yeni finansal akımların bir sonucu olarak batı 
dillerinden geçmiştir. Leasing, İngilizce bir deyim olup aslı “leas” sözcüğünden 
gelmektedir. Leasing kelimesi genel olarak kiralama anlamına gelmektedir. Kiralama 
herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, belli bir süre için sahibi tarafından 
başkasına verilmesidir (Toroslu, 1998;179). Kiralama kelimesinin kelime anlamı 
taşınmaz bir varlığın belirli bir süre ve belli bir kira karşılığında bir başkasına 
kullanılmak üzere devredilmesidir. Zamanla leasing kavramı genişlemiş, taşınmaz 
mallar ile birlikte alet, makine, teçhizat gibi taşınır mallar da leasing kavramı içine 
girmiştir.  

Leasing, belli bir süre için kiracı ile kiralayan arasında imzalanan, kiracı 
tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın, mülkiyetini kiralayanda, 
kullanım hakkını kiracıda bırakan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile malın kullanımı belli 
bir kira karşılığında kiracıda kalmaktadır (Büker, Aşıkoğlu, Sevil, 1997;343). 
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Ülkemizde uygulamada leasing olarak geçmesine rağmen 28 Haziran 1985 tarihli resmi 
gazetede yayınlanmış 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile “Finansal Kiralama” 
olarak mevzuata geçmiştir (Sevil, 2001;217). Aynı kanunla finansal kiralama işleminin 
taraflarından biri olan leasing verene (Lessor) “Kiralayan”, diğer taraf leasing alana da 
(Lessee) “Kiracı” denilmiştir.  

Avrupa Leasing Birliği (Europen Leasing Association) ELA’nın benimsediği 
leasing tanımına göre ise: Leasing, “belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında 
imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip kiralayan tarafından satın alınan bir 
malın mülkiyetini kiralayanda, kullanım hakkını ise kiracıda bırakan bir sözleşmedir 
(Arıkel, 1986;179). ELA’nın da benimsediği tanımı yaptıktan sonra 3226 sayılı 
kanunun, ELA ile aynı doğrultu ve uygunlukta olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, 
Finansal Kiralama Kanunu’nda yapılan tanımda “belli bir süre feshedilmeme şartı” ve 
kanunun 1.maddesinde “finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemek” 
şeklinde amacın belirtilmesi, sözleşme süresi içinde feshedilebilen ve kısa süreli olan 
faaliyet kiralamalarının kanun kapsamına alınmadığını göstermektedir. 

Finansal Kiralama; orta vadeli yatırım kredisi, kira, taksitli satış gibi üç değişik 
işlemin birleşmesinden oluşan fakat bunlardan farklı bir nitelik gösteren, kendine has 
bir işlemdir. Türkiye’de genellikle orta vadeli kredi kullanımına çok yakın bir finans 
yöntemi olarak kabul edilir (Ceylan, 2010;191). Finansal kiralama işlemi sözleşme ile 
yapılır, sözleşmeye taşınır veya taşınmaz mallar konu olabilir, fakat patent gibi fikri ve 
sınai haklar sözleşmeye konu olamaz. Diğer taraftan kiralamaya konu olacak mal 
bağımsız ve amortisman ayrılabilecek özellikte olmalı. Buna göre hammadde ve ara 
malı olan ve kullanıldığında tüm özellikleri kaybolan mallar leasinge konu olamaz 
(Başar, Aydın ve Coşkun, 2004;233).   

2.2 Leasing Sözleşmesi ve Taraflar 
Finansal Kiralamada kiralama konusu olan ekonomik varlıkla ilgili tüm risk ve 

kazançlar kiracıya ait olmakla birlikte, kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kira 
konusu olan ekonomik varlığın mülkiyet hakkı ise kiracıya geçebilmekte veya 
geçememektedir. Bu leasing işlemini gerçekleştiren tarafların kararına bırakılmıştır. 
3226 sayılı kanunun 4.maddesinde yukarıdaki tanımlarda geçen sözleşme kavramı 
Finansal Kiralamanın tanımını da kapsayacak şekilde şu şekilde açıklanabilir: sözleşme, 
kiralayanın kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka 
suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere belli bir süre 
feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir 
sözleşmedir. Finansal Kiralama (Leasing) sözleşmesinde 3 taraf vardır (Ceylan, 
2010;199); Kiralayan, Kiracı, Mal sahibi, şemada göstermek gerekirse; 

 

Şekil 1: Finansal Kiralama Sözleşmesinde Taraflar 

 
 
 
 
 
 
1) Kiralayan:  
(Finansal Kiralama Şirketi)                      
- Malın maliki,                                           
- Malın zilyetliğini kiracıya 
devredecek, 
- Bu konuda yetkili olacak 
kişi. 

 
 
 
 
2) Kiracı:  
(Gerçek/Tüzel Kişi) 
- Malı beğenip seçecek , 
- Kira bedelini ödeyecek, 
- Maldan yararlanacak kişi. 

 
 

3) Mal Sahibi:  
Leasing’e konu olan malı 
sağlayan kuruluş. 
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Leasing’in ülkemizdeki uygulamalarına yasal bir dayanak olarak hazırlanan 
3226 sayılı kanunun 4. maddesinin bir takım unsurları içerdiği görülmektedir. Bu 
unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür: Kiralayan (Lessor), Kiracı (Lessee), 
Kiralama Konusu, Kira Bedeli, Malın Zilyetliğinin Devir Borcu, Bozulmazlık 
Süresi’dır. 

Kiralayan; Finansal Kiralama Kanunu’nun 3. maddesinde “Finansal Kiralama 
Şirketini” temsil etmektedir. Leasing piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlar geniş 
tabanlı ve çok farklılaşmış kuruluşlar olup, çok çeşitli nitelikler göstermektedirler. Bu 
kuruluşları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; Mali Kuruluşlar (Bankalar ve Diğer 
Mali Kurumlar veya Bunların İştirakleri), Bağımsız Finansal Kiralama Şirketleri, 
Makine-Teçhizat Üreticilerinin veya Bunların İştiraklerinin Kurdukları Finansal 
Kiralama Şirketleri, Yatırım ve Kalkınma Bankalarıdır. Kiracı tanımı Finansal Kiralama 
Kanununun 4. maddesinde “Finansal Kiralamayı kabul eden” şeklinde yapılmıştır.  
Gerçek ya da tüzel kişiler, kiracı konumunda bulunabilirler. Kiracı ihtiyaç duyduğu 
ekonomik varlığı seçer ve bunu leasing şirketine bildirir. Anlaşma sağladığı takdirde 
belirli bir kira bedeli karşılığında o malın kullanım hakkına sahip olur. 

2.3. Leasing İşleyişi 

İlk olarak kiracı ihtiyacı olan malın seçimini yapmakta ve kiracı leasing 
kurumuyla sözleşmeyi yaptıktan sonra, leasing kurumu mal bedelini ödeyerek malı satın 
almakta, satın alınan mal satıcı işletme tarafından kiracıya teslim edildikten sonra kiracı 
malın kullanım hakkını leasing kurumuna devrederek kira ödemelerini yapmaktadır 
(Sevil, 2001;218). 

 

Şekil 2. Leasing (Finansal Kiralama) İşleyiş Yapısı 

1.Malın seçimi, 2.Leasing kurumuyla sözleşme yapılması, 3.Malın satın 
alınması, 4.Mal bedelinin ödenmesi, 5.Malın teslim edilmesi, 6.Malın kullanım 
hakkının devri, 7.Kira ödemeleri 

2.4. Leasing Çeşitleri 

Leasing uygulamada farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Kiracının ve kiraya 
verini ihtiyaçlarına göre ve kiralamaya konu olan malın niteliklerine göre farklı koşullar 
içeren çok çeşitli sözleşmeler düzenlenebilir. Bu nedenle en çok kullanılan belli başlı 
kiralama türleri üzerinde durulacaktır. Bunlar (Ceylan, 2010;198); 

a) Faaliyet Kiralaması (Operational Leasing) 

b) Finansal Kiralama (Financial Leasing) 

c) Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back) 
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TMS 17, kiralama sınıflamalarını finansal kiralama ve faaliyet kiralaması 
şeklinde yapmış ve kiralama sözleşmelerinin bunlardan hangisine ait olması gerektiğine 
dair bazı kurallar koymuştur. Bu standartta, kira sözleşmelerinin sınıflandırılması, 
kiralanan varlığın bütün risklerinin ve kazançlarının kiralayana veya kiracıya 
devredilmesi açısından ele alınmıştır. Kira sözleşmesinin finans tipi kiralama veya 
işletme tipi kiralama olması kira sözleşmesinin biçimine değil, içeriğine bağlıdır. Kira 
sözleşmesinin finans tipi olabilmesi için kira konusu varlıkla ilgili tüm risklerin ve 
kazançların varlığın sahibine devredilmesi gerekir. Kiralanan varlıkla ilgili riskleri ve 
kazançları varlığın sahibine devretmeyen sözleşmeler işletme tipi kiralamadır. 

2.4.1. Finansal Kiralama 
Kiralayanın kiracının seçtiği malları satın alarak belirli bir süreyle kiracıya 

bıraktığı ve bu süre sonunda malın mülkiyetini kiracıya bıraktığı bir leasing türüdür 
(Öğülmüş,1994;6). Kiraya veren, kiralanan malın tüm risk ve menfaatlerini kiracıya 
devreder (Ceylan,2010;199). Kiraya veren çoğu zaman kiracının istediği varlığı 
görmeden finansmanını sağlamakta, montaj, bakım, onarım tamamen kiracıya ait 
olmaktadır. Kiraya verenin masrafının karşılanmasının garanti altına alınması açısından 
bu sözleşmeler genellikle feshedilemezler. Finansal kiralamalar bu özelliklerinden 
dolayı kiracı açısından uzun vadeli bir yükümlülük altına girmesine sebep olurlar 
(Türko,1994;399). 

TMS 17, finansal kiralamayı “kiralayanın mal üzerindeki tüm yararlanma 
haklarını ve bundan doğabilecek tüm riskleri kiracıya devretmektedir. Mülkiyet ise 
devredilebilir veya devredilmeyebilir.” şeklinde tanımlanırken “finansal kiralama 
olmayan her kiralama işlemi de operasyonel kiralama işlemidir” ifadesi yer almaktadır. 
Sermaye kiralaması olarak da adlandırılan finansal amaçlı kiralama, uzun süreli bir 
sözleşme niteliği taşımaktadır. Bu yöntemde kiracı gereksinimi duyduğu yatırım malını 
seçip, fiyat ve teslim koşullarını satıcı ile saptamakta daha sonra da finansal kiralama 
şirketinin, söz konusu malı satıcıdan satın alıp kendisine kiralamasını sağlamaktadır 
(Şengezer, 1987;123). 

2.4.2. Faaliyet Kiralaması 
Kiralayanın bir malı, mülkiyeti kendinde kalmak koşuluyla, ekonomik 

ömründen daha kısa süre için işletilmek üzere kira ödemeleri karşılığında kiracıya 
bıraktığı bir leasing türüdür (Öğülmüş,1994;6). İşletim kiralamasında malın işletim 
hakkı devredilmekte, mülkiyetinde bir değişiklik olmamakta dolayısıyla kira süresi 
bitiminde mal kiralayana geri dönmektedir. Böylelikle aynı mal yeniden başka bir 
kiracıya kiralanabilmekte ve piyasada mal çeşitliliği yaratılmaktadır. Batı ülkelerinde 
özellikle dayanıklı tüketim mallarında uygulanmaktadır (Öğülmüş,1994;6). IBM firması 
bu kiralama türünün öncüsü sayılmaktadır. Bu kiralama türüne fotokopi makinaları, 
bilgisayarlar, ulaşım araçları örnek olarak verilebilir. Bu sözleşmenin bir diğer özelliği 
kiracıya sözleşme süresi bitmeden sözleşmeyi iptal edebilme yetkisinin verilmesidir. 
Kiracı böylelikle modası geçme ya da ihtiyacı kalmama gibi sebeplerle kira 
sözleşmesini iptal edebilir (Türko,1994;338). 

Diğer adı “faaliyet kiralaması” olan işletme kiralamaları kısa süreli 
kiralamadır. Kiralayanın bir malı, mülkiyetini koruyarak, ekonomik ömürlerinden daha 
kısa bir süre için işletilmek üzere, kira ödemeleri karşılığında kiracıya bıraktığı bir 
leasing türüdür. Faaliyet kiralamasında malın yalnızca belirli bir süre için el 
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değiştirmesi söz konusudur. Başka bir deyişle malın işletim devredilmekle birlikte 
mülkiyetinde bir değişiklik olmamakta, süre sonunda mal kiralayana dönmektedir 
(Kocaağa, 1999;46). Faaliyet kiralaması ve finansal kiralama arasındaki başlıca farkları 
şöyle sıralayabiliriz (Çelebi,1992;13): 
Tablo 1. Faaliyet Kiralaması ile Finansal Kiralama Arasındaki Temel Farklılıklar 

Finansal Kiralama Faaliyet Kiralaması 

Genellikle orta ve uzun vadelidir. Genellikle kısa ve orta vadelidir. 

Kiralanan ekipman genellikle ilk kiralama 
döneminde amortismana tabi tutulmalıdır. Bu 
nedenle bu yöntem “tam ödemeli kiralama” 
olarak da adlandırılır. 

Kiralanan ekipman, ilk kiralama döneminde, 
kiralama ücreti ile yalnızca kısmi olarak amortismana 
tabi tutulabilir. Böylece ilk dönemi takip eden 
kiralama dönemine, tabi tutulması gereken tutar kalır. 

Genellikle banka ve finansal kiralama şirketleri 
bu hizmeti sağlar. 

İmalatçı veya tüccarın kendisi bu kiralama hizmetini 
sunabilir. 

Kiralama sözleşmesi bakım ve sigorta 
masrafları hariç yalnızca mali konuları kapsar. 

Kiralama sözleşmesi bakım, sigorta ve temin 
masraflarını kapsar. 

Faaliyet Kiralaması ise, genel anlamdaki leasing tanımlaması çerçevesinde ve 
“Finansman Sağlama” dışında ihtiyaç duyulan malın kiralanması işlemini 
tanımlamaktadır. 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanununa göre, finansman sağlama amaçlı olan “Finansal Kiralama” dışında kalan 
diğer her türlü kiralama işlemi “faaliyet kiralaması” olmaktadır. Belirtilen iki temel 
kiralama yöntemleri aşağıda özetlenebilecek asıl ayırıcı unsurları taşımaktadırlar 
(http://www.leasingportali.com).   

Tablo 2. Faaliyet Kiralaması ile Finansal Kiralama Arasındaki Ayırt Edici 
Farklılıklar 

Bazı Asıl Ayırıcı Özellikler Finansal Kiralama Faaliyet Kiralaması 

Malın Satın Alınması Kararı Kiracının Seçimi Kiralayanın veya Kiracının Seçimi 
Kiralama Süresi >Ekonomik Ömürx0,80 <Ekonomik Ömürx0,80 
Kiralar Toplamının Bugünkü 
Değeri >Rayiç Bedelx0,90 <Rayiç Bedelx0,90 

Kira Dönemi Sonunda Satış 
Değeri <Rayiç Bedel >Veya=Rayiç Bedel 

Kiracının Satın Alma Hakkı Bulunmalıdır İhtiyari (Rayiç Bedelle) 
Dönem Sonunda Mülkiyetin 
Devri Devredilecektir Mal Geri Verilir 

Sabit Kıymet Kaydı Kiracı Kiralayan 
Amortisman İşlemi Kiracı Kiralayan 
Kira Alacakları Kaydı Kiralayan Yok 
Kira Borçları Kaydı Kiracı Yok 
Kiralayanın Kiraları Gelir Kaydı Faiz Tutarı Kira Tutar 
Kiralayanın Anapara İtfa Kaydı Anapara Tutarı Yok 
Kiracının Kiraları Gider Kaydı Faiz Tutarı Kira Tutarı 
Kiracının Anapara İtfa Kaydı Anapara Tutarı Yok 

Kaynak: http://www.leasingportali.com        
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Yukarıda değinilen hususlar çerçevesinde “Faaliyet Kiralaması”, Finansal 
Kiralama şirketlerinin veya diğer herhangi bir şirketin, üçüncü bir kişiden veya bizzat 
kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine 
geçirmiş bulunduğu bir malı, Finansal Kiralama ile ilgili olarak yapılan düzenlemelere 
bağlı olmadan kiraya vermesi olarak tanımlanabilir. Buna göre faaliyet kiralamasının 
temel ayırıcı nitelikleri, genellikle kısa bir kiralama dönemi sonunda ve bedeli tamamen 
ödenmemiş bulunan malın kiralama şirketine iade edilmesi ve finansal kiralama 
tanımlaması için gerekli olan nitelikleri taşımaması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
işlemde asıl amaç, kısa süreli olarak ihtiyaç duyulan bir yatırım malı veya demirbaş 
niteliğindeki bir malın istenen bir süre kiralık olarak kullanmasına ve ondan 
yararlanmasına olanak sağlanmasıdır (http://www.leasingportali.com).  

 2.4.3. Satış ve Geri Kiralama 
Leasing türleri içinde sıklıkla kullanılan ve nakit ihtiyacı olduğu dönemlerde 

yaygın olarak başvurulan bir finansman yönetimi olan satış ve geriye kiralama 
işleminde; arazi, bina, makine veya teçhizat sahibi şirket, sahibi olduğu varlığı bir 
finans kurumuna satıp aynı anda belirli bir süre için kiralamakta, böylece bir yandan 
varlığın kullanım hakkını elde ederken aynı zamanda nakit ihtiyacı da böylelikle 
karşılanmış olmaktadır. Eğer kiralanan varlık arazi, bina gibi gayrimenkuller ise, söz 
konusu finansman kurumu genellikle bir sigorta şirketi olmakta; eğer kiralanan varlık 
makine ve teçhizat ise söz konusu finans kurumu bir sigorta şirketi olabileceği gibi bir 
ticari banka veya bu konuda ihtisaslaşmış bir kiralama şirketi de olabilmektedir 
(Kocaağa, 1999;51). 

3. Faaliyet Kiralama İşletmesine İlişkin Örnek Muhasebe Uygulaması 
Faaliyet kiralaması işi ile uğraşan ABC Araç Kiralama İşletmesinin 36 aylık 

bir dönemi kapsayan araç kiralama faaliyeti amacıyla kredi kullanarak satın almış 
olduğu iki aracın faaliyet kiralaması işlemlerine ilişkin örnek muhasebe uygulamaları 
aşağıda gösterilmiştir. 

• Kredi Geri Ödeme Planı 

ABC Araç Kiralama İşletmesi 25.11.2014 tarihinde X Bankasından iki araç 
için anapara toplamı 173.500 Euro olan kredi kullanımı gerçekleştirilmiştir. Krediye 
ilişkin anapara ve faiz tutarlarına ilişkin geri ödeme tablosu aşağıda verilmiştir. 
Kredinin Euro cinsinden kullanımının gerekçesi faiz oranının TL kredilerine göre daha 
cazip olması ve müşteriye daha avantajlı bir fiyattan araç kiralama imkânı sunmaktır.  
Ayrıca firma Euro cinsinden 36 ay kontrat yaparak bilançosundaki kur riskini de 
ortadan kaldırmaktadır. Burada tabiî ki müşterinin talebine göre firma para birimi 
konusunda opsiyonel davranarak TL ya da USD alternatiflerine göre de kontrat yapma 
imkânına sahiptir.  

Tablo 3. ABC Araç Kiralama İşletmesinin Kredi Geri Ödeme Tablosu 

Tarih Anapara 
Tutarı 

Faiz 
Tutarı Toplam Para 

Birimi Tarih Anapara 
Tutarı 

Faiz 
Tutarı Toplam Para 

Birimi 
25.12.2014 4558,93 546,52 5.105,45 EUR 27.6.2016 4824,46 280,99 5.105,45 EUR 

26.1.2015 4573,29 532,16 5.105,45 EUR 25.7.2016 4839,65 265,8 5.105,45 EUR 
25.2.2015 4587,69 517,76 5.105,45 EUR 25.8.2016 4854,90 250,55 5.105,45 EUR 
25.3.2015 4602,14 503,31 5.105,45 EUR 26.9.2016 4870,19 235,26 5.105,45 EUR 
27.4.2015 4616,64 488,81 5.105,45 EUR 25.10.2016 4885,53 219,92 5.105,45 EUR 
25.5.2015 4631,19 474,26 5.105,45 EUR 25.11.2016 4900,92 204,53 5.105,45 EUR 
25.6.2015 4645,77 459,68 5.105,45 EUR 26.12.2016 4916,36 189,09 5.105,45 EUR 
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27.7.2015 4660,41 445,04 5.105,45 EUR 25.1.2017 4931,84 173,61 5.105,45 EUR 
25.8.2015 4675,09 430,36 5.105,45 EUR 27.2.2017 4947,38 158,07 5.105,45 EUR 
28.9.2015 4689,81 415,64 5.105,45 EUR 27.3.2017 4962,97 142,48 5.105,45 EUR 

26.10.2015 4704,58 400,87 5.105,45 EUR 25.4.2017 4978,60 126,85 5.105,45 EUR 
25.11.2015 4719,41 386,04 5.105,45 EUR 25.5.2017 4994,28 111,17 5.105,45 EUR 
25.12.2015 4734,26 371,19 5.105,45 EUR 29.6.2017 5010,02 95,43 5.105,45 EUR 

25.1.2016 4749,19 356,26 5.105,45 EUR 25.7.2017 5025,80 79,65 5.105,45 EUR 
25.2.2016 4764,15 341,30 5.105,45 EUR 25.8.2017 5041,62 63,83 5.105,45 EUR 
25.3.2016 4779,15 326,30 5.105,45 EUR 25.9.2017 5057,51 47,94 5.105,45 EUR 
25.4.2016 4794,21 311,24 5.105,45 EUR 25.10.2017 5073,44 32,01 5.105,45 EUR 

25.5.2016 4809,31 296,14 5.105,45 EUR 27.11.2017 5089,31 16,03 5.105,34 EUR 

Aşağıda yer alan tabloda ise kullanılan krediye ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
Kur Tarihi Kur Tipi Kredi Tutarı (Anapara) Para Birimi Kur Faiz Oranı 
25.11.2014 TCMB DOVIZ ALIS 173.500,00 EUR 2,7605 % 3,60 (Yıllık) 

• Kredi Kullanım 
Aşağıda 2014 yılı Kasım ayında kredi kullanımına ilişkin yapılması gerekli 

olan tahakkuk kayıtları yer almaktadır. Bu yevmiye kaydında 2014 yılında ödenecek 
olan anapara tutarı 300 no.lu hesapta sonraki yıllara ait olan tutar ise 400 no.lu hesapta 
sınıflandırılmaktadır. Kullanılan kredinin 2014 yılındaki faiz ödemeleri 381 no.lu 
hesapta sonraki yıllara ait olan faiz ödeme tutar ise 481 no.lu hesapta 
sınıflandırılmaktadır. Ödenecek faizin giderleştirilmesinde ise dönemsellik ilkesi gereği 
gün hesabı yapılarak 2014 yılına ait olan kısım 180 no.lu hesapta sonraki yıllara ait olan 
tutar ise 280 no.lu hesapta sınıflandırılmaktadır.  

 
• Araçların Satın Alınması 
Faaliyet kiralaması yapan işletmenin, kiralamak amacıyla satın almış olduğu 

iki aracın muhasebe kayıtlarında araçların maliyet bedeli ve ÖTV tutarı 254 no.lu 
hesapta, yüklendiği KDV tutarı ise KDV kanunun 30/b maddesine göre 191 no.lu 
hesapta sınıflandırılmıştır. Karşılığında tedarikçi hesap 320 Satıcılar hesabı ise 
alacaklandırılmıştır.  
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Araçların Satın Alım Yevmiye Maddelerine İlişkin Kayıtları KDV-ÖTV 
Açısından Değerlendirilmesi 

o KDV Açısından 

Araç satın alış yevmiye maddesinde KDV indirim konusu yapılmıştır. KDV 
kanunun 30/b maddesine göre “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 
otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla 
kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında 
gösterilen katma değer vergisi,” indirilemeyeceği belirtilmektedir. Bu kanun maddesine 
göre faaliyetleri araç kiralama olan şirketler araç alışlarında yüklendikleri KDV’yi 
indirebileceklerdir. Faaliyet konuları araç kiralama olmayan diğer işletmeler KDV’yi 
indirim konusu yapamamaktadırlar. 

KDV kanunun 23 seri no.lu tebliğinin I no.lu bendi ikinci paragrafında “Ancak 
mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış 
vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin evvelce olduğu gibi indirimi mümkün 
değildir. İndirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları 
çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınabilecektir. Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin 
işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri için de geçerlidir.” 
belirtilmektedir.  Bu açıklamalara göre indirim konusu yapılamayan KDV aracın 
maliyetine eklenebilir ya da direkt gider yazılabilmektedir. 

Yukarıdaki örneğimizde işletme araç kiralama işi ile iştigal etmekte olduğu için 
yüklendiği KDV’yi indirim konusu yapmıştır.  

o ÖTV Açısından 

Yukarıdaki yevmiye maddesinde %145 olan ÖTV tutarı aracın maliyetine 
eklenmiştir. Bu hususla ilgili olarak V.U.K 270. maddeye göre ÖTV tutarının maliyete 
eklenmesi ya da genel gider yazılmasında herhangi bir sakınca olmadığı 
belirtilmektedir.  
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• Tedarikçi Ödeme ve Kur Farkı Kayıt İşlemleri 
o I. Araç İçin Ödeme 

Kredi kullanımından bir gün sonra araçların Euro alım bedelleri olan toplam 
173.500 Euro karşılığı TL tedarikçi firmanın banka hesabına ödenmiştir. Bu ödeme 
işlemi neticesinde kredi kullanım tarihi ile ödeme tarihi arasında bir gün olmasından 
dolayı kur farkı oluşmuştur. Tedarikçi hesap (320) borçlandırılmış buna karşılık kur 
farkı hesabı alacaklandırılmıştır.  

 
o I. Araç İçin Kur Farkı Kaydı 

Her iki aracın Euro değerinin aynı olmasına rağmen gün içindeki 
dalgalanmadan dolayı TL olarak fatura değeri birbirinde farklı olmuştur. Kredi kullanım 
tarihi ile tedarikçi işletmeye ödeme yapılan tarihin birbirinden farklı olması nedeniyle 
Euro olarak aynı bedel ödenmesine rağmen TL olarak 320 hesapta alacak bakiyesi 
oluşmuştur. Bu nedenle oluşan bu fark 646 kur farkı gelirleri hesabına kayıt edilerek 
320 hesaptaki bakiye kapatılmıştır. 

 
o II. Araç İçin Ödeme 

 
o II. Araç İçin Kur Farkı Kaydı 

 
• Kasım Ayı Kredi Kur Değerleme İşlemi 
İşletmenin yabancı para birimi cinsinden olan kredi borçlarını aşağıda vergi 

usul kanunu 280. maddede belirtildiği üzere maliye bakanlığının belirlemiş olduğu 
döviz alış kuru ile değerlemesi gerekmektedir.  
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VUK. 280. Madde: Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin 
takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı 
paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit 
olunur.  

Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve 
borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, 
bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca 
edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde 
geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır.  

334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin  III. Kur Farkları 
başlığında 163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2) ile yatırımların 
finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisi 
ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme 
tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, aktifleştirildikten sonraki 
döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete 
intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği açıklanmış 
bulunmaktadır.  

Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin 
sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki 
döneme ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten 
düşülmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekecektir. Ayrıca, daha sonraki 
dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına 
devam edilecektir.  

Tablo 4: 30.11.2014 Tarihi itibariyle Değerleme Çalışması Hesaplama Tablosu 

Değerleme Hesaplama Tablosu 

Hesap 30.11.2014 
Kredi Kullanım 
Kuru 

TRY 
Karşılığı 

30.11.2014 TCMB 
 Değerleme Kuru 

Değerlenmiş  
TRY Karşılığı 

Değerleme 
Farkı 

300 4.558,93 2,7605 12.584,93 2,7535 12.553,01 -31,91 

400 168.941,07 2,7605 466.361,82 2,7535 465.179,24 -1.182,59 

381 546,52 2,7605 1.508,67 2,7535 1.504,84 -3,83 

481 9.749,57 2,7605 26.913,69 2,7535 26.845,44 -68,25 

180 662,93 2,7605 1.830,02 2,7535 1.825,38 -4,64 

280 9.633,16 2,7605 26.592,34 2,7535 26.524,91 -67,43 
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VUK.’nun 280. maddesinde belirtildiği üzere işletme yabancı para cinsinden 
olan kredi anapara ve faiz borcu Kasım ayı sonunda döviz bakiyelerini yukarıdaki 
hesaplama tablosunda görüldüğü üzere 30.11.2014 tarihi için geçerli T.C.M.B döviz alış 
kuru ile değerlemiştir. Değerleme Kuru olan 2,7535, kredi kullanım kuru olan 
2,7605’dan daha düşük gerçekleşmiştir. Buda işletmenin döviz kredi borcunun TL 
olarak azaldığını göstermektedir. Bu nedenle 300 ve 400 hesaplar, azalan TL tutarı 
kadar borç, karşılığında 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 
254 Taşıtlar hesabı alacak çalıştırılmıştır. 180 ve 280 hesapta sınıflanan giderleşecek 
faiz ile 381 ve 481 hesapta sınıflanan ödenecek faiz karşılıklı olarak TL bakiyeleri 
azaltılmıştır. Faizin değerlenmesinden dolayı herhangi bir kur farkı zarar ve karı 
oluşmamıştır. Çünkü bu hesaplar karşılık olarak çalışmaktadır. Değerlemeden oluşan 
1.214,50 TL Kredi anapara bakiyesinde ki azalış kredinin kullanıldığı yıl olduğu için 
254 taşıtlar hesabının alacağında sınıflanmıştır. Bir sonraki yıl oluşan kur değerleme 
farkı, kur farkı karı ya da zararı olarak sınıflandırılacaktır. 

• Faiz Giderleştirme Tablosu 
Bu tabloda kiralayan işletmenin kredi kullanımına ilişkin ödeyeceği faizlerin 

dönemsellik ilkesi gereği gün hesabı yapılarak giderleştirilecek faiz tutarları yer 
almaktadır. 

Faiz Giderleştirme Tablosu 
Tarihi Ana Para Para 

Birimi Tarihi Para 
Birimi İlk Tarih Son Tarih Giderleşecek Faiz 

(180-280 Hesap) 
Ödenecek Faiz 

(381-481 Hesap) 
Taksit Ödeme 

Tarihi 

25.11.2014 173500 EUR 25.12.2014 EUR 25.11.2014 30.11.2014 109,3   
25.11.2014 173500 EUR 25.12.2014 EUR 1.12.2014 24.12.2014 437,22 546,52 24.12.2014 
25.11.2014 173500 EUR 26.1.2015 EUR 25.12.2014 31.12.2014 116,41   
25.11.2014 173500 EUR 26.1.2015 EUR 1.1.2015 25.1.2015 415,75 532,16 25.1.2015 
25.11.2014 173500 EUR 25.2.2015 EUR 26.1.2015 31.1.2015 103,55   
25.11.2014 173500 EUR 25.2.2015 EUR 1.2.2015 24.2.2015 414,21 517,76 24.2.2015 
25.11.2014 173500 EUR 25.3.2015 EUR 25.2.2015 28.2.2015 71,9   
25.11.2014 173500 EUR 25.3.2015 EUR 1.3.2015 24.3.2015 431,41 503,31 24.3.2015 
25.11.2014 173500 EUR 27.4.2015 EUR 25.3.2015 31.3.2015 103,69   
25.11.2014 173500 EUR 27.4.2015 EUR 1.4.2015 26.4.2015 385,12 488,81 26.4.2015 
25.11.2014 173500 EUR 25.5.2015 EUR 27.4.2015 30.4.2015 67,75   
25.11.2014 173500 EUR 25.5.2015 EUR 1.5.2015 24.5.2015 406,51 474,26 24.5.2015 
25.11.2014 173500 EUR 25.6.2015 EUR 25.5.2015 31.5.2015 103,8   
25.11.2014 173500 EUR 25.6.2015 EUR 1.6.2015 24.6.2015 355,88 459,68 24.6.2015 
25.11.2014 173500 EUR 27.7.2015 EUR 25.6.2015 30.6.2015 83,45   
25.11.2014 173500 EUR 27.7.2015 EUR 1.7.2015 26.7.2015 361,59 445,04 26.7.2015 
25.11.2014 173500 EUR 25.8.2015 EUR 27.7.2015 31.7.2015 74,2   
25.11.2014 173500 EUR 25.8.2015 EUR 1.8.2015 24.8.2015 356,16 430,36 24.8.2015 
25.11.2014 173500 EUR 28.9.2015 EUR 25.8.2015 31.8.2015 85,57   
25.11.2014 173500 EUR 28.9.2015 EUR 1.9.2015 27.9.2015 330,07 415,64 27.9.2015 
25.11.2014 173500 EUR 26.10.2015 EUR 28.9.2015 30.9.2015 42,95   
25.11.2014 173500 EUR 26.10.2015 EUR 1.10.2015 25.10.2015 357,92 400,87 25.10.2015 
25.11.2014 173500 EUR 25.11.2015 EUR 26.10.2015 31.10.2015 77,21   
25.11.2014 173500 EUR 25.11.2015 EUR 1.11.2015 24.11.2015 308,83 386,04 24.11.2015 
25.11.2014 173500 EUR 25.12.2015 EUR 25.11.2015 30.11.2015 74,24   
25.11.2014 173500 EUR 25.12.2015 EUR 1.12.2015 24.12.2015 296,95 371,19 24.12.2015 
25.11.2014 173500 EUR 25.1.2016 EUR 25.12.2015 31.12.2015 80,45   
25.11.2014 173500 EUR 25.1.2016 EUR 1.1.2016 24.1.2016 275,81 356,26 24.1.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.2.2016 EUR 25.1.2016 31.1.2016 77,07   
25.11.2014 173500 EUR 25.2.2016 EUR 1.2.2016 24.2.2016 264,23 341,3 24.2.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.3.2016 EUR 25.2.2016 29.2.2016 56,26   
25.11.2014 173500 EUR 25.3.2016 EUR 1.3.2016 24.3.2016 270,04 326,3 24.3.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.4.2016 EUR 25.3.2016 31.3.2016 70,28   
25.11.2014 173500 EUR 25.4.2016 EUR 1.4.2016 24.4.2016 240,96 311,24 24.4.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.5.2016 EUR 25.4.2016 30.4.2016 59,23   
25.11.2014 173500 EUR 25.5.2016 EUR 1.5.2016 24.5.2016 236,91 296,14 24.5.2016 
25.11.2014 173500 EUR 27.6.2016 EUR 25.5.2016 31.5.2016 59,6   
25.11.2014 173500 EUR 27.6.2016 EUR 1.6.2016 26.6.2016 221,39 280,99 26.6.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.7.2016 EUR 27.6.2016 30.6.2016 37,97   
25.11.2014 173500 EUR 25.7.2016 EUR 1.7.2016 24.7.2016 227,83 265,8 24.7.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.8.2016 EUR 25.7.2016 31.7.2016 56,58   
25.11.2014 173500 EUR 25.8.2016 EUR 1.8.2016 24.8.2016 193,97 250,55 24.8.2016 
25.11.2014 173500 EUR 26.9.2016 EUR 25.8.2016 31.8.2016 51,46   
25.11.2014 173500 EUR 26.9.2016 EUR 1.9.2016 25.9.2016 183,8 235,26 25.9.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.10.2016 EUR 26.9.2016 30.9.2016 37,92   
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25.11.2014 173500 EUR 25.10.2016 EUR 1.10.2016 24.10.2016 182 219,92 24.10.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.11.2016 EUR 25.10.2016 31.10.2016 46,18   
25.11.2014 173500 EUR 25.11.2016 EUR 1.11.2016 24.11.2016 158,35 204,53 24.11.2016 
25.11.2014 173500 EUR 26.12.2016 EUR 25.11.2016 30.11.2016 36,6   
25.11.2014 173500 EUR 26.12.2016 EUR 1.12.2016 25.12.2016 152,49 189,09 25.12.2016 
25.11.2014 173500 EUR 25.1.2017 EUR 26.12.2016 31.12.2016 34,72   
25.11.2014 173500 EUR 25.1.2017 EUR 1.1.2017 24.1.2017 138,89 173,61 24.1.2017 
25.11.2014 173500 EUR 27.2.2017 EUR 25.1.2017 31.1.2017 33,53   
25.11.2014 173500 EUR 27.2.2017 EUR 1.2.2017 26.2.2017 124,54 158,07 26.2.2017 
25.11.2014 173500 EUR 27.3.2017 EUR 27.2.2017 28.2.2017 10,18   
25.11.2014 173500 EUR 27.3.2017 EUR 1.3.2017 26.3.2017 132,3 142,48 26.3.2017 
25.11.2014 173500 EUR 25.4.2017 EUR 27.3.2017 31.3.2017 21,87   
25.11.2014 173500 EUR 25.4.2017 EUR 1.4.2017 24.4.2017 104,98 126,85 24.4.2017 
25.11.2014 173500 EUR 25.5.2017 EUR 25.4.2017 30.4.2017 22,23   
25.11.2014 173500 EUR 25.5.2017 EUR 1.5.2017 24.5.2017 88,94 111,17 24.5.2017 
25.11.2014 173500 EUR 29.6.2017 EUR 25.5.2017 31.5.2017 19,09   
25.11.2014 173500 EUR 29.6.2017 EUR 1.6.2017 28.6.2017 76,34 95,43 28.6.2017 
25.11.2014 173500 EUR 25.7.2017 EUR 29.6.2017 30.6.2017 6,13   
25.11.2014 173500 EUR 25.7.2017 EUR 1.7.2017 24.7.2017 73,52 79,65 24.7.2017 
25.11.2014 173500 EUR 25.8.2017 EUR 25.7.2017 31.7.2017 14,41   
25.11.2014 173500 EUR 25.8.2017 EUR 1.8.2017 24.8.2017 49,42 63,83 24.8.2017 
25.11.2014 173500 EUR 25.9.2017 EUR 25.8.2017 31.8.2017 10,83   
25.11.2014 173500 EUR 25.9.2017 EUR 1.9.2017 24.9.2017 37,11 47,94 24.9.2017 
25.11.2014 173500 EUR 25.10.2017 EUR 25.9.2017 30.9.2017 6,4   
25.11.2014 173500 EUR 25.10.2017 EUR 1.10.2017 24.10.2017 25,61 32,01 24.10.2017 
25.11.2014 173500 EUR 27.11.2017 EUR 25.10.2017 31.10.2017 3,4   
25.11.2014 173500 EUR 27.11.2017 EUR 1.11.2017 26.11.2017 12,63 16,03 26.11.2017 

• Kasım Ayı Faiz Giderleştirme İşlemi 

Aşağıda yer alan 24.12.2014 tarihinde ödenecek olan 546,52 Euro faiz tutarının 
109,30 Euro’luk kısmı kredi kullanım tarihi olan 25 Kasım 2014 ile 30 Kasım 2014 
tarih aralığına ait 6 günlük faizin dönemsellik ilkesi gereği kredi kullanım kuru 2,7535 
TL ile çarpılarak 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 
aktifleştirilmesine yönelik muhasebe kaydıdır. Bir sonraki yıl (2015) da yapılan 
giderleştirme işlemleri 780 Finansman Giderleri hesabında muhasebeleştirilecektir. 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 30.11.2014 -------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
254.01.001 TAŞITLAR YY   50,50    150,07 
254.01.002 TAŞITLAR ZZ   54,80    150,89   
 180.01.001 GEL. AY. AİT GİD.   109,30    300,96  
Kasım Ayı Faiz Giderleştirme 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         300,96  300,96  

• Aralık Ayı Taksit Ödeme 

Aşağıda yer alan yevmiye kaydı kiralayan işletmenin kullanmış olduğu 
kredinin ilk taksitinin ödenmesine ilişkin muhasebe kaydı yer almaktadır. Burada 
kullanılan 25.12.2014 için geçerli olan TCMB döviz alış kuruna göre 1 Euro= 2,8312 
TL ile ödenmiştir.  

 
• Aralık Ayı Kur Farkı 
Kur farkı kaydı kredinin 30.11.2014 tarihinde değerlenmiş hali ile ödemenin 

yapıldığı 25.12.2014 tarihindeki kur ile oluşan farktan oluşmaktadır. Hesaplamaya 
ilişkin detaylar aşağıda yer alan tablodan görülebilmektedir. 
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30.11.2014 

TCMB Değerleme Kuru  
25.12.2014’deki 

Ödeme Kuru   
300.01.001 4558,93 2,7535 12.553,01 2,8312 12.907,24 354,23 

381.01.001 546,52 2,7535 1.504,84 2,8312 1.547,31 42,46 

Ödeme tarihindeki kur 2,8312 TL 30.11.2014 tarihindeki değerleme kurundan 
2,7535 TL den yüksek olması nedeniyle oluşan kur farkı 300 ve 381 no.lu hesapların 
alacağına 254 no.lu hesabın borcuna kayıt edilmiştir. 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 25.12.2014 -------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
254.01.001 TAŞITLAR YY       197,81 
254.01.001 TAŞITLAR ZZ       198,88   

300.01.001 BANKA KRED.      354,23 
381.01.011 GİD. TAH.         42,46  

Aralık ayı KUR FARKI 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         396,69  396,69 

• Aralık Ayı Kur Değerleme 

Aralık Değerleme Hesaplama Tablosu 

Hesaplar 31.12.2014 
30.11.2014 TCMB 
Değerleme Kuru 

TRY 
Karşılığı 

31.12.2014 TCMB 
Değerleme Kuru 

Değerlenmiş 
TRY Karşılığı 

Değerleme 
Farkı 

300 0,00 2,7535 0,00 2,8207 0,00 0,00 

400 168.941,07 2,7535 465.179,24 2,8207 476.532,08 11.352,84 

381 0,00 2,7535 0,00 2,8207 0,00 0,00 

481 9.749,57 2,7535 26.845,44 2,8207 27.500,61 655,17 

180 0,00 2,7535 0,00 2,8207 0,00 0,00 

280 9.633,16 2,7535 26.524,91 2,8207 27.172,25 647,35 

     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 31.12.2014 ------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
254.01.001 TAŞITLAR YY      5.661,08 
254.01.002 TAŞITLAR ZZ      5.691,76  
180.01.001 GEL. AY. AİT GİD.               7,82  
280.01.001 GEL. YIL. AİT GİD.           647,35 
  400.01.001 BANKA KRED.                 11.352,84 
  481.01.001 GİD. TAH.             655,17 
Aralık ayı kur değerleme  
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ----------  
         12.008,01          12.008,01 

Uzun vadeli anapara borcu borç bakiyesi olan 168.941,07 Euro ile uzun vadeli 
ödenecek faiz bakiyesi 9.749,57 Euro’nun TL bakiyelerinin 31.12.2014 tarihi için 
geçerli olan TCMB kur değerleri ile değerlenmesi neticesinde oluşan fark 400 ve 481 
no.lu hesapların alacağına kayıt edilmiştir. 31.12.2014 tarihindeki döviz kurunun 
30.11.2014 tarihindeki döviz kuruna göre artmış olmasından dolayı işletmenin döviz 
borcunun TL karşılığı tutarında bir artış olmuştur. Bu nedenle 400 ve 481 no.lu hesaplar 
alacaklandırılarak 254 no.lu hesap borçlandırılmıştır. 300 ve 381 no.lu hesaplarda 
dönemsellik ilkesi gereği muhasebe hesap dönemi sonunda bu hesapların kalan 
vermemektedir. İzleyen yılın ilk ayında ilgili tutarlar 400 ve 481 no.lu hesaplardan 12 
aylık tutarlar kısa vadeli 300 ve 381 no.lu hesaplara virman yapılacaktır. 
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• Aralık Faiz Giderleştirme 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 31.12.2014 ------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
254.01.001 TAŞITLAR YY  276,07    764,06  
254.01.002 TAŞITLAR ZZ  277,56    768,19 

180.01.001 GEL. AY. AİT GİD.   553,63    1.532,25  
Aralık faiz Giderleştirme 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ----------  
         1.532,25  1.532,25 

Yukarıda yer alan “faiz Giderleştirme” detay tablosunda görüldüğü üzere 
24.12.2014 tarihinde ödenecek faiz tutarı olan 546,52 Euro’dan 24 günlük kısma isabet 
eden 437,22 Euro, 25.01.2015 tarihinde ödenecek olan 532,16 Euro’dan 7 (yedi) günlük 
116,41 Euro olmak üzere toplamda 553,63 Euro aktifleştirilmiştir. 437,22 Euro 2,7535 
TL(Kasım değerleme kuru) 116,41 Euro 2,8207 TL Aralık değerleme kuru ile 
aktifleştirilmiştir. 

• Aralık Ayı Faiz Giderleştirme Detayı 

Dönem Döviz Kur TL Tutar Karşılığı 

01.12.2014-24.12.2014 (24 gün) 437,22 Euro 2,7535 kur ile 1.203,89 TL 
25.12.2014-31.12.2014 (7 gün) 116,41 Euro 2,8207 kur ile    328,36 TL 
Toplam 553,63 Euro  1.532,25 TL 

• Müşteri Kira Faturası 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 18.12.2014 -----------  --------------- --------------- --------------- ---------- 
120.01.001 ALICILAR   1.652,00    4.877,86 
 600.01.001 Y. İÇİ SATIŞLAR   653,33    1.929,10 
 480.01.001 GELİR TAH.    746,67    2.204,68 

391.01.001 HES. KDV    252,00       744,08 
Müşteri kira faturası (34YY8305) (2,9527) 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
     1.652,00  1.652,00  4.877,86  4.877,86 

Kiralayan işletme satın aldığı 34YY8305 plakalı aracın ilk kira faturasını 
18.12.2014 tarihinde düzenlemiştir. 1.400 Euro + KDV ile düzenlenen faturada 
18.12.2014 tarihi için geçerli olan TCMB döviz satış kuru dikkate alınmıştır. Bu fatura 
30 günlük süreyi kapsamaktadır.  

Hesap 
Aylık Kira 
Bedeli 

Günlük 
Kira Bedeli Dönem 

Süre 
(Gün) 

Kira 
Tutarı Kur 

Kira 
Tutarı TL 

600.01.001 1.400,00 46,67 18.12.2014-31.12.2014 14 653,33 2,9527 1.929,10 
480.01.001 1.400,00 46,67 01.01.2015-16.01.2015 16 746,67 2,9527 2.204,68 
 Toplam         1.400,00   4.133,78 

• Müşteri Kira Faturası 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 05.12.2014 ------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
120.01.001 ALICILAR   1.770    4.883,43 
 600.01.001 Y. İÇİ SATIŞLAR   1.350    3.724,65 
 480.01.001 GELİR TAH.       150       413,85 

391.01.001 HES. KDV       270       744,93 
Müşteri kira faturası (34ZZ8307) (2,759) 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
     1.770  1.770  4.883,43  4.883,43 
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Kiralayan işletme satın aldığı 34ZZ8307 plakalı aracın ilk kira faturasını 
05.12.2014 tarihinde düzenlemiştir. 1.500 Euro +KDV ile düzenlenen faturada 
05.12.2014 tarihi için geçerli olan TCMB döviz satış kuru dikkate alınmıştır. Bu fatura 
30 günlük süreyi kapsamaktadır. 

Hesap 
Aylık Kira 
Bedeli 

Günlük 
Kira Bedeli Dönem Süre 

Kira 
Tutarı Kur 

Kira 
Tutarı TL 

600.01.001 1.500,00TL 50,00 05.12.2014-31.12.2014 27 1.350,00 2,759 3.724,65 
480.01.001 1.500,00TL 50,00 01.01.2015-03.01.2015 3 150,00 2,759 413,85 
 Toplam         1.500,00   4.138,50 

• Amortisman Kaydı (34YY8305) 

ABC Kiralama firmasının kredi ile satın alıp kiraya verdiği araç için aşağıdaki 
tabloda belirtildiği üzere normal amortisman yöntemine göre % 20 oranında 
amortisman ayrılmıştır. Amortisman hesaplaması yapılırken Kasım ve Aralık aylarında 
araçların maliyetine eklenen kur farkı, faiz gideri ve kur değerleme tutarları da 
hesaplamaya dahil edilerek nihai maliyet tutarı üzerinden hesaplama yapılmıştır. 

Vergi Usul Kanunu 320.maddesine göre ‘faaliyetleri kısmen veya tamamen 
binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla 
kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin 
aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi 
kadar amortisman ayrılır.”  ibaresinden dolayı ABC araç kiralama firması normal 
amortisman yöntemini kullanmaktadır. 

  Ay Açıklama 34YY8305 34ZZ8307 
  Maliyet Bedeli 203.271,87 204.373,56 
Kasım Değerleme -605,61 -608,89 
Kasım Faiz Gideri 150,07 150,89 
Aralık Faiz Gideri 764,06 768,19 
Aralık Değerleme 5.661,08 5.691,76 
Aralık Kur Farkı 197,81 198,88 
        
Genel Maliyet Toplamı   209.439,28 210.574,39 

Amortisman Hesaplaması 
Plaka Maliyet Bedeli Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

34YY8305 209.439,28 0,20 41.887,86 
34ZZ8307 210.574,39 0,20 42.114,88 

     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 31.12.2014 ------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
740.01.001 HÜM       41.887,86 
 257.01.001 B.AMORTİSMAN      
 41.887,86 
Amortisman kaydı (34YY8305) 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         41.887,86          41.887,86 
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• Amortisman Kaydı (34ZZ8307) 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 31.12.2014 -------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
740.01.001 HÜM       42.114,88 
 257.01.001 B.AMORTİSMAN                  42.114,88 
Amortisman kaydı (34ZZ8307) 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         42.114,88          42.114,88 

• Aracın Satış Kaydı 

ABC araç kiralama firması 34YY8305 plakalı aracı 175.000 TL bedelle 
05.01.2017 tarihinde, 34ZZ8307 plakalı aracı ise 177.500 TL bedelle 15.01.2017 
tarihinde satmıştır. 

Araç Kiralama firması 2016 yılının sonunda araçlar kiradan döndüğü için bu 
araçları satmaktadır. 

- 34YY8305 Plakalı araç için; 
2015 yılında 41.887,86 

2016 yılında 41.887,86 TL amortisman ayırmıştır. Böylece bu aracın toplam 
birikmiş amortismanı 125.663,68 TL’dir. 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 05.01.2017 ------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
120.01.001 ALICILAR       175.000,00 
257.01.001 B.AMORTİSMAN      125.663,68  

391.01.001 HES. KDV                  26.694,92 
254.01.001 TAŞITLAR                209.439,28 
649.01.001 ARAC SATIŞ KARI                 64.529,48 

Amortisman kaydı (34YY8305) 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         300.663,68      300.663,68 

- 34ZZ8307 Plakalı araç için; 

2015 yılında 42.114,88 
2016 yılında 42.114,88 TL amortisman ayırmıştır. Böylece bu aracın toplam 

birikmiş amortismanı 126.344,64 TL’dir. 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 15.01.2017 ------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
120.01.001 ALICILAR       177.500,00 
257.01.001 B.AMORTİSMAN      126.344,64  

391.01.001 HES.KDV                  27.076,27 
254.01.001 TAŞITLAR                210.574,39 
649.01.001 ARAC SATIŞ KARI                 66.193,98 

Amortisman kaydı (34ZZ8307) 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         303.844,64      303.844,64 

Her iki aracın satış faturası düzenlenirken KDV %18 olarak hesaplanmıştır. 
Bunun nedeni, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/b maddesinde, “faaliyetleri kısmen 
veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek 
otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye 
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tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği” hüküm 
altına alınmıştır.  

Ayrıca, (1) sayılı Listenin 8. sırasında “kullanılmış” binek otomobillerinin 
tesliminde KDV oranının % 1 olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Geneli itibariyle 
kullanılmış binek otomobillerinin teslimlerinde KDV oranı % 1 olmakla birlikte 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın parantezi içi hükmü uyarınca, “KDV 
Kanunu’nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma 
değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin bu araçları teslimde KDV oranını 
% 18 olarak uygulamaları” gerekmektedir.  

  Söz konusu BKK’nın parantez içi hükmüne göre katma değer vergisini 
indirim hakkı bulunan işletmeler % 1 oranındaki katma değer vergisini indirdiği 
gerekçesiyle % 18 oranında KDV hesaplayacaklardır.  

• Kiralama Yapan Firmanın Muhasebe Kayıtları 
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 18.12.2014 ------------ --------------- --------------- --------------- ---------- 
770.01.001 GYG    653,33    1.929,10 
280.01.001 GEL.YIL.AİT.GİD.  746,67    2.204,68 
191.01.001 İND. KDV      252,00       744,08 
 320.01.001 SATICILAR    1.652,00    4.877,86 
Kiralama gideri (34YY8305) 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
     1.652,00  1.652,00  4.877,86  4.877,86 

Kiracı firma kiralamış olduğu aracın kira bedelini kurumlar vergisi kanuna 
göre gider yazmasında herhangi sakınca bulunmamaktadır.  
     Döviz Borç Döviz Alacak Borç  Alacak 
 --------------- 05.12.2014 ------------ --------------- --------------- --------------- ---------- 
770.01.001 GYG    1.350    3.274,65 
280.01.001 GEL.YIL.AİT.GİD  150    413,85  
191.01.001 İND. KDV      270       745 
  320.01.001 SATICILAR   1.770    4.883,43 
Kiralama gideri (34ZZ8307) 
--------------------- / --------------------- --------------- --------------- --------------- ----------  
     1.770  1.770  4.883,43  4.883,43 

4. Sonuç 

Faaliyet kiralaması sürecinde işletmeler, var olan sermayelerini satın alma 
yerine kiralamaya yönlendirerek sahip oldukları finansal kaynakları etkin bir biçimde 
kullanma imkânı elde etmektedirler. Ayrıca araç mülkiyeti ve taahhüt edilen hizmetlerle 
ilgili risklerin büyük bir kısmı faaliyet kiralama şirketine ait olduğundan işletmeler 
bakım gideri, servis gideri, hasar-prim, ikinci el fiyatı, makroekonomik etkiler 
nedeniyle kısmen de olsa faiz oranı ve döviz kuru gibi risklerden kaçınma şansı elde 
etmektedirler. Vergi açısından değerlendirme yaptığımızda ise faaliyet kiralama işlemi 
hem katma değer vergisi hem de kurumlar vergisi yönü ile satın almaya göre avantaj 
sağlamaktadır.  

Öte yandan yaptıkları işin özelliğine göre işletmeler, araç seçimi konusunda 
filo kiralama şirketlerinden danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Bu sayede satış 
sonrası hizmetlerde üstün verimlilik elde edilmesine ilaveten kiralama yapan taraf 
zamandan tasarruf etmekte ve esas faaliyet konusuna daha etkin bir şekilde odaklanma 
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fırsatı kazanmaktadır. Ayrıca mevcut ekonomik koşullar altında, elde edilen maliyet 
avantajını önemli bir katma değere dönüştürebilmektedir. 

Bu çalışma ile faaliyet kiralaması işlemlerine yönelik, özellik arz eden 
hususların çok fazla olması nedeniyle bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 
muhasebe kayıtları incelenmiş ve konuya ilişkin detaylar sunularak bu alandaki bilgi 
kullanıcıları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda hem vergi mevzuatına göre 
uygunluk ve doğruluk gösteren muhasebe kayıtlarının yapılması hem de uygulama 
tarafında yer alan kişilerin muhasebeleştirme işlemlerine katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. Kapsamlı bir örnek uygulama ile bir taraftan faaliyet kiralaması 
konusuna ilişkin muhasebe işlemlerine yönelik oluşan boşluğun doldurulmasına 
çalışılmış diğer taraftan uygulayıcılara ve bu alandaki bilgi kullanıcılarına bir fikir 
verilmesi yoluna gidilmiştir.  
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Extensive Summary 
1. Introduction 

Constantly developing technology and increased competition in the market 
have important effects on methods for financing of investments. The fact that economic 
resources to be used are scarce and limited leads enterprises to look for alternative 
financing methods to carry out their investments. Fixed investments are attempted to be 
financed in medium and long term worldwide in general. In this respect, investments, 
which are financed via leasing, are used extensively throughout the world. The option of 
leasing that enterprises use to finance increased operation capital requirements provides 
major advantages compared to alternative financing methods.  

When dealing with the long-term fixed investment, fixed assets (buildings, 
machinery, facility and devices, vehicles etc.) come to mind.  The single way to obtain 
fixed assets is not only purchasing them. The fact that the economic amount of fixed 
asset investments is great and credit costs are high lead enterprises to choose between 
purchasing and leasing. Thus, operational leasing is used as a leasing technique, 
providing the opportunity to own fixed assets and freeing enterprises from the 
obligation of finding a credit. Obtaining fixed assets via activity leasing is a method, 
used in lieu of purchasing.  

2. Operational Leasing and Methodology 
It is a kind of leasing where lessor gives lessee equipment in return for rental 

payment to be operated shorter time than its economic life provided that lessor holds the 
ownership. In operational leasing, operating right of equipment is transferred, there is 
no change in its ownership; thus at the end of tenancy, equipment is returned to lessor. 
Thus, the same equipment can be leased to another lessee again and product diversity is 
created in the market. In Western countries, it is especially implemented for durable 
consumer goods (Öğülmüş, 1994; 6).  

There are two important types of leasing. These are financial leasing and 
operational leasing. Both methods are used extensively today. When both national and 
international literature are reviewed, there are many publications, written on financial 
leasing. However, with regard to operational leasing, studies are not adequate. 
Especially in the operational leasing of operators in the area of accounting, there are a 
few studies, providing information about how implementers would carry out accounting 
transactions.  Thus, it is believed that this study would be beneficial for both 
theoreticians and people/agency in the party of implementation. In the study, by dealing 
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accounting records regarding operational leasing in the light of extensive sample 
practice and referring relevant legislation and articles of law with regard to parts, posing 
special feature, the subject is attempted to be explained.  

3. Conclusion 
In the process of operational leasing, enterprises have the opportunity to use 

financial resources that they own effectively by directing their current capital to leasing 
instead of purchasing. In addition as major part of risks with regard to vehicle 
ownership and pledged services belong to operational leasing firm, enterprises get the 
chance to avoid risks like maintenance cost, service cost, loss, second-hand cost, partly 
interest rate and currency rate due to macroeconomic effects. When we make 
assessment in terms of tax, operational leasing provides advantage compared to 
purchasing both in terms of value added tax and corporate tax.  

On the other hand, with respect to the nature of the business that they carry out, 
enterprises receive consultancy service regarding selection of vehicles from fleet vehicle 
leasing companies. Thus, in addition to gaining superior efficiency in after-sales 
services, the party that leases saves from time and has the opportunity to focus its core 
activity more actively. Furthermore, under current economic conditions, it transforms 
gained cost advantage an important added value.  

With this study, as there are many special matters with regard to operational 
leasing, accounting records of enterprises, operating in this sector, are reviewed and by 
presenting details regarding the issue, users of information in this area are tried to be 
enlightened. Meanwhile it is aimed to make accounting records, compliant and accurate 
according to tax legislation, and contributing also to accounting records of people in the 
part of implementation. With a comprehensive model practice, on one hand, it is aimed 
to fill the gap, occurred with regard to accounting transactions on operational leasing, 
on the other hand, to give opinions to implementers and users of information in this 
area.  
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Özet 

Küresel düzeyde yaşanan muhasebe ve denetim skandalları işletmelerin finansal 
tablolar üzerindeki doğruluk ve dürüstlük iddiasında önemli şüpheler oluşturmuştur. 
Kurumsal yönetim bağlamında işletme yöneticilerinin iç kontrol sistemlerini 
tasarlamaları ve etkin bir şekilde işleyişini sağlamaları hem faaliyetlerin etkinliği ve 
verimliliğini artırmakta hem de finansal raporların güvenirlik düzeyini yükseltmektedir. 
İç kontrol sistemi, döngü yaklaşımı çerçevesinde ele alındığında satın alma ve ödeme 
faaliyet döngüsünde hata ve hileler çokça görülebilmektedir. Bu çalışmada satın alma ve 
ödeme döngüsündeki riskler, riske karşılık alınabilecek önlemler ile hata ve hileye 
ilişkin politika ve prosedürlerin belirlenmesi ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İç kontrol sistemi, satın alma ve ödeme faaliyet döngüsü, risk, hata 
ve hile. 

Abstract 

The accounting and auditing scandals seen in global scale have created 
significant scepticisms about accuracy and honesty claim on the financial reports of 
business managements. The fact that business administrators design internal control 
systems with respect to institutional management and make it to operate efficiently both 
increases the efficiency and productivity of activities and raises the reliability level of 
financial reports. When internal control system is handled within the frame of cycle 
approach, faults and frauds are mostly seen in the purchase and payment cycle. In this 
study, the determination of the risks in purchase and payment cycle, of the precautions 
to be taken for the risk and of the politics and procedures regarding fault and fraud 
have been tackled.  

Keywords: Internal control system, purchase and payment cycle, risk, fault and fraud. 
 



 
 

H. Fındık 8/1 (2016) 640-662 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

641 

1.Giriş 

Finansal karar alan tarafların anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaca uygun, doğru 
ve dürüst bilgi ihtiyacı, işletme faaliyetlerinin kurumsal yönetim anlayışıyla organize 
edilmesiyle mümkündür. İşletme faaliyetleri organize edilirken bir işlemin 
başlangıcından sonuna kadar devam ettiği silsile etrafında değerlendirilmesi “faaliyet 
döngüsü” yaklaşımını ifade etmektedir.  

İşletmede mal veya hizmetlere ihtiyaç duyulması ile başlayan ve satın alınan mal 
veya hizmetlere ait ödemenin yapılması ile son bulan satın alma süreci, yönetilmesi 
oldukça zor bir süreçtir. Bu kapsamda kullanılan belgelerin fazlalığı, farklı çalışanların 
olması, farklı bölümlerin döngüde görev alması gibi hususlar bu döngüyü hata ve 
hilelere açık hale getirmektedir. İşletmeyi hata ve hileden koruyacak başarılı bir döngü 
oluşturmanın yolu etkin bir iç kontrol sisteminin tasarlanması ve uygulanması ile 
mümkündür.  

Bu çalışmada, satın alma ve ödeme faaliyet döngüsü üzerinde işletmelerin maruz 
kaldıkları riskler, risklerin analizi, risklerin önlenmesi için yapılması gerekli politika, 
prosedür ve eylemler ile hata ve hileler incelenmiştir. İlk olarak, iç kontrol sistemi ve 
bağımsız denetimde iç kontrol sisteminin önemi açıklanmıştır. Daha sonra satın alma ve 
ödeme faaliyet döngüsü tanıtılmış, hata ve hile riski odaklı olarak döngüdeki olası 
riskler belirlenmiş ve bu risklere  verilebilecek karşılıklar incelenmiştir.  

2. İç Kontrol Sistemine Genel Bakış  
İç kontrol, bir süreçtir. Finansal ve faaliyet odaklı işlemlerin kurumsal yönetim 

anlayışı kapsamında yönetilebilmesi için gerekli politika ve prosedürlerin belirlenmesi 
iç kontrol sistemini oluşturan ögelerdendir. İşletmelerin sahipleri, ortakları, yöneticileri 
ve çalışanları gibi işletme içi taraflar bu süreçte aktif görev ve sorumluluklara sahiptir. 
Aynı zamanda işletme dışında yer alan satıcılar, müşteriler, kamu kurumları ve hizmet 
sağlayıcılar gibi taraflar da iç kontrol sisteminin işleyişinde taraf konumundadırlar. 

2.1. İç Kontrol Sistemi ve Kapsamı 
İç kontrol, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla işletme yönetimi 

tarafından kabul edilen politikalar, prosedürler, usul ve yöntemlerin tamamıdır (Aksoy, 
2007, s. 216). İyi bir iç kontrol sisteminin kurulması ile güvenilir bilgiye erişimin 
sağlanması, işletme varlıkları ve kayıtlarının korunması, verimliliğin artırılması ve 
işletme politikalarına/prosedürlerine bağlılığın artırılması sağlanmaktadır (Güredin, 
2007, s. 318). 

İşletmelerdeki muhasebe skandallarını engelleyebilmenin en önemli adımlarından 
birisi etkin bir iç kontrol yapısına sahip olabilmektir. Etkin işleyişi bulunmayan zayıf bir 
iç kontrol sistemine sahip işletmelerde finansal kayıplar, suiistimaller, hata ve hilelerin 
olma ihtimali oldukça yüksektir. Hatalı ve hileli finansal raporlamayı önleyecek kritik 
öneme sahip eşik, kurumsal yönetim kapsamında iç kontrol sisteminin etkin hale 
getirilmesidir (Atmaca, 2012, s. 202). İç kontrol sistemi, işletme içi ve dışı etkenler 
tarafından belirlenir. İç etmenler arasında yönetimin felsefesi, organizasyon yapısı, 
personel, iç denetim, bütçeleme gibi unsurlar yer alırken, dış etmenler arasında işletme 
yönetimi kontrolü dışında yer alan ekonomik koşullar gibi faktörler sayılabilir (Güredin, 
2007, s. 324). İç kontrol sisteminde hata ve hileleri engelleyebilmek amacıyla etkili bir 
muhasebe sistemi kurularak muhasebe bilgilerinin güvenirliliği artırılmalıdır. Kontrol 
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prosedürleri ise, işletmenin amaçlarına ulaşabilmek için yürütülen faaliyetlerde yönetim 
tarafından oluşturulan uyulması gereken politika ve prosedürlerdir (Bozkurt, 2006, ss. 
123-126). 

1992 yılında kurulan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) iç kontrol sistemi ile ilgili işletmelere ve varlık değerleme 
şirketlerine iç kontrol sistemlerini tasarlama ve uygulama çalışmalarında yardım 
etmektedir. Yöneticiler, kurul üyeleri, düzenleyici kurumlar, standart düzenleyiciler, 
profesyonel organizasyonlar ve diğer ilgililer COSO’dan sıkça yararlanmaktadır. 
COSO, iç kontrol sistemini kontrol çevresi, risk değerleme, kontrol eylemleri, bilgi ve 
iletişim ile izleme olmak üzere beş bileşen olarak incelemiştir (Hightower, 2009, s. 7). 
2004 yılında COSO’da yapılan güncelleme ile kurumsal risk yönetimi öne çıkarılmış 
olup, bu beş unsura “hedeflerin belirlenmesi”, “olay tanımlanması” ve “riske cevap 
verme” olmak üzere üç unsur daha ilave edilmiştir (Schaeffer, 2006, s. 26). 

2.2. İç Kontrol Sistemine Yönelik Yapılmış Bilimsel Çalışmalar Literatürü 

Satın alma ve ödeme faaliyetlerine yönelik olarak; Kaiser vd. (2001), sağlık 
hizmetlerinde çevresel satın alma ve yaşam döngüsünü ve Murray (2009), İngiltere 
kamu sektöründe gerçekleştirilen satın alma ve teslim alma arasındaki farklılıkları 
incelemiştir. Sevim ve Gül (2012), elektronik işletmelerde satın alma işlemleri ve iç 
kontrol ilişkisini konu edinen çalışmasında, satın alma iş ve işlem akışını elektronik 
ortamda yürütülmesi için gerekli kontrol prosedürlerinin üzerinde durmuştur. Ceran ve 
Bezirci (2011), iç kontrol sisteminin stok hesapları açısından ele almış; uygunluk ve 
maddi doğruluk testleri kapsamında stokların satın alınması, korunması ve denetimini 
incelemiştir. Mengi (2013a), satıcı veya çalışan-satıcı işbirliği ile gerçekleştirilen satıcı 
hileleri, bu hilelere karşı alınabilecek önlemler ve gerçekleştirilmiş hilelerin ortaya 
çıkarılması için gerekli çalışmaları ele almıştır.   

İç kontrol sistemine yönelik olarak yapılan çalışmalar ise Tablo 1’de sunulmuştur: 

Tablo 1: İç Kontrol Sistemine Yönelik Yapılan Bilimsel Çalışmalar Literatürü 

Yazar ve Yayın Yılı Konusu 
Schonberger R. J. ve 
Gilbert J. P. (1983) 

Tam zamanında üretim sisteminde satın alma faaliyetleri 
ve ABD firmaları için karşılaşılan zorluklar 

Ellram ve Siferd (1993) Satın alma işlemlerinde toplam maliyete yönelik esaslar 

Demirbaş  (2005) 
İç kontrol sistemine ilişkin düzenlemelerin getirdiği 
değişiklikler 

Erol (2008) Hata ve hileye karşı denetimden beklentiler 
Rae ve Subramaniam 
(2008) 

Çalışan hileleri ve örgütsel adalet yönetimine ilişkin iç 
kontrol prosedürleri 

Demirbaş (2008) Public Company Accounting Oversight Board’a göre iç 
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kontrol faaliyetleri 

Gönen (2009) 
İç kontrol sistemi bileşenlerinden kontrol ortamına 
yönelik bir saha çalışması 

Güner (2009) 
Kamu idarelerinin etkin yönetiminde iç kontrol 
uygulamaları 

Tuan (2009) 
Bağımsız denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesinde iç 
kontrol sisteminin değerlendirilmesi 

Dabbağoğlu (2009) İç kontrol sistemi ve önemi 
Uysal (2010) İnsan kaynakları yönetimi açısından iç kontrol sistemi 
Güner (2010) Kontrol ortamı ve kamu idaresinde saha araştırması 

Uyar (2010) 
Uluslararası muhasebe standartlarının uygulanmasında iç 
kontrol sisteminin etkisi ve önemi 

Göçen (2010) 
Kurumsal yönetim ve bağımsız denetim açısından iç 
kontrol sistemi 

Akyel (2010) 
İç kontrol sistemi, Türkiye’de uygulanması ve kamu 
yönetimi açısından durum değerlendirmesi 

Usul vd. (2011) 
Kurumsal yönetim etkinliği açısından iç kontrol sistemi 
ve belediyelere yönelik saha araştırması 

Ömürbek ve Altay (2011) Turizm işletmeleri açısından  iç kontrol sistemi 

Özten ve Karğın (2012) 
Bankacılık işlemlerinde kredi kontrolünün sağlanmasında 
iç kontrol faaliyetleri 

Hermanson vd. (2012) 
COSO modeli kapsamında iç kontrol sistemi unsurlarına 
yönelik uygulama 

Türedi (2012) İç kontrol sistemi ve toplam kalite yönetimi ilişkisi 

Morrill ve Morrill (2012) 
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve 
Uluslararası Denetim Standartlarına risk odaklı yaklaşım 

Atmaca (2012) Muhasebe skandallarının önlenmesinde iç kontrol sistemi 
Akbulut (2012) İç kontrol sisteminin etkinliği ve saha araştırması 
Okutmuş ve Uyar (2014) Hile ve bir vaka analizi 

Ceyhan ve Apan (2014) 
COSO iç kontrol bileşenlerinin yapısal eşitlik modeli 
yardımıyla incelenmesi 

Schroeder ve Shepardson 
(2016) 

İç kontrol kalitesini etkileyen işletme yönetimi 
değerlendirmeleri 

İç kontrol sistemine yönelik yapılan saha araştırmalarının bazılarının sonuçları şu 
şekildedir:  
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Usul vd. (2011), iç kontrol sisteminin kurumsal yönetim etkinliğine yönelik 
belediyelere yönelik yaptığı saha araştırmasında, belediyelerde teorik anlamda şeffaflık, 
eşitlik ve sorumluluk gibi ilkelerin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Ömürbek ve Altay (2011), iç kontrol sistemini turizm işletmeleri üzerinde 
incelemiş ve otellerde yaptığı araştırmada en çok yiyecek içecek bölümünde iç kontrol 
sisteminin etkin olmadığını belirlemiştir.  

Hermanson vd. (2012), 500 iç denetçi ile yaptıkları saha araştırmasında; iç kontrol 
unsurları kamu firmalarında, diğer firmalara göre daha etkin çalıştığını tespit etmiştir. 
Bankalar ve finansal hizmetler sunan firmalarda izleme bileşeni,  sağlık ve diğer hizmet 
sağlayıcı işletmelere göre daha güçlü çalışmaktadır.  

Akbulut (2012), ayçiçek yağı sektöründe iç kontrol sisteminin etkinliğini 
incelediği çalışmasında, anket yapılan 34 firmanın iç kontrol sistemlerine önem 
vermediği sonucuna varmıştır.  

Okutmuş ve Uyar (2014), bir vaka analizi yardımıyla konaklama işletmelerinde 
yiyecek-içecek bölümünde yapılan hilelerin tespitini konu edindiği çalışmasında, 
analitik inceleme tekniği ile hilenin tespiti yapılmıştır. Hilenin parasal etkisi 
hesaplanarak, yönetsel raporu da oluşturulmuş ve iç kontrol prosedürlerine örnekler 
verilmiştir.  

Ceyhan ve Apan (2014), COSO iç kontrol modelini hastane işletmesi üzerinde 
yapısal eşitlik modeli ve faktör analizi uygulayarak incelemiştir. Araştırmada kontrol 
çevresi, risk değerleme, kontrol faaliyetleri, izleme, iletişim ve organizasyon yapısı 
arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir.  

2.3. Faaliyet Döngüleri Kapsamında İç Kontrol Sistemi 

İç kontrol sistemi içerisinde işletme yönetimi, değişen koşullara göre 
karşılaşılması muhtemel riskleri belirler, değerlendirir ve önlem alma suretiyle risklere 
karşılık verir. İç kontrol sisteminin kurulmasında işletme faaliyetlerinin döngü 
yaklaşımı ile organize edilmesi işletmelerin sıkça başvurduğu bir yoldur. İşletme 
faaliyetleri; “satın alma ve ödeme”, “satış ve tahsilat”, “stok ve üretim”, “insan 
kaynakları ve bordro”, “maddi duran varlık” ve “nakit ve benzerleri” döngüleri gibi 
kendi içerisinde bütünlük arz eden farklı işlemlerin bir arada değerlendirilmesi ile 
organize edilmektedir. 

Çalışmanın buradan sonraki kısmında satın alma ve ödeme faaliyet döngüsünde 
risklerin belirlenmesi, riske karşılık verilmesi ve hata/hile gibi hususlar üzerinde 
durulacaktır. Satın alma ve ödeme döngüsü; satın alma talebi, satın alma siparişi, teslim 
alma, muhasebeleştirme ve ödeme safhalarına bölünerek çalışmada incelenmiştir. 
Seyahat ve eğlence harcamaları da genellikle satın alma ve ödeme döngüsü içerisinde 
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değerlendirilmektedir. İşletmelerin seyahat ve eğlence maliyetlerinin önemli kısmı 
bireysel olarak satın alma ve ödeme döngüsü içerisinde (% 75,7), diğer gruplarla 
paylaşımlı olarak satan alma ve ödeme döngüsünde (% 9,4), ayrı bir birim olarak (% 
6,8) ve personel / bordro döngüsü içerisinde (% 2,7) değerlendirilmektedir (Schaeffer, 
2007a, s. 13).  

3. Satın Alma ve Ödeme Faaliyet Döngüsünde Risklerin Belirlenmesi 

Satın alma ve ödeme faaliyet döngüsü, talep edilen mal ve hizmetlerin 
tedarikçilerden edinilmesi ve ödemelerin yapılması ile iade ve indirim işlemlerinden 
oluşmaktadır. İşletmenin çeşitli bölümlerinin işbirliği ile çalışmaları sonucu satın alma 
ve ödeme işlemleri yerine getirilir.  

Risk, beklenenden sapma olasılığıdır. Döngü içerisinde olması beklenen iş ve 
eylemlerin istenenden farklı olma olasılığı faaliyet riski, finansal risk ve performans 
riski olarak gerçekleşebilir. Faaliyet riski, iş ve eylemlerin tasarlandığı, yönetildiği, 
izlendiği ve ölçüldüğü şekilden farklı olarak gerçekleşmesidir. İşletmenin faaliyet ile 
ilgili hedef ve amaçlarına ulaşmadaki iç kontroldeki zayıflığı ve taraflara sunulan hata, 
hile gibi fırsatlardan oluşabilir. Finansal risk, faaliyet riski ve finansal sonuçların 
yetersizliğinden ve muhasebe uygulamalarının zamanında  yapılmaması gibi 
nedenlerden kaynaklanabilir. Performans riski ise döngü süreci tamamlandığında 
faaliyet ve finans maliyetlerine bakılmaksızın belirlenen performans göstergelerine 
ulaşmadaki risktir. Bu risk, faaliyet ve finans kontrollerinin uygulanmaması ve 
planlanan eylem gerekliliklerinin yerine getirilmemesi nedeni ile oluşur (Hightower, 
2009, s. 31). 

Satın alma ve ödeme döngüsünde yapılacak kontrollerin genel olarak temel amacı 
bu döngüdeki hesapların tam ve doğru şekilde kaydedilmesini sağlamaktır. Bu 
kapsamda satın almanın altı doğrusu olan; doğru ürünlerin (beklenen mallar ve 
hizmetler), doğru yerde (istenilen yer), doğru zamanda (istenilen zaman), doğru fiyatta 
(beklenen fiyat), doğru kalitede (istenilen kalite) ve doğru miktarda (istenen sayıda) 
alımının gerçekleştirilmesi istenmektedir (Timur, 2013, s. 50). Satın alma kararlarının 
verilmesi, mal veya hizmetin teslim alınması, ödemenin yapılması, finansal değer 
hareketlerinin uygun şekilde muhasebeleştirilmesi ve finansal raporların düzenlenmesi 
suretiyle döngü içerisinde kontrol sağlanmış olmaktadır. 

3.1. Satın Alma Talebinin Yapılmasında Risk Unsurları 

Satın alma talebi, işletmenin her biriminden gelebilmektedir. İşletmelerde satın 
alma ihtiyacı; stokların belirli düzeyin altına inmesi, müşteri istekleri sebebiyle 
üretimden gelen istekler, işletmenin ar-ge, pazarlama, yönetim gibi bölümlerinden gelen 
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talepler veya maddi duran varlık vb. yatırım planları ile doğabilir (Sevim ve Gül, 2012, 
s. 98).  

Satın alma talebinde istenilen mal veya hizmetin yerindeliği, işletme politika ve 
prosedürlerine uygunluğu, yer, zaman, fiyat, miktar, kalite ve fonksiyon gibi özellikleri 
açısından satın alma talebine dönüşmesinde ortaya çıkabilecek bazı risk unsurları 
aşağıda sıralanmıştır: 

- İhtiyaç olunmayan, gereksiz mal veya hizmet için talep olabilir. 
- Çifte alımlara neden olabilecek talepler söz konusu olabilir. 
- İşletmenin stok politikasına uymayan mal veya hizmetler istenebilir. 
- Depo görevlileri ve pazarlama bölümü arasındaki iletişim problemleri olabilir. 
- İlgili mal veya hizmetin sağlanması, pazarlanması ve müşteri ilişkilerinde 

sorunlar olabilir.  
- İşletme deposunda yer alacak stokların hangi seviyede yeniden satın alma talebi 

ile istenmesinde problemler olabilir.  Bunun için ekonomik sipariş miktarı, döngü 
tekniği, ABC yöntemi ve yeni sipariş noktası analizi gibi yöntemler kullanılabilir. 

- Yeniden talep düzeyleri stoklar için sürekli güncel tutulmalıdır. Güncellemenin 
zamanında yapılmaması problem oluşturabilir. 

- İşletme içerisinde başlatılan talep, satın alma birimi tarafından istenilen nitelik 
ve nicelikte sipariş formuna dönüştürülmesindeki farklılıklar da risk içerir. 

- Teslim alınan stoklar ilgili yerlerine yerleştirilmediği takdirde mükerrer satın 
alma taleplerine neden olabilir. 

Satın alma talepleri, işletme içerisinde belirlenmiş yetkili kişiler veya birimlerce 
kabul edilmelidir. İşletme fonksiyonları kapsamında yetkilendirmeler yapılmalı ve 
“Satın Alma Talep Formu”nun yetkili kişi veya birim tarafından düzenlenerek, satın 
alma birimine iletilmesi sağlanmalıdır. 

3.2. Satın Alma Siparişinin Verilmesinde Risk Unsurları 

Satın alma talepleri, işletmede ayrı bir bölüm olarak organize edilen “satın alma 
bölümü” tarafından değerlendirilmelidir. Büyük işletmelerde ayrı bir birim olarak bu 
birimlerin organize edilmesi mümkünken, küçük işletmelerde bu işlemler belirli 
kişilerde toplanabilir. Satın alma talebini değerlendiren satın alma bölümü,  “Satın Alma 
Sipariş Formu”nu düzenleyerek uygun tedarikçilerden mal veya hizmetin alınması 
sürecini başlatmalıdır. Bunun için tedarikçilerin seçimi, mal ve hizmetlerin nitelik ve 
niceliği gibi hususların belirlenmesi satın alma bölümü tarafından kararlaştırılmalıdır. 

Satın alma sipariş formunun düzenlenmesinde ortaya çıkabilecek bazı risklere 
aşağıda değinilmiştir (Schaeffer, 2007b, s. 18-19): 

- Satın alma sipariş formu eksik, yanlış veya parça parça düzenlenmesi, 
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- Satın alma sipariş formunun fatura alındıktan sonra düzenlenmesi, 
- Satın alma sipariş formlarının ödeme bölümüne gönderilmemesi, 
- Güncel listeler üzerinden işlem yapılmaması, 
- Satın alma yetkisi olmayan çalışanların işlem yapması, 
- Tedarikçilerin satın alma yetkisi olan kişileri bilmemesi, 
- Satın alma kartlarının uygun olmayan kişilere verilmesi sonucu gereksiz 

kullanımların oluşması, 
- Satın alma politikalarının tedarikçilere bildirilmemesi, 
- Tedarikçilerle satın alma birimi arasında ortaya çıkabilecek komisyon, rüşvet 

gibi durumlar, 
- Tedarikçilerdeki sürekli oluşan kısa dönem fiyat değişiklikleri, 
- Tedarikçilerin işletme sistemine kayıt edilmesindeki bazı aksaklıklar aynı 

satıcının mükerrer kayıt edilmesine veya yanlış kayıtların oluşmasına neden olabilir. 

Satın alma isteklerinin belirli personel tarafından yapılması, günlük stok 
düzeyinin izlenmesi, numaralanmış satın alma istek formlarının kullanılması, satın alma 
isteklerinin araştırılması ve satın alma için minimum tutarların belirlenmesi gibi 
önlemlerin alınması riskleri azaltabilir (Bragg, 2007a, s. 329). 

3.3. Mal veya Hizmetin Teslim Alınmasında Risk Unsurları 

Satın alma ve ödeme faaliyet döngüsünün üçüncü safhası teslim almadır. Teslim 
alma işlemi, ilk safhada işletmenin herhangi bir birimi tarafından talep edilen ve ikinci 
safhası olan sipariş formu ile tedarikçiden istenilmesi kararlaştırılan mal ve hizmetlerin 
teslim alınması faaliyetidir. Mal veya hizmetin teslim alınması işletmede ayrı bir bölüm 
olarak tesis edilecek teslim alma birimi tarafından gerçekleştirilmelidir. Mal veya 
hizmetin nitelik ve niceliğini gösteren “Alış Raporu” düzenlenmelidir. Teslim alma 
işlevi sonunda işletmeye bir borç yükü doğacaktır ki bu işlem döngü içerisindeki 
kırılma noktasıdır. 

 Bu safhada önemli bir husus; teslim alacak birimin istenilen mal veya hizmetle 
ilgili özelliklerden (miktar, fiyat, fonksiyon, kalite…) önceden haberdar olmalı mı 
olmamalı mı sorusudur. Buradaki risk, ilgili birim teslim alınacak mal veya hizmetin 
özelliklerinden önceden haberdar olması durumunda teslim alma işlevini özen 
göstermeden gerçekleştirebilmesidir. Haberdar olmaması durumunda ise ilgisiz 
ürünlerin teslim alınması gibi sorunlar sözkonusu olabilir. 

Mal veya hizmetin teslim alınmasında oluşabilecek bazı aksaklıklar şunlardır: 
(Schaeffer, 2007b, s. 43). 

- İşletmeye ürünü kimin sipariş ettiği belli olmayan faturaların gelmesi 
mümkündür. Bu gibi durumlarda siparişi veren kişi veya birim bulunmalı ve fatura onay 
için ilgili kişiye/birime gönderilmelidir. 
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- İşletmenin istediği zamanda teslim gerçekleşmeyebilir. 
- Mal veya hizmet istenilen nitelik ve nicelikte olmayabilir. 
- Mal ve hizmetin teslim alındığı onayı ile faturanın kabulü hangi birimlerde 

gerçekleşeceği ve ödeme işleminin ne zaman yapılacağı konusunda riskler mevcuttur. 
- Sipariş edenin belirli olmadığı faturalar işletmeye gelebilir. 

3.4. Muhasebeleştirmede Risk Unsurları 

İşletmenin içerisinde yer alan iç kontrol sistemi ile ilgili “satın alma talep formu”, 
“satın alma sipariş formu”, “alış raporu” gibi belgeler muhasebeleştirme için gerekli 
belgeler değildir. Muhasebeleştirme için gerekli belge faturadır. Faturanın muhasebe 
bölümüne ulaşmaması durumunda muhasebe kayıtlarının zamanında yapılmaması riski 
doğmaktadır. Finansal tablolar üzerinde yöneticilerin savları ancak muhasebe 
kayıtlarının doğru ve dürüst olarak yapılmasına bağlıdır. Finansal raporlarda sunulan 
varlık, borç, özkaynak, gelir, gider ve maliyet tutarlarının gerçekten işletmede var 
olması ve doğru değerlerle gösterilmesi döngünün etkin bir şekilde işleyişi ile 
sağlanabilmektedir. Teslim alınan mal ve hizmetlere ilişkin eksiklik ve yanlışlıklar, 
dönem sonu envanter işlemleri sürecinde bazı farklılıkların doğmasına neden olur. Satın 
alma birimi ve ödeme birimlerinin tedarikçilerle olan doğrudan ilişkileri muhasebe 
biriminin yapmış olduğu borç/alacak mutabakatları ile aynı sonucu vermeyebilir. 
Ödeme birimlerinin yapmış oldukları ödemelerin zamanında muhasebe kayıtlarına 
aktarılamaması kasa farklarını, satın alınan mal veya hizmetler ile faturanın eş zamanlı 
işlem görmemesi de stok sayım farklarını oluşturabilir. 

3.5. Borcun Ödenmesinde Risk Unsurları 

Bu döngünün son safhasıdır. Borç ödemesi yapacak kişi yada bölüm, işletme 
içerisinde ayrı ve yetkili birimler aracılığıyla yerine getirilmelidir. Satın alma biriminin 
teslim aldığı ürünlerin sipariş edilenlerle aynı olup olmadığı ve ödeme birimine 
ulaştırılmaması yanlış ödemelere neden olabilmektedir. Satın alma biriminin anlaştığı 
fiyat, miktar, iade ve indirim hususları ödeme birimine ulaştırılamayabilir. Faturaların 
kopyaları ile işlem yapılırsa, yanlış ve mükerrer ödemeler olabilir. Satın alma birimi ile 
ödeme birimi arasında sıkça anlaşmazlık oluşur. Bu iki birim arasındaki iletişim 
zayıflığı mükerrer ödemeler, indirimlerin kaçırılması vb. mali problemler oluşturabilir. 
Mükerrer ödemeler genellikle faturanın doğru kişiye ulaşmamasından 
kaynaklanmaktadır. Tedarikçi, aynı teslim ile ilgili farklı zamanlarda birden fazla fatura 
göndermek suretiyle işletme içindeki iletişim eksikliğinden faydalanarak satıcı hilesine 
neden olabilir. İkinci faturayı gönderen satıcılar, tarih ve numara değişikliği yaparak 
hileye başvurabilir. Sipariş formu ve alış raporu olmayan faturalara gereksiz ödemeler 
yapılabilmektedir. Satın alma kartları ile stok ve maddi duran varlık alınmasına izin 
verilmemelidir (Bragg, 2007b, s. 26-27).  
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Satıcının alacağını erken tahsil etmek istemesi, işletmenin de borcunu mümkün 
olan en geç sürede ödemek istemesi likidite sorunu oluşturabilmektedir. Dolayısıyla 
satın alma ve ödeme politika ve prosedürleri tedarikçilerle karşılıklı anlaşılarak 
yapılmalıdır. Satıcılardan gelen şikayetler dikkatle incelenmelidir. İşletme çalışanı, 
satıcıya yapılması gereken ödemeyi kendi menfaati doğrultusunda kullanabilmektedir. 
Aynı zamanda çalışan-satıcı işbirliği, işletmeden gereksiz ödemelerin yapılmasına 
neden olabilir. 

4. Satın Alma ve Ödeme Faaliyet Döngüsünde Risklere Verilebilecek 
Karşılıklar 

Satın alma ve ödeme faaliyet döngüsünde olası riskler sonucu hata ve hileler 
işletmeyi zarara uğratabilmektedir. Bu riskleri engelleyebilecek etkin bir iç kontrol 
sisteminin tasarlanması ve uygulanabilmesi; belgeleme ve muhasebe kayıt düzeni, 
görevlerin ayrılığı, yetkilendirme, fiziksel kontrol ve bağımsız mutabakat başlıkları 
altında incelenecektir (Güredin, 2007: 329). Bu faaliyetlerin tamamı manuel ortamda 
yapılabileceği gibi günümüzde çoğu işletmelerin uyguladığı şekilde elektronik ortamda 
yapılması da mümkündür.  

Satın alma ve ödeme faaliyetlerine ilişkin öncelikle iş akışı oluşturulmalıdır. Bu 
akış şemasında her bir aşamada yapılması gerekli işlemler ayrıntılı olarak 
belirtilmelidir. Her bölümün ve çalışanın sorumluluğu ve yetkisi belirlenmelidir (Sevim 
ve Gül, 2012, s. 112).  

4.1. Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeni: 

Bu döngü kapsamında kullanımı zorunlu yasal belgeler ile isteğe bağlı belgeler, iş 
ve işlemlerin akışında önemli faydalar sağlamaktadır. Satın alma ve ödeme faaliyet 
döngüsünde kullanılabilecek belgelerden bazıları aşağıda açıklanmıştır: (Schaeffer, 
2002, ss. 12-14; Schaeffer, 2004, ss. 3-8; Schaeffer, 2007b, ss. 21-23). 

a) Satın Alma Talep Formu: İhtiyaç olunan bir mal veya hizmetin yetkili ve uygun 
personel tarafından düzenlenerek satın alma bölümüne iletildiği belgedir. 

b) Satın Alma Sipariş Formu: Satın alma talep formunda yer alan bilgilerin uygun 
ve belirli tedarikçilerinden temini için satın alma bölümü tarafından düzenlenen 
belgedir. 

c) Alış Raporu: Satıcıların sipariş formuna göre işletmeye getirdiği mal veya 
hizmetlerin özelliklerini (miktar, fiyat, kalite, fonksiyon…) içeren ve işletmenin teslim 
alma bölümünün düzenlediği belgedir. 

d) Alış Faturası: Satıcı tarafından düzenlenen alıcı işletmeye gönderilen vergi 
mevzuatına göre düzenlenmesi zorunlu belgedir. Müşteri firmanın borç tutarını gösterir. 
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e) Alım Dosyası: Sözkonusu mal veya hizmet alımı ile ilgili oluşturulan ve bu 
süreç içerisindeki tüm bilgilerin toplandığı dosyadır. 

f) Alış İşlemleri Dosyası: Satın alma ve ödeme faaliyet döngüsüyle ilgili tüm 
bilgilerin yer aldığı dosyadır. Bu dosyada alım işlemi için uygun görülen satıcılar, mal 
ve hizmetlerin özellikleri gibi bilgiler bulunur.  

g) Ödeme Dosyası: Muhasebe sistemi tarafından yapılan bütün ödeme işlemlerini 
içerir. 

h) Ticari Borç Mizanı: Satıcılara olan borçları gösterir. 

ı) Satıcı Raporu: Her bir satıcının açılış bakiyesi, alımlar, iade/iskontolar, 
ödemeler ve kapanış bakiyelerini gösteren rapordur. 

Belgeleme, ödeme işlemlerinin gerçekleşmesinde önemli bir aşamadır. Belgelerin 
yasal düzenlemeler ve işletme politikaları doğrultusunda uygun bir şekilde 
düzenlenmesi sağlanmalıdır. Ancak, firma çalışanları işletme varlıklarını şahsi 
menfaatleri doğrultusunda kullanabilmektedir. Bu haksız menfaat temini işlemi, işletme 
faaliyeti kapsamında belgelendikten sonra, firma tarafından ödenmektedir. Bu durum 
sadece çalışanlar tarafından değil; aynı zamanda firma sahipleri, ortakları, akrabaları 
gibi kişilercede uygulanabilmektedir (Wells, 2011, s. 107). 

Geçerli ve uygun ticari işlemden doğan borçlar tam ve doğru olarak kayıtlara 
geçirilmelidir. Kaydedilecek ticari borç tutarı “satıcı faturası”na uygun olarak “onaylı 
satın alma sipariş formu” ve “alış raporu” ile uyumlu olmalıdır. Satıcıdan orijinal 
faturaları doğrudan işletmenin belirlediği birime (ödeme bölümü, satın alma birimi, 
muhasebe veya farklı bir birim) gönderilmesi istenilmelidir. Faturanın gelmesinde iki 
senaryo bulunmaktadır. Birincisi, satıcı faturası ödemeyi yapacak birime 
gönderilmelidir. Bu seçenekte ödemeyi yapacak birime ulaşan satın alma sipariş formu, 
alış raporu ile fatura karşılaştırması sonucu ödemenin yapılması gerçekleştirilmektedir. 
Ödemenin yapılması bu seçenekte hızlı bir şekilde yapılır. İkinci seçenekte ise; fatura, 
satın alma görevlisince teslim alınmalıdır. Bu durumda satıcıya yapılan ödemelerde 
gecikme olabilir. Bu seçeneğin tercih edilmesi halinde faturanın hızlı bir şekilde 
ödemeyi yapacak birime ulaştırılması sağlanmalıdır (Schaeffer, 2007b, s. 9-10). 

4.2. Görevlerin Ayrılığı 

İşletme içerisinde bir işin başlangıcından sonuna kadar aynı kişi/birim tarafından 
yapılmaması, söz konusu işin evrelere bölünerek farklı birimlerce gerçekleştirilmesi 
görevlerin ayrılığı ilkesi gereğidir. Bu ilke gereğince işletme içerisinde bazı kişilerin 
kapalı bir döngü içerisinde hata ve hile yapmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
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Bu döngü içerisinde yer alan yukarıda açıklanan safhalar, görevlerin ayrılığı ilkesi 
gereğince organize edilmeli ve işleyişi sağlanmalıdır. Satın alma talebi işletme 
içerisinde ilgili her birimden gelebilir. Her birimden sorumlu ve yetkili kişilerin 
belirlenmesi sağlanmalıdır. Bu döngü kapsamında, satın alma talepleri, yetkili kişilerce 
satın alma bölümüne iletilmelidir. Satın alma bölümü, satın alma taleplerini 
incelemelidir. Bu incelemede; yer, zaman, miktar, fiyat, fonksiyon, kalite gibi 
özellikleri açısından değerlendirme yapılarak, satın alma sipariş formu ile uygun 
satıcılardan temini için harekete geçilmelidir. Satıcılar, ürünleri işletmenin ayrı bir 
bölümü olan teslim alma bölümüne getirmelidirler. Teslim alma bölümü, teslim aldığı 
mal veya hizmetleri “alış raporu” ile tespit etmelidir. Bu rapor, ilgili bölümlere (satın 
alma bölümü, ödeme bölümü, teslim alma bölümü…) dağıtılarak işletme içerisinde tam 
ve doğru bilgi akışının sağlanmasına katkıda bulunulmalıdır. Ödeme bölümü ise satın 
alma talep formu, satın alma sipariş formu, alış raporu ve satıcı faturasına göre ödemeyi 
gerçekleştirmelidir. Muhasebeleştirme de faturaya uygun şekilde yapılmalıdır. Ancak 
işletmenin isteğe bağlı kullandığı belgelerin de destekleyici doküman olarak muhasebe 
kayıtlarının yapılmasına faydaları bulunmaktadır. Bu şekilde görevlerin farklı 
safhalarda farklı kişi/birim tarafından yerine getirilmesi hata ve hile risklerinin 
azalmasına katkıda bulunmaktadır. 

 Ticari borç işlemleri; satın alma ve teslim alma fonksiyonlarından bağımsız 
personel tarafından kaydedilmelidir. Ticari borç ödemeleri nakit, çek, senet, banka 
aracılığı vb. şekillerde yapılabilir.  

4.3. Yetkilendirme 

Mal ve hizmetlerin ihtiyaç olup olmadığının tespiti yetkili personel/birimler 
aracılığıyla yapılmalıdır. Stok siparişi için işletme politikalarına göre asgari miktar 
belirlenmelidir. Bunun için ABC yöntemi, döngü yöntemi, yeni sipariş noktası analizi, 
ekonomik sipariş miktarı gibi yöntemler ve işletme deneyimlerinden yararlanılabilir. 
Satın alma talebi periyodik veya periyodik olmayan şekilde yapılabilir. Satın alma 
taahhüdünün onaylanabilmesi için yetkili kişilerin onayı alınmalıdır. Yetkili kişi/birim; 
uygun satıcının belirlenmesi, yeterli miktarda ve özellikte sipariş, uygun fiyat ve kalite, 
uygun zamanda teslim ve ödeme gibi satın alma ile ilgili bir piyasa araştırması 
yapmalıdır. Alternatif satıcılar, uzun dönemli ihtiyaç analizleri, uzun dönemli 
sözleşmelerin yapılması yetkili personel/birim tarafından değerlendirilmelidir. 
Satıcıların performansı değerlendirilerek yeni siparişlerde dikkate alınmalıdır. Örneğin; 
belirli tutarlara göre satın alma onayı için yetkilendirme yapılabilir. 10.000 TL’ye kadar 
bölüm yöneticisi, 10.001-25.000 TL’ye kadar faaliyet yöneticisi yardımcısı, 25.001 
TL’den fazlası için faaliyet şefinin onayının alınması sağlanabilir (Bragg, 2009, s. 43). 
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Satın alma sipariş formunun orjinali satıcıya, bir nüshasi satın alma bölümüne, bir 
nüshası teslim alma bölümüne ve bir nüshası da ticari borçların izlendiği bölüme 
gönderilmelidir. Hizmet satın alımında sipariş formu veya sözleşmeye uygun olarak 
işlemin yapıldığına dair ilgili bölüm tarafından kontrol sağlanmalıdır. Sürekli çalışılan 
tedarikçikler için otomatik ödeme şekilleri (her ay belirli zamanlarda belirli tutarda 
ödeme) tercih edilebilir. Bu durumda da ödemenin yapılma nedeni ortadan kalktığında 
bile sistemin ödemeye devam etmesi riski bulunmaktadır. Bunun için yapılan 
ödemelerde belirli bir bitiş tarihi sisteme eklenerek kontrol mekanizması sağlanabilir. 

Satıcılar teslim ettikleri mal ve hizmetlere karşılık olan alacaklarının ödenmesinde 
gecikme olduğuna dair itirazları olabilmektedir. İşletme içerisinde bu durumun nedeni 
araştırılmalıdır. Genellikle gecikmenin nedeni belirlenen politika ve prosedürlerin 
tamamlanmamış olmasıdır. Bu noktada satıcı faturasının doğrudan ödeme bölümüne 
gönderilmesi istenilmelidir. Ödemenin gerçekleşmesi için mutlaka üçlü karşılaştırma 
yapılmalıdır. Satın alma sipariş formu, alış raporu ve satıcı faturasının karşılaştırılması 
“üçlü karşılaştırma” işlemidir (Bragg, 2007b, s. 31). 

İşletmelerde farklı ödeme birimlerinin olması bir işlem için farklı ödemelerin 
yapılmasına ve gereksiz ödemelerin yapılarak işletmeden nakit çıkışlarının artmasına 
neden olabilmektedir. Bunun için ödeme işlemleri merkezileştirilerek gereksiz 
ödemelerin yapılması önlenebilir (Bragg, 2007b, s. 48-49). 

4.4. Fiziksel Kontroller ve Erişim Kısıtlaması 

Yetkili ve sorumlu kişilerce mal ve hizmetin teslim alınması ve korunması 
sağlanmalıdır. Aynı zamanda, bu döngüde yer alan bilgi, belge ve iş akışının sadece 
sorumlu kişilerce kullanılması sağlanmalıdır. Özellikle elektronik ortamda yapılacak 
işletme içi bilgi akışında gerekli önlemler alınarak, yetkisiz kişi ve birimlerin erişimi 
kısıtlanmalıdır. İşletme çalışanları, yetkisi dahilinde olan işlemleri yapabilmeli, 
değiştirebilmeli ve izleyebilmelidir. Yetkilendirme geniş tutulduğu takdirde, kullanıcı 
bilmeyerek veya kasıtlı olarak diğer süreçleri etkilemek suretiyle risk oluşturabilir 
(Sevim ve Gül, 2012, s. 116).  

 Mal veya hizmetin teslim alınması esnasında kontrol mekanizması sağlanmalıdır. 
Teslim alma bölümü uygun olmayan satın alma sipariş formlarına gelen stokları teslim 
almamalıdır. Teslim alma bölümü, mal veya hizmetin satın alma sipariş formundaki 
kriterlere uygunluğunu belirleyerek teslim almalıdır. Bu durumu alış raporu ile 
belgeleyerek, uygun olmayan durumlar bu raporda belirtilmelidir. Söz konusu belgenin 
bir nüshası teslim alma bölümünde kalmalı, bir nüshası satın alma bölümüne bir nüshası 
da ticari borçların izlendiği bölüme gönderilmelidir.  
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Teslim alma bölümü, satın alma sipariş formunda yer alan bilgileri öğrenerek mal 
veya hizmetleri teslim aldığı takdirde sayım işleminde dikkat ve özen göstermeyebilir. 
Bunu engeleyebilmek  iyi bir uygulama şu şekilde tasarlanabilir: Elektronik ortamda 
teslim alma bölümünün öncelikle ilgili sütuna satıcıdan gelen mal veya hizmetleri bilgi 
sistemine girmesi istenebilir. Daha sonra ilgili sütun yanında açılacak yeni bir sütunda 
satın alma sipariş formu bilgilerinin gelmesi sağlanır. Üçüncü sütunda ise satın alma 
sipariş formu ile teslim alma bölümünün tespit ettiği bilgiler arasındaki farklar sistem 
tarafından otomatik olarak görülebilir.  

Uygunsuz malzeme geldiğini belirleyen teslim alma bölümü ret raporu 
düzenleyerek iade işlemlerini gerçekleştirmelidir. Malların satıcılara geri gönderilmesi 
için kontrol mekanizması, belgeler ve kayıt işlemleri için politika ve prosedürler 
belirlenmeli ve satıcılarla mutabakat halinde işlemler tamamlanmalıdır.  

4.5. Bağımsız Mutabakat 

Farklı safhalara ayrılan satın alma ve ödeme faaliyet döngüsünde bu faaliyetlerin 
birbirinden bağımsız şekilde yapılması sağlanmalıdır. Birbiriyle entegre olan bu 
safhalar, her faaliyetini belgelemeli ve bir birim diğeri üzerinde baskı unsuru 
oluşturmamalıdır. İşletme içi bağımsız mutabakat sağlandığı kadar işletme dışı ilgili 
taraflarla da (satıcılar, bankalar, nakliye firmaları…) belirli zaman aralıklarında bilgi 
alışverişinde bulunulmalıdır. 

Bu döngü içerisinde, ödemenin yapılması ayrı bir kırılma noktasıdır. Ayrı birim 
olarak organize edilen ödeme bölümü üçlü karşılaştırma yaparak ödemeyi 
gerçekleştirmelidir. Satın alma sipariş fişi, alış raporu ve satıcı faturasının üçlü 
karşılaştırılması sonucu ancak ödeme yapılmalıdır (Bragg, 2007b,s. 18; Schaeffer, 2002, 
s. 14). 

Döngü kapsamındaki politika ve prosedürlerin karmaşıklığı iş akışında sorunlar 
oluşturabilir. Bunun için gereksiz onaylardan kaçınmalı, ödemenin mutlaka onay temel 
alınarak yapılması sağlanmalı, faturalar doğrudan ödeme bölümüne gönderilmeli, üçlü 
karşılaştırma (satın alma sipariş formu, alış raporu, fatura) mutlaka yapılmalı, 
tedarikçiler fatura üzerine işletmenin belirlediği kodları yazması sağlanmalıdır (Bragg, 
2007b, s. 24-25). 

5. Satın Alma ve Ödeme Faaliyet Döngüsünde Hile  

Hile, oldukça geniş bir kavram olmakla birlikte; işletme bünyesinde yer alan 
birisinin işletme varlık ve kaynaklarını bilinçli, gizli ve kasıtlı bir şekilde kullanması 
veya ele geçirerek haksız menfaat sağlaması olarak tanımlanabilir (Bozkurt, 2009, s. 
60). Hile riskinin belirlenmesi, hileyi oluşturan teşvik, baskı, fırsat ve haklı gösterme 
gibi nedenlerin değerlendirilmesini kapsar (Özkul ve Özdemir, 2011, s. 62). 
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Hilede kasıt unsuru bulunması nedeniyle tespiti zor ve karmaşıktır. Bağımsız 
denetim hilelerin ortaya çıkarılmasında yetersiz kaldığı yapılan araştırmalarda 
görülmektedir. ACFE’nin 2014 raporuna göre (ACFE 2014 Report to the Nations on 
Occupational Fraud and Abuse) işletmelerde meydana gelen hilelerin yalnızca % 3’ü 
(2010’da % 4,6 ve 2012’de % 3,3’ü) bağımsız denetim yoluyla belirlenebilmiştir. 
Bağımsız denetimin hileleri ortaya çıkarmaktaki başarısızlığı, denetim faaliyetinin 
sadece hileleri ortaya çıkarmak için tasarlanmamış olmasından kaynakmaktadır. 
İşletmelerin gelişen ve giderek karmaşıklaşan yapısı nedeniyle de hilelerin ortaya 
çıkarılmasına yönelik özel bir çalışmanın yapılması gereklidir.  

Satın alma ve ödeme döngüsü, yapısı gereği hile riski yüksek bir döngüdür. ACFE 
2010 Raporuna göre işletmelerde meydana gelen hilelerin % 54,5’i bu döngü dahilinde 
gerçekleşen hilelerden oluşmaktadır (Fatura Hileleri % 26, Gider Hileleri % 15,1, Çek 
Hileleri % 13,4). Bu nedenle satın alma ve ödeme faaliyet döngüsünde risklerin 
belirlenmesi ve kontrollerin etkin bir şekilde uygulanması işletmeler üzerinde doğruluk 
ve güvenirlik faktörüne olumlu katkı sağlayacaktır. 

Stoklara ilişkin hileli finansal raporlama bilgileri arasında; satın alınan malların 
değerinin düşük gösterilmesi, dönemler arası geçişler yapılması, satın alınan malın hiç 
kayıt altına alınmaması, satıcıdan alınan indirimler neticesinde stok maliyetlerinin 
azaltılmaması, envanterde aynı malların birden fazla sayılması, hayali stokların 
muhasebeleştirilmesi, stok değer düşüklüklerinin muhasebeleştirilmemesi gibi hileler 
yer almaktadır (Mengi, 2013b, s. 99). 

Genel olarak hile çeşitleri arasında; çalışan yolsuzluğu, yönetici hilesi, yatırımcı 
yatırımcı dolandırıcılığı, satıcı ve müşteri hilesi bulunmaktadır (Albrecth vd., 2006, s. 
11). Satın alma ve ödeme döngüsünde yapılan hileler, hileyi yapanlar açısından üç 
başlık altında aşağıda açıklanmıştır: 

a) Çalışanlar tarafından yapılan hileler:  Hayali satıcılarla işlem yapılması, 
siparişlerin parçalara ayrılarak onaydan kaçırılması, yetkisiz alımlar yapılması vb. 
fırsatları değerlendiren çalışanlar hileye başvurabilmektedir. Bu hile türünün 
önlenebilmesi için işletme çalışanlarının etik ilkelere sahip olabilmesi gerekir. Bunun 
için öncelikle işletmede kurumsal yönetim anlayışı bulunmalıdır. İşletme faaliyetlerine 
yönelik politika ve prosedürler kurum kültürü ile yerleşmiş olmalıdır. 

b) Satıcılar tarafından yapılan hileler: Kalitesiz malların işletmeye gönderilmesi, 
yüksek fiyatlı pazarlama, çift faturalama gibi hilelerle satıcılar işletmede yer alan iç 
kontrol mekanizmasının yetersizliğinden faydalanabilmektedir. İşletmenin satın alma 
yapacağı tedarikçiler seçilirken, işletme ile satıcı arasında etik kurallar öncelikle 
müzakere edilmelidir.  
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c) Çalışan-satıcı ve çalışan-çalışan işbirliği: Satıcı ile çalışan arasında 
gerçekleştirilen işbirliği neticesinde işletme için gereksiz alımların yapılması, yüksek 
fiyatlı işlemler, alımların belirli satıcılara yönlendirilmesi gibi hileler görülebilmektedir. 
İşbirliği içinde gerçekleştirilen hilelerin ortaya çıkma süresi uzadıkça işletmeye çok 
büyük zararlar vermektedir. Örneğin, satıcı ile anlaşan bir çalışan karşılıklı menfaat 
ilişkisi çerçevesinde hayali bir işleme ait fatura düzenlenmesi suretiyle işletmeden nakit 
çıkışı sağlayabilir. Bununla birlikte, uygun kalite, fiyat, koşul ile işletmeye mal veya 
hizmet alımını gerçekleştiren çalışan, satıcı ile işbirliği halinde ise gelecekte fırsat 
yakaladığında işletmeyi büyük zararlara uğratabilir (Mengi, 2013a, s. 128). 

Hileler, satın alma ve ödeme faaliyet döngüsünde direkt veya endirekt olarak 
görülmektedir. Bu döngü kapsamında yer alan hile türleri çek hilesi, fatura hilesi ve 
gider hilesi olarak aşağıda açıklanmıştır.  

5.1. Çek Hileleri 

İşletmelerin çek vb. ödeme araçlarıyla olan polita ve prosedürlerinin tasarlanışı ve 
işleyişinde yer alan aksaklıklar kolay yapılabilen çek hilelerine kaynak oluşturmaktadır. 
Özellikle görevlerin ayrılığı ilkesinin küçük işletmelerde gerektiği gibi uygulanamaması 
çek hilelerinin bu işletmelerde daha yoğun görülmesine neden olmaktadır. İşletme 
çalışanı, kendi faydasına hazırladığı çeki kullanarak veya bir başkası için düzenlenen 
çeke el koyarak bu hileyi gerçekleştirebilmektedir. İşletme çalışanı çek defterine, banka 
kayıtlarına, çek bilgilerini değiştirme yetisine kolayca erişebilmesi, sahte imza 
atabilmesi bu hiledeki fırsatlardandır. İşletme çalışanı sahte çek düzenleyerek ilgisiz kişi 
ve firmalara gereksiz ödemelerin yapılmasına neden olabilir.  Çalışan, çekin ciro 
edilmesi aşamasında gerçek alacaklı yerine uygunsuz kişi ve firmalara ciro yaparak 
sahte ciro hilesi de yapabilir.  Çalışan çekte yer alan alacaklı isim yerine uygun olmayan 
kişi veya firmaları yazarak değiştirilmiş çek alacaklısı hilesine de başvurabilir. Çeklerle 
ilgili bazı hile belirtileri arasında; ardışık günler arasında eksik çekin bulunması, 
bankadan gelen ekstelerde yapılan değişiklikler, ödendiği halde bankadan gelen 
bilgilerde ödeme bilgisi olmayan çekler, çek ödemeleri ile ilgili satıcı şikayetleri, çift 
çek ödemeleri, diğer belgelerle desteklenmeyen çek ödemeleri, banka ve satıcılarla 
yapılan mutabakatlardaki tutarsızlıklar gibi nedenler yer almaktadır. (Bozkurt, 2009, s. 
268-279; Schaeffer, 2007b, ss. 181-186). 

5.2. Fatura Hileleri 

Fatura hileleri ile üzerinde hile yapılan işletmeler çoğunlukla gerçekte var 
olmayan işletmeler aracılığıyla yüksek tutarlı veya gereksiz mal ve hizmet satın almak 
durumunda kalmaktadır. Kağıt üzerinde kurulan sahte bir işletmeyle mal veya hizmet 
alış verişi yapılmış gibi gösterilerek hile yapılmaktadır. Tedarikçilerden daha uygun 
fiyata alınabilecek mal veya hizmetler doğrudan alınmayıp, aracı işletmeler kurulması 
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suretiyle bu işletmelerden daha yüksek fiyatla alınarak kurban işletmenin satın alma 
işleminde zarar etmesi ve aracı işletmeye karın aktarılması hile yapanlar tarafından  
sıkça başvurulan bir hile yöntemidir. Gerçekte var olan satıcıların işletme çalışanları ile 
işbirliği yapması sonucu yüksek tutarlarla mal ve hizmet faturası düzenlenerek ilgili 
işletmeden haksız kazançlar sağlanabilmektedir. Yanı sıra, işletme çalışanı kendi 
menfaati için satın aldığı veya kullandığı mal ve hizmet bedelini işletme adına fatura 
düzenlenmesi suretiyle işletmeden gereksiz ödemelerin yapılmasına neden 
olabilmektedir (Schaeffer, 2007b, 195; Bozkurt, 2009, s. 216, 217). 

Bu hilenin belirtileri arasında; faturaların olağan bilgilerindeki eksiklikler, 
normalden yüksek fiyat hareketleri, ödemelerin kurumlar yerine kişilere yapılması, aynı 
satıcı faturalarında farklı bilgiler bulunması, belirli tedarikçi faturalarındaki yüksek 
miktarlı alımlar sayılabilir (Bozkurt, 2009, s. 244, 245).  

5.3. Gider Hileleri 

Bu hile türünde çalışanlar işletmede yaptıkları giderler ile ilgili bilgiler üzerinde 
oynayarak, kendilerine haksız kazanç sağlamaya çalışırlar. Gider hileleri arasında 
niteliği değiştirilmiş giderler ile işletmeden haksız para alma, olağan giderlerin 
abartılarak belgelenmesi suretiyle işletmeden haksız para temini, gerçekte olmayan 
işlemlere ilişkin sahte belgeler bulunması suretiyle işletmeden para alımı yer 
almaktadır. Ayrıca tek kalemde yapılabilecek bazı giderler parçalara bölünerek haksız 
para temini sağlanabilmektedir (Bozkurt, 2009, s. 279-293).    

Gider hilelerinin yapılma şekilleri içerisinde çalışanın izinli olduğu günlerde 
ödeme talebinde bulunması, ödemeyi yapan kişinin aynı zamanda gideri gerçekleştiren 
kişi olması, eksik veya orijinal olmayan belgelere dayanarak ödeme yapılması, harcama 
için tanımlanan sınırlara yakın tutarlarda seyreden giderler sayılabilir. 

6. Sonuç 

Satın alma ve ödeme faaliyet döngüsü, işletme yapısı içerisinde hata ve hile 
riskine maruz kalan bir döngü olduğu yapılan saha araştırmalarından anlaşılmaktadır. 
Hata ve hile riskini minimum düzeye düşürebilmenin yolu etkin bir iç kontrol 
mekanizması oluşturmak ve uygulamaktır.  İşletme yönetimi, gerek işletme içi taraflar 
gerekse işletme dışı taraflarla olan iş ve işlemlerine ilişkin politika ve prosedürler 
belirlemelidir. İç kontrol sisteminin oluşturulması, işletmenin sahip ve ortakları, 
yönetimi, çalışanları ve işletme ile ilgili tarafların birlikte yapacakları ve sürekli güncel 
halde tutacakları ortak çalışma ile mümkündür. 

 Satın alma ve ödeme faaliyet döngüsüne ilişkin iç kontrol sisteminin 
oluşturulması, beş aşamalı olarak gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda döngünün safhaları; 
satın alma talebinin oluşturulması, satın alma sipariş formunun düzenlenmesi, teslim 



 
 

H. Fındık 8/1 (2016) 640-662 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

657 

alma işlevi, muhasebeleştirme ve ödeme başlıkları altında gruplanarak oluşturulabilir. 
Her bir safha içerisinde meydana gelebilecek olası riskler belirlenmeli ve risklere 
işletmenin vereceği karşılıklar hazırlanmalıdır. Her bir safhanın farklı kişi veya birim 
tarafından yerine getirilmesi olan görevlerin ayrılığı ilkesi, yetkili kişi/birimlerce 
işlemin yapılması, her bir işlemin belgeye dayandırılması, mal veya hizmetin teslim 
alınması ve korunmasında gerekli özenin gösterilmesi, muhasebe kayıtlarının gerçeğe 
uygun şekilde yapılabilmesi ve işletmeden yapılan ödemelerin satın alma amaçlarına 
uygun şekilde gerçekleştirilmesi gibi işlevler yazılı olarak ilgililere tebliğ edilmelidir. 
Görev ve sorumlulukları belirlenen personelin de satın alma ve ödeme faaliyet 
döngüsüne ilişkin iş ve işlem akışında işletme amaçlarına uygun hareket etmesi 
sağlanmalıdır. İşletme içi ve dışı tarafların bu döngü kapsamında sürekli iletişim halinde 
olmaları ve birbirleriyle bağımsız bir şekilde mutabakat sağlamaları da döngünün işleyiş 
etkinliğini ve güvenirliğini artıracaktır.   

Finansal tabloların bağımsız denetiminde, finansal raporların doğruluk, dürüstlük 
ve güvenirlik derecesini belirleyen en önemli etmenlerden biri olan işletmenin iç kontrol 
sistemi değerlendirilmektedir. Etkin ve verimli bir şekilde tasarlanan ve işleyen bir iç 
kontrol sisteminde bağımsız denetim faaliyetinin sonuçlarına güven daha da artacak, 
bağımsız denetim süresi kısalacak ve denetim maliyeti azalacaktır. Bununla birlikte 
çalışanların, satıcıların ve çalışan-çalışan, çalışan-satıcı işbirliği ile işletme üzerinde 
görülebilecek çek hilesi, fatura hilesi ve gider hilesi gibi hilelerden işletmenin 
arındırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Extensive Summary 

Purchasing and payment cycle is a process to begin with the needs for goods or 
services, and to be completed when the payment was made. The excessiveness of 
documents used in this cycle, large number of working personnel, different 
departments’ participation to the cycle makes it open to fault and fraud. The main aim 
of controls will be held in purchasing and payment cycle is to provide recognition and 
reporting for the operations in the cycle to be done in an accurate and complete way. In 
this study, the risks which are emminent to businesses in the cycle of purchasing and 
payment, analysis of these risks, possible policies to prevent risks, procedures and 
impementation and fault-fraud cases are explored.  

As it is highlighted in the independent auditor’s report; preparation of financial 
statements, fair presentation, responsibility of providing the information that do not 
contain significant fault and fraud belong to the business management. According to the 
results of the research, the auditing activity is insufficient in revealing the fraud. Also 
because of the increasingly complex and thriving nature of the businesses, specific 
studies for uncovering frauds are needed. Purchasing and payment cycle is carried out 
with the participation  of internal and external community of shared interest. Internal 
community of shared interest are shareholders, owners, managers and employees. 
External community of shared interest are investors, customers, goverment and service 
providers. In this cycle; the faults and frauds of both internal and external communities 
of shared interests can be seen. One of the most important steps to obstruct the faults 
and frauds is to have an effective internal control system. An affective internal control 
system is only possible with  a good design and application. COSO is constituted from 
eight components of internal control system which are control environment, risk 
asssesment, control activities, information and communication, monitoring activities, 
determination of targets, identification of events and responding to risks. Purchasing 
and payment cycle is explored by dividing five phaces  in our work. These phaces are 
purchase request, purchase order, receiving, recognition and payment. 

Purchase request may come from any department of the business. “Purchase 
Request Order” must be formed by the authurized person or unit and should be sent to 
purchasing location. Some of the risks that may occur at this phase listed below: 

- Unused goods and service demands, 
- Double purchases, 
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- Inappicable demands to inventory policy, 

- Risks caused  by communication problems, 
- Acquisitions which do not meet the customer requests, 

- Non-updated stock levels, 
- The difference of quality and quantity between demand or order. 

Purchase requests should be evaluated by the purchasing department. This 
evaluation must be documented via filling a “Purchase Order Form”. This form should 
be sent to the vendor, receiving, accounting and payment departments. 

Goods or services must be received by a seperate department of the business. 
Receiving process should be documented with a “Receival Report”. 

At the end of receiving process, there will be a debt burden. So this process is the 
breaking point in the cycle. A vital question in this phase is whether the delivery unit 
should be aware of the required goods’ or services’ features (e.g. quantity, quality, 
price, function) beforehand. The risk in here is the subjected unit’s careless performing 
in receiving although they are aware of the features of the goods or services beforehand. 
There may be problems such as acceptance of irrelevant goods in the absence of 
information. 

Documents such as “Purchase Request Order”, “Purchase Order Form”, “Receival 
Report” are not required for accounting. Required document for accounting is the bill. 
In the case of not submitting the bill to the the accounting department, there may arise a 
risk of delays in accounting records. This risk affects directly to the financial reports’ 
preparation processes. 

The last phase of the cycle -debt payment- must be performed with the completion 
of the other phases. So, it is crucial that processes occuring in the cycle should be 
transferred to the payments unit. 

These five phases of the process must be performed effectively with 
documentation and accounting, the principle of segregation of duties, authorization, 
done with independent physical control and reconciliation. The principle of segregation 
of duties requires different people or unit for each task and it is divided to different 
units. This principle it is intended to prevent fault and fraud of some individual in a 
closed cycle. Five phases determined within the framework of the cycle must be 
fulfilled by different units. Authorization is a specific determination of the 
responsibility for task. This five phase process should be performed by only authorized 
personnel. The information, document and work-flow must be provided by only 
responsible persons in the cycle. Taking measures in the flow of information is 
especially important when they are handled digitally, the access of unauthorized person 
or unit should be restricted. Control mechanisms should be available during receipt of 
good or services. The activities of the cycle in question should be made independent 
from each other. In these phases which are integrated to each other, activities should be 
documented and a unit should not generate an element of pressure on the other. 
Aggreement on certain time intervals should be made with both internal and external 
counterparts. The unit which will provide payment should do the comparison of the 
“Purchase Order Form”, “Receival Report” and “Vendor Bill”, and then follow through 
the payment. 
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As a result, the potential risks within the framework of the purchasing and 
payment cyle  must be determined and responses to risks should be prepared. These 
phases can be determined as purchase requisition, purchase order, receiving, accounting 
and payment. Personnel who are running at these stages must be authorized. In 
accordance with the principle of segregation of duties, each phase must be executed by 
a different emyployee. Operations held in phases must be documented. Protection of 
entities and data should be provided. Phases should provide independent reconciliation 
with each other and with non-business parties. In this way, fraud, billing tricks and 
expense tricks from employees, vendors and employee-employee collaborations, 
employee-vendor collaborations at the businesses could be avoided.  
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Özet 
Faaliyetleri sonucunda çeşitli risklere maruz kalan işletmeler,  bu riskleri 

yönetmek ve riskten korunmak için çeşitli araçlar kullanmaktadırlar. Finansal risklerden 
korunmak için kullanılan en önemli araçlardan biri de türev ürünlerdir. İşletmelerin 
belirsizlik, gelecekteki fiyat değişiklikleri ve diğer nedenlerle ortaya çıkabilecek 
finansal risklere karşı kullandıkları türev ürünler, geleceğe yönelik fiyat 
dalgalanmalarının azalmasına ve piyasa mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesine 
katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada başlıca türev ürünler hakkında bilgiler verildikten 
sonra, BIST-100 Endeksi’nde kayıtlı mali sektör dışındaki şirketlerin finansal 
araçlardan kaynaklanan risklere karşı türev ürün kullanma düzeyleri ve bu şirketlerin 
hangi tür türev ürün kullandıkları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, çalışma 
kapsamındaki şirketlerin 2013 yılında %36’sı, 2014 yılında %45’i finansal risklere karşı 
türev ürün kullandıkları tespit edilmiştir. Şirketlerin faiz riskine karşı en fazla swap 
sözleşmelerini kullandıkları, kur riskine karşı ise vadeli alım satış sözleşmelerini 
(forward, future) daha fazla tercih ettikleri tespit edilmiştir. Diğer fiyat risklerine karşı 
ise opsiyon sözleşmeleri daha fazla kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türev Ürünler, Risk, Finansal Riskten Korunma 
Abstract 

Firms that experience risks as a result of their activities, use various tools to 
manage these risks and be protected against them. One of the most significant tools 
used for protection against financial risks is derivatives. Derivatives used by firms to 
eliminate the financial risks caused by uncertainty, future price changes and other 
factors, contribute to diminish fluctuations on future prices and market mechanism to 
operate in a reliable environment. In this study, after informing about primary 
derivative products, research is focused on the level of usage of derivatives against 
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risks caused by financial tools by firms registered on BIST 100 stock index operating in 
other than financial sector and which derivative products are being used by mentioned 
firms. In the result, it is founded that in 2013, 36 % of the firms and in 2014, 45 % of the 
firms in the context of the study use derivative products against financial risks. It is also 
founded that firms use swap contracts against interest risks, and futures contracts are 
preferred by firms against exchange risk. In addition to this, option contracts are mostly 
used against other price risks. 

Keywords: Derivatives, Risk, Hedge 
1. Giriş 

İşletmelerin faaliyet alanlarının genişlemesi, işlem hacimlerinin büyümesi, 
rekabet ortamının yoğunlaşması, faaliyetlerin uluslararası alana da yayılması ile birlikte 
maruz kaldıkları finansal risklerde artmıştır. Artık işletmeler sadece kuruldukları 
ülkenin ekonomik gelişmelerinden etkilenmemekte, dünya ekonomisinde ortaya çıkan 
dalgalanmalar ve belirsizliklerden de etkilenmektedirler. Bu dalgalanma ve belirsizlikler 
işletmeleri daha hassas ve dikkatli risk yönetimine mecbur bırakmaktadır. İşletmeler, 
ekonomik ömrünü sürdürmek, geleceklerini planlayabilmek ve gelecekte mali açıdan 
sıkıntı yaşamamak için belirsizliklerin neden olduğu riskleri ortadan kaldırmaya veya 
azaltmaya çalışmaktadır.  Bunun için zamanla çeşitli riskten korunma stratejileri 
geliştirilmiştir. Son yıllarda riskten korunma amacıyla kullanılan en etkili araçlar türev 
ürünlerdir. Türkiye gibi fiyat dalgalanmalarının yoğun şekilde ortaya çıktığı piyasalarda 
finansal risklerden korunma olanağı sağlayan türev ürünlerin kullanımı oldukça 
önemlidir. 

Mali piyasaları farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmalar-
dan biri, piyasaların işlem türüne göre spot piyasalar ve vadeli ürünler piyasası (ya da 
türev piyasalar) olarak tanımlanmasıdır. Spot piyasalarda ödeme ürün teslimatı sırasında 
gerçekleştirilir. Örneğin hisse senedi satın alındığında piyasa bedeli ödenir ve hisse 
teslim alınır. Vadeli işlemler ve türev piyasalarında ise ödeme ve teslimat genellikle 
ileriki bir tarihte belirli şartlara bağlı olarak yapılır. Spot piyasa ürünleri baz alınarak 
geliştirilen finansal ürünlere türev ürünler adı verilir. Türev ürünlerin türetildiği finansal 
ürünlere dayanak varlık (underlying asset) adı verilmektedir (Saltoğlu, 2014, s. 8). 
Türev ürünlerin temel özelliği, değerinin dayanak varlık olarak adlandırılan döviz, faiz, 
hisse senedi, emtia gibi varlıklara bağlı olmasıdır. Dayanak varlıklar asıl finansal 
araçlardır. Türev finansal araçlar ise asıl finansal araçların risklerini devretme yetkisine 
sahip hak ve yükümlülükler yaratan finansal araçlardır. Yani türev finansal araçlar asıl 
finansal araçlardan türetilmiştir. 

1972 yılında Bretton Woods (sabit kur) sisteminin sona ermesiyle beraber döviz 
kurlarında meydana gelen dalgalanmalar firmaların döviz kuru riski ile karşı karşıya 
kalmalarına neden olurken, uluslararası para piyasalarındaki faiz oranlarında meydana 
gelen dalgalanmalar da yüksek faiz riski sorununu gündeme getirmiştir. Bu gelişmeler 
sonucunda, daha önceleri yalnızca ticari mallar için uygulama alanı bulan türev araçlar 
söz konusu risklerden korunma amacına yönelik olarak da kullanılmaya başlanmıştır 
(Kaygusuz, 2011, s. 138). 

Genel olarak türev ürünler, iki taraf arasında nitelikleri önceden belirlenmiş bir 
veya daha fazla varlığın gelecekteki değerine bağlı olarak bugünden alım satımının 
yapılması için düzenlenen finansal sözleşmelerdir (Ersoy, 2011, s. 64). Asıl finansal 
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araçlar nakit mevcudu, alacaklar, borçlar, hisse senetleri ve özsermaye olurken, finansal 
türev araçlar ise forward, future, opsiyon, swap ve diğer türev finansal araçlardır (Örten, 
2001, s. 3).  

Dünya ekonomisinde artan belirsizlikler ve fiyat dalgalanmaları günümüzde daha 
dikkatli bir risk yönetimini zorunlu hale getirmiştir. Finansal sistemin gelişmesiyle 
ortaya çıkan risk yönetim teknikleri her geçen gün önemini arttırmaktadır. Türev 
ürünler, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yaşanabilecek finansal krizler veya 
üstlenilecek finansal risklerle ilgili olarak korunma sağlayan ve değişkenliklerin sürekli 
ve anında izleme ihtiyacını karşılayan en uygun risk yönetim aracı olarak geliştirilen 
önemli finansal ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır (Çevik ve Pekkaya, 2007, s. 49; 
Elçin, 2012, s. 2). 

2. Türev Finansal Araçlar 
Piyasalarda kullanılan başka türev araçlar da bulunmakla birlikte genel olarak 

türev araçlar aşağıda belirtilen başlıklar altında incelenebilir: 
• Vadeli Alım Satım Sözleşmeleri (Forward Sözleşmeleri, Future  Sözleşmeleri) 
• Opsiyon Sözleşmeleri 
• Swap Sözleşmeleri 

TMS-39 Finansal Araçlar standardının 9. Maddesine göre bir finansal aracın türev 
ürün sayılabilmesi için aşağıdaki üç özelliğin tamamına sahip olması gerektiğini 
belirtmiştir:  
 (a) Belirli bir faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, döviz kurunda, fiyat 

veya oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde ya da başka bir 
değişkende veya sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan finansal olmayan 
bir değişkende (bazen “sözleşmeye konu olan” olarak da adlandırılır) meydana 
gelen bir değişiklik karşısında değeri değişmektedir; 

(b) Net bir başlangıç yatırımı gerektirmemekte veya piyasa koşullarındaki değişikliklere 
benzer tepki vermesi beklenen diğer türden sözleşmelere göre daha az bir net 
başlangıç yatırımı gerektirmektedir ve 

(c)   Gelecek bir tarihte ödenecektir. 
2.1. Forward Sözleşmeleri 
İngilizce kökenli olan ve ülkemizde değişikliğe tabi tutulmadan İngilizce şekliyle 

kullanılan forward sözleşmelerinin diğer adı da alivre sözleşmelerdir. Türkçe karşılık 
olarak vadeli işlemler denilebilir (Korkmaz ve Ceylan, 2010, s. 363). Forward 
sözleşmeleri; belirli bir miktar ve kalitedeki para, döviz, altın, mali araç, mal ve diğer 
türev ürünlerin önceden belirlenen bir fiyatla, gelecekteki bir tarihte, borsa şeklinde 
organize olmayan bir piyasada alım ve satımını kapsamına alan teslim amaçlı bir vadeli 
işlemdir (Örten ve Örten, 2001, s.  39). 

Forward, bir dayanak varlığın ileriki bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan 
alınıp satılmasını sağlayan bir mali sözleşmedir. Forward anlaşmasında satıcı taraf, 
dayanak varlığı ileri bir vadede önceden belirlenen şartlarda teslim edecektir. Alıcı ise, 
vadede ücreti ödeyerek dayanak varlığı satın alacaktır (Saltoğlu, 2014, s. 22). Yabancı 
para, endeks, hisse senedi, borç gibi finansal varlıklar için de forward kontrat 
hazırlanabilir (Chambers, 2007, s. 42). Forward işlemlerinin en temel özelliği, organize 
borsalarda işlem yapılmaması ve dolayısıyla fiyat, miktar, vade gibi unsurların standart 
olmayıp, tarafların karlılık anlaşmasıyla belirlenmesidir (Çonkar, 2002, s. 5). Forward 
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sözleşmeleri, belirli bir şekle bağlı olmayıp, tarafların iradeleri doğrultusunda serbestçe 
düzenlenebilmektedir. Örneğin, emtiaya ilişkin forward sözleşmelerinde (gelecekte ve 
belirli bir tarihte teslim kaydıyla) vade, miktar, fiyat taraflarca bugünden belirlenir. 
Aynı şekilde, döviz işlemlerine ilişkin forward sözleşmelerinde belirli bir miktar 
dövizin, anlaşmanın yapıldığı tarihte, belirlenen kur üzerinden alımının veya satımının 
yapılması taraflarca kabul edilir (Nurcan, 2005, s. 12). 

Forward sözleşmelerde, bir taraf alıcı pozisyonuna (long position) girer ve 
gelecekteki belirli bir tarihte, daha önceden belirlenmiş bir fiyattan malı satın almayı 
kabul eder. Diğer taraf ise, satıcı pozisyonuna (short position) girer ve aynı tarihte ve 
aynı fiyattan malı satmayı kabul eder (Toroslu, 2000, s. 73). 

Forward sözleşmelerinin en belirgin özellikleri; organize borsalarda işlem 
görmemesi, vade, fiyat ve miktar gibi unsurlarının sözleşmeyi yapanlar arasında 
karşılıkla anlaşmaya dayanarak belirlenmesi yani standart olmamasıdır. 

Forward sözleşmelerini Döviz Forward Sözleşmeleri, Faiz Forward 
Sözleşmeleri ve Emtia Forward sözleşmeleri olmak üzere üç başlık altında 
sınıflandırmak mümkündür. 

2.2. Future Sözleşmeleri 
Futures, standart miktar ve kalitede bir varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan 

gelecekte belirli bir tarihte teslim etme ya da almaya ilişkin yasal bir işlem içeren 
standart sözleşmelerdir (Kaya, 2014, s.576). Future sözleşmeler forward işlemlerine 
benzemektedir. Future, forward sözleşmelerinin standartlaştırılmış ve organize 
piyasalarda işlem görmüş halidir. Future sözleşmeler de forward sözleşmelerde olduğu 
gibi; döviz future sözleşmeleri, faiz future sözleşmeleri ve emtia future sözleşmeleri 
olarak üç grupta sınıflandırılabilir. 

Future sözleşmelerinde, sözleşmeden elde edilen kayıp ve kazançların ortaya 
çıkması da önemli bir husustur. Sözleşmelere ilişkin kayıp ve kazançlar forward 
sözleşmelerinin aksine vade sonunda değil, günlük olarak belirlenebilmektedir. Gün 
sonunda oluşan fiyat ile bir önceki fiyat arasında oluşan günlük kar/zarar tespiti, 
organize borsalar bünyesinde kurulan takas merkezleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Takas odasından yapılan işlemleri garanti altına alması teminat sistemi ile 
sağlanmaktadır. Teminat, borsada alım ya da satım yapan kişilerin, sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini güvence altına almak maksadıyla, takas odasına yatırılması gereken 
paradır. Teminat, başlangıç teminatı ve tamamlama teminatı olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Başlangıç teminatı genellikle sözleşme konusu değerin %1’i ile %10’u arasında olmakla 
birlikte borsadan borsaya değişebilmektedir. Tamamlama teminatı ise, günlük zararlar 
sebebiyle teminat miktarının azaldığı durumlarda, teminatın, başlangıç seviyesi teminatı 
seviyesine yükseltilmesi için eklenmesi gereken tutardır. Sözleşme fiyatındaki günlük 
değişmeler sebebiyle bir kayıp doğmuş ise, bu kayıp ilgili tarafın teminatlarından 
karşılanır (Nurcan, 2005, s. 17). 

2.3. Swap Sözleşmeleri 
Swap, belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz, altın, mali araç, alacak, mal gibi 

varlıklarla; yükümlülüklerin, önceden belirlenen fiyat ve koşullara göre, gelecekteki bir 
tarihte ve banka şeklinde organize olan bir piyasada değiş-tokuşunu kapsamına alan bir 
vadeli işlem olarak tanımlanabilir (Örten ve Örten, 2001, s. 311). 

Swap; döviz kurları ve faiz oranları riskine karşı geliştirilen, fon kullanıcılarına 
farklı piyasalardaki uygun fonlara erişebilme, bu fonların uygun kullanımını sağlama, 
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riski azaltma ve sabit faizli bir fonu değişken faizli bir fona değiştirme şansını veren 
finansal bir tekniktir (Bal, 2001, s. 148). 

Swap işlemlerinde temel amaç, belirli bir finansal işlemin maliyetini ve riskini 
azaltmak için, işleme giren iki tarafa da fayda sağlamaya dönük olarak, iki tarafın da 
farklı finansal yeteneklerinden karşılıklı olarak avantaj elde etmesidir. Swap 
piyasalarından, döviz kuru ve faiz oranı risklerinden korunabilmek, düşük maliyetli 
finansman sağlamak, kısa dönem aktif-pasif yönetimi stratejilerini uygulamak, hizmet 
geliri elde etmek ve spekülasyon yapmak gibi amaçlarda yararlanılmaktadır (Nurcan, 
2005, s. 24). Swap işlemlerinin tarafları, son kullanıcılar ve aracılar olmak üzere ikiye 
ayrılır. Son kullanıcılar ekonomik ve mali nedenlere bağlı olarak faiz oranı ve döviz 
kuru riskini azaltmak amacıyla swap işlemlerine taraf olurken, aracılar ise kazanç elde 
etmek veya komisyon almak için swap işlemlerine taraf olurlar (Selvi, 2000, s. 23). 
Swapın çok sayıda çeşidi bulunmakla birlikte en yaygın kullanılanları döviz swapı ve 
faiz swapıdır. 

2.4. Opsiyon Sözleşmeleri 
Opsiyon kelime anlamı olarak, “hür seçim”, “hür irade” anlamına gelen Latince 

optio kelimesinden gelmektedir. Kelime anlamından da anlaşıldığı üzere, diğer türev 
araçlarından farklı olarak opsiyonlarda bir seçme hakkı vardır. Opsiyonlarda, 
sözleşmeden doğan bu söz konusu hak, opsiyon sahibi tarafından şartlar uygun olduğu 
sürece kullanılacaktır (Tekbacak, 2010, s. 3). Opsiyon, gelecekte belirlenen bir tarihte 
veya belirli bir zaman süresi içinde, bir finansal varlığın belirli bir prim karşılığında 
önceden belirlenmiş bir fiyattan satma veya satın alma hakkını veren bir sözleşmedir. 
Opsiyon, belirli veya standart miktar ve kalitedeki para, altın, mali araç mal ve diğer 
türev ürünlerin önceden belirlenen bir fiyatla gelecekteki bir tarihte borsa şeklinde 
organize olan veya olmayan bir piyasada alım ve satımını kapsamına alan, alıcı 
açısından cayılabilir bir vadeli işlemdir (Tuncer, 1994, s. 53). Opsiyon sözleşmeleri 
opsiyon alıcısı (buyer, holder) için bir hakkı, opsiyon satıcısı (writer, seller) için ise bir 
yükümlülüğü temsil etmektedir. Alıcılara sahip oldukları hak karşılığında, satıcılara ise 
sahip oldukları yükümlülük karşılığında alınan riski giderecek bir prim tutarının 
ödenmesi gerekmektedir. Kısacası prim, opsiyonu satan tarafın üstlendiği fiyat riskinin 
bedelidir ve peşin olarak ödenir (Selvi, 2000, s. 32). 

Opsiyon işlemlerinde satın alan yatırımcının opsiyonu alırken herhangi bir 
teminat yatırma zorunluluğu yoktur. Opsiyonu satın alan yatırımcı opsiyonun primini 
öder ve satın alır. Herhangi bir nedenle opsiyonu kullanmaması durumunda uğrayacağı 
zarar ödediği opsiyon primi kadardır. Ancak opsiyon satan yatırımcılar, takas 
kurumunun belirlediği bir tutarı teminat olarak yatırmak zorundadır. Opsiyon satan 
yatırımcının teminat yatırma zorunluluğunun nedeni, elde edebileceği kar opsiyon primi 
ile sınırlıyken, zarar potansiyeli alım opsiyonu sattığında sınırsızdır (Karaca vd., 2014, 
s. 250). 

3. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürün 
Kullanımının BIST 100 Endeksi’ne Kayıtlı Şirketler Üzerine Bir 
Araştırma 

Küreselleşme ile birlikte işletmelerin faaliyet alanlarının genişlemesi ve 
karmaşıklaşması ile birlikte maruz kaldıkları riskler de artmıştır. Bu riskler; kredi riski, 
likidite riski, faiz riski, kur riski ve diğer fiyat riski olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı 7 (TFRS 7), finansal tablo kullanıcılarının, işletmenin 
dönem içerisinde ve raporlama dönemi sonunda finansal araçlar nedeniyle maruz 
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kaldığı risklerin niteliği ve düzeyi ile işletmenin sözü edilen riskleri yönetme şekli 
hususları değerlendirebilmeleri için gerekli olan bilgilerin işletme finansal tablolarında 
kamuoyuna açıklanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Standarda göre riskler kredi riski, 
likidite riski ve piyasa riski olarak sınıflandırılabilir. Piyasa riski faiz riski ve kur riski 
ve diğer fiyat riski olarak ayrılmaktadır. Standardın ekinde söz konusu risklerin 
tanımları aşağıdaki gibi yapılmıştır: 

Kredi riski: Finansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi nedeniyle diğer tarafta finansal bir kayıp/zarar meydana gelmesi riskidir.  

Yabancı para riski: Döviz kurlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir 
finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma 
olması riskidir.  

Faiz oranı riski: Faiz oranlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir 
finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma 
olması riskidir.  

Likidite riski: Nakit olarak ya da diğer bir finansal varlığın teslimi suretiyle 
ödenen finansal borçlarla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorlanma riskidir. 

Diğer fiyat riski: Meydana gelen değişimin ilgili finansal aracın kendisinden 
veya ihraç edenden ya da piyasada işlem gören benzeri finansal araçların tamamını 
etkileyen faktörler tarafından kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, piyasa 
fiyatlarında oluşan değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde 
veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması riskidir. Bu riskler faiz oranı riski 
veya yabancı para riskinden kaynaklananlar dışındaki risklerdir. 

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetim Kurumu (KGK)  tarafından 
yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi”ni esas alarak KAP 
aracılığıyla kamuya ilan edilecek finansal rapor formatlarında yer alması gerekli asgari 
unsurları yeniden belirlemiştir. Kurul, 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında 
alınan Karar ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 
uyarınca, yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye 
piyasası kurumları ile sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören anonim 
ortaklıklar için 31.03.2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren 
belirlediği formatları yürürlüğe koymuştur. Söz konusu format çerçevesinde borsada 
faaliyet gösteren şirketler, dönem sonu itibariyle finansal araçlardan kaynaklanan 
risklerin niteliği ve düzeyi ile bu riskleri nasıl yönettiklerini finansal tablo dipnotlarında 
belirtmeleri gerekmektedir. 

3.1. Literatür Taraması  
Yücel, Mandacı ve Kurt (2007), İMKB 100 Endeksi’nde yer alan finans dışı 67 

şirketin mali tablo dipnotlarını inceleyerek firmaların maruz kaldıkları finansal riskleri, 
bu riskleri yönetme politikaları ve türev araç kullanımlarını araştırmışlardır. 
Araştırmaları sonucunda, firmaların riskten korunmada türev ürünleri yaygın şekilde 
kullanmadıkları sonucuna varmışlardır. Döviz ve faiz risklerine maruz kalan şirketlerin 
%9’unun türev ürün kullandıkları tespit edilmiştir. 

Saito ve  Schiozer (2004), Brezilya’daki firmaların türev ürün kullanımı ile diğer 
ülkelerdeki türev ürün kullanım düzeylerini karşılaştırmak için araştırma yapmıştır. 
Araştırmada, Brezilya’da özellikle faiz ve kur riskine karşı türev ürün kullanıldığını, 
Brezilya’daki türev ürün kullanım düzeylerinin diğer ülkelerden farklılık göstermediği 
sonucuna varmışlardır. 
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Demir (2008), İMKB’de imalat sektörü endeksinde işlem gören 147 şirketin 2006 
yılı finansal tablolarından faydalanarak döviz riskinden korunma yöntemleri ve 
kullanılma nedenlerini araştırmıştır. Araştırma sonucunda elde ettiği sonuçlar, döviz 
riskine maruz kalmanın göstergesi olarak kullanılan döviz açık pozisyonu ile türev ürün 
kullanma ve dövizli borç kullanma stratejileri arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
belirlemiştir. 

Bartram, Brown ve Fehle (2009), 50 ülkede mali sektör dışındaki 7319 firma 
üzerinde türev ürün kullanım düzeylerini araştırmışlardır. Çalışmada, türev ürünlerin 
döviz kuru riski, faiz oranı riski ve emtia riskine karşı kullanıldığı, türev ürün 
kullanımının firmaların kaldıraç, borçların vadesi, likit varlıklar, temettü politikaları 
gibi önemli finansal özellikleriyle ilişkili olduğu sonucunu elde etmişlerdir.  

Koçyiğit, Bal ve Bal (2009),  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 
reel sektör şirketlerinin 31.12.2006 tarihli finansal tablo dipnotlarını inceleyerek 
karsılaştıkları risk türlerini ve bu risklerin yönetimi için türev ürün kullanılma 
düzeylerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda işletmelerin faaliyet konuları gereği 
çeşitli risklerle yoğun şekilde karsılaşmalarına rağmen, bu risklerin yönetimi için türev 
ürün kullanımının azlığı tespit edilmiştir. Buna göre finansal risklere maruz kalan 
firmaların %13’ü riskten korunmak amacıyla türev ürünleri tercih etmektedirler. 

Çömlekçi ve Güngör (2012), beş yıldızlı otel işletmelerinde finansal riskten 
korunma araçlarının kullanım düzeylerini tespit etmek için yaptıkları anket 
çalışmasında, otel işletmelerinin riskten korunma araçlarından futures sözleşmeleri ile 
döviz kuru riskinden, girdi fiyat artış riskinden ve faiz oranı riskinden korunma 
sağlamayı düşündüklerini, en fazla forward sözleşmelerini tercih ettiklerini tespit 
etmişlerdir.  

Bayrakdaroğlu, Sarı ve Heybeli (2013), Denizli ilinde faaliyet gösteren 58 imalat 
sanayi şirketine anket uygulayarak finansal risk yönetimlerinde türev ürün kullanım 
düzeylerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, şirketlerin türev ürünlerinden 
haberdar olduklarını ancak türev ürün kullanım düzeylerini düşük olduğunu ve büyük 
firmaların da türev ürünleri daha çok spekülatif amaçla kullanma eğiliminde olduklarını 
tespit etmişlerdir. 

Bodnar vd. (2013), İtalya’da mali sektör dışındaki firmaların finansal risk 
yönetimlerinde türev ürün kullanımlarını araştırmışlardır. Araştırmaları sonucunda, 
İtalya’da firmaların özellikle döviz riski ve faiz riskine karşı türev ürün kullandıklarını 
tespit etmişlerdir. Araştırmada, döviz riskine karşı %83 oranında türev ürün 
kullanıldığını, türev ürün kullanan firmalarında çoğunlukla imalat sektöründe faaliyet 
gösterdikleri, yöneticilerin eğitimli olduğu ve borsada kayıtlı oldukları sonucu elde 
edilmiştir. 

Tanrıöven ve Yenice (2014) bankaların türev ürün kullanımının risklilik ve 
karlılık üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırmacılar,   türev araç kullanımı ile 
risklilik ve karlılık arasında uzun dönemli pozitif bir ilişki olduğu tespit etmişlerdir. 
Ayrıca çalışma sonuçlarına göre, türev araç kullanımı arttıkça hem risklilik hem de 
karlılık artmakta, ancak risklilik karlılığa göre daha fazla artmaktadır. 

3.2. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi 
Bu çalışmanın amacı; BİST 100 Endeksi’ne tabi şirketlerin sektörler itibarı ile 

finansal araçlardan kaynaklanan finansal risklere karşı türev ürün kullanma düzeylerini, 
kullandıkları türev ürünlerin çeşitlerini ve kullandıkları bu türev ürünleri hangi 
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risklerden korunmak amacıyla yaptıklarını belirlemektir. Borsa İstanbul’da kayıtlı 
firmalar üzerinde konu ile ilgili araştırmalar en son 2006 yılı mali tabloları üzerinden 
yapıldığından, geçen süre içerisinde türev ürün kullanım düzeylerinde bir değişme olup 
olmadığının tespit edilmesi ve sektörler bazında türev ürün kullanımının belirlenmesi 
açısından bu çalışma önem kazanmaktadır.  

Çalışmanın kapsamını BİST 100 Endeksi’ne tabi şirketler oluşturmuştur. Ancak 
türev ürünleri kullanan taraflardan birinin çoğunlukla bankaların olması, bankaların 
nitelikleri itibari ile türev ürün kullanma amaçlarının diğer işletmelerden farklılık 
göstermesi nedeniyle bankalar ve mali sektörde yer alan diğer şirketler analiz dışı 
bırakılmıştır. Bu kapsamda mali sektör dışındaki 67 şirketin 2013 ve 2014 yılları mali 
tabloları ve dipnotları incelenmiştir. Söz konusu şirketlerin finansal tabloları ve dip 
notları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) web sitesinden elde edilerek içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın kapsamının BİST 100 Endeksi’nin 
oluşturmasının nedeni ise, bu endekse tabi şirketlerin piyasa değerleri ve işlem 
hacimlerinin en üst seviyede olmaları ve dolayısıyla türev ürün kullanma düzeylerinin 
daha fazla olabileceğinin düşünülmesidir. 

3.3. Analiz ve Bulgular 
Bu bölümde öncelikle araştırma kapsamında incelenen şirketlerin sektörlere göre 

dağılımı, maruz kaldıkları riskler ve bu riskleri karşı korunmak için türev ürün kullanma 
düzeyleri ortaya konmuştur. Daha sonra kullanılan türev ürünlerin risklere göre ve 
sektörlere göre dağılımı incelenmiştir. 

3.3.1. Çalışma Kapsamındaki İşletmelerin Sektörlere Göre Dağılımı 
Çalışma kapsamında incelenen işletmelerin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki 

gibidir. 
Tablo 1. Şirketlerin Sektörlere Göre Dağılımı 

SEKTÖR FREKANS % 
İmalat 38 57 
Toptan ve Perakende 8 12 
Ulaştırma ve haberleşme 5 7,5 
Elektrik 4 6 
Teknoloji 4 6 
Madencilik 4 6 
Eğitim Sağlık ve Spor 3 4 
İnşaat 1 1,5 
TOPLAM 67 100,0 

Tabloda görüleceği üzere, BIST-100 Endeksinde yer alan mali sektör dışındaki  
şirketlerin %57’si imalat sektöründe, %12’si toptan ve perakende satış sektöründe, 
%7,5’i ulaştırma ve haberleşme sektöründe, %4’ü eğitim, sağlık ve spor sektöründe 
faaliyet göstermektedir. Elektrik, teknoloji ve madencilik sektörlerinin her birinin 
toplam içindeki payı %6 ve inşaat sektörü de %1,5’luk bir paya sahip olmuştur. 

3.3.2. Şirketlerin Maruz Kaldıkları Riskler 

Çalışma kapsamındaki şirketler, finansal tablo dipnotlarında; kredi, likidite, faiz, 
kur ve diğer fiyat risklerinden bir veya birkaçına maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. 
Şirketlerin hangi risklere maruz kaldıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 
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Tablo 2. Maruz Kalınan Riskler 

Tablo incelendiğinde araştırmaya konu edilen BIST-100 endeksine tabi mali 
sektör dışındaki 67 şirketin tamamına yakını kredi, likidite ve kur riskine maruz 
kaldıklarını ifade etmişlerdir. Faiz riskine maruz kaldıklarını belirten şirketlerin sayısı 
2013 yılında 53 (%79) ve 2014 yılında 55 (%82) iken, diğer fiyat riskine maruz kalan 
şirketlerin sayısı 2013 yılında 29 (%43) ve 2014 yılında 30 (%45) olmuştur. 

3.3.3. Finansal Risklere Karşı Türev Ürün Kullanım Düzeyleri 
Çalışma kapsamındaki işletmelerin finansal risklerden korunmak için türev 

ürünleri kullanma düzeyleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 
Tablo 3. Finansal Riske Karşı Türev Ürün Kullanımı 

 2013 Yılı 2014 Yılı 
Firma Sayısı Yüzde % Firma Sayısı Yüzde % 

Finansal Risklere Karşı 
Türev Ürün Kullanımı 

24 36 30 45 

Tabloda görüleceği üzere, 2013 yılında BIST-100 endeksine tabi mali sektör 
dışındaki şirketlerin %36’sı finansal risklere karşı türev ürünlerden en az birini 
kullanırken, 2014 yılında bu oran %45’e yükselmiştir. 

3.3.4. Maruz Kalınan Risklere Göre Kullanılan Türev Ürünler 
Şirketlerin hangi risklere karşı türev ürün kullandıklarına ilişkin veriler aşağıdaki 

tabloda verilmiştir:  
Tablo 4. Risk Çeşitlerine Göre Türev Ürün Kullanımı 

Maruz Kalınan Riskler 

2013 Yılı 2014 Yılı 
Türev Ürün 

Kullanan 
İşletme Sayısı 

Yüzde % 
Türev Ürün 

Kullanan 
İşletme Sayısı 

Yüzde  
% 

Faiz Riski 18 27 21 31 
Kur Riski 21 31 24 36 

Diğer Fiyat Riski 6 9 7 10 

Tablo 4 şirketlerin hangi risklere karşı türev ürün kullandıklarını ortaya 
koymaktadır. Buna göre, şirketlerin en fazla kur riskine karşı türev ürün kullandığı 
görülmektedir. 2013 yılında araştırma kapsamındaki şirketlerin 21’i (%31) kur riskine 
karşı, 18’i (%27) faiz riskine karşı ve 6’sı (%9) fiyat riskine karşı türev ürün 
kullandığını belirtmiştir. 2014 yılında ise 24 şirket (%36) kur riskine karşı, 21 şirket 
(%31) faiz riskine karşı ve 7 şirket (%10) diğer fiyat riskine karşı türev ürün 
kullanmıştır.  

 2013 Yılı 2014 Yılı 
Firma Sayısı Yüzde % Firma Sayısı Yüzde  % 

Kredi Riski 65 97 67 100 
Likidite Riski 67 100 67 100 
Faiz Riski 53 79 55 82 
Kur Riski 67 100 67 100 

Diğer Fiyat Riski 29 43 30 45 
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3.3.5. Sektörlerin Türev Ürün Kullanma Düzeyleri ve Sektörlere Göre 
Kullanılan Türev Ürünler 

Türev ürün kullanan şirketlerin sektörlere göre dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir. 
Tablo 5.  Sektörlerin Türev Ürün Kullanma Düzeyleri 

Sektörler 

2013 Yılında 
Türev Ürün 

Kullanan 
İşletme Sayısı 

Sektördeki 
yüzdelik 

dilim (%) 

2014 Yılında 
Türev Ürün 

Kullanan 
İşletme Sayısı 

Sektördeki 
yüzdelik dilim 

(%) 

İmalat sektörü 15 38 19 50 
Toptan, Perakende, 
Ticaret 2 25 2 25 

Ulaştırma ve Haberleşme 2 40 3 60 
Elektrik 3 75 3 75 
Teknoloji 1 25 1 25 
Madencilik 0 0 1 25 
Eğitim, Sağlık ve Spor 0 0 0 0 
İnşaat 1 100 1 100 
TOPLAM 24  30  

Tablo 5 incelendiğinde, 2013 yılında imalat sektöründeki şirketlerin 15’i (%38) 
türev ürün kullanırken, 2014 yılında 19’u (%50) kullanmıştır. İnşaat sektöründe yer alan 
1 şirket türev ürün kullanırken, eğitim, sağlık ve spor sektöründeki hiçbir şirket türev 
ürün kullanmamıştır. Toptan, perakende ve ticaret sektöründeki 8 şirketten 2 tanesi 
(%25), elektrik sektöründeki 4 şirketten 3’ü (%75) ve teknoloji sektöründeki 4 şirketten 
1’i (%25) 2013 ve 2014 yıllarında türev ürün kullanmışlardır. Ulaştırma ve Haberleşme 
sektöründe 2013 yılında 2 şirket (%25), 2014 yılında 3 şirket (%60) türev ürün 
kullanmıştır.  

Finansal risklerden korunmak için kullanılan türev ürün çeşitlerinin sektörlere 
göre dağılımı da Tablo 6’da aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 6. Kullanılan Türev Ürünlerin Sektörlere Göre Dağılımı 

Sektörler 

KULLANILAN TÜREV ÜRÜNLER 
Vadeli Alım Satım 

Sözleşmeleri Swap Opsiyon 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

İmalat  10 26 17 45 10 26 12 32 2 5 4 10,5 
Toptan ve 
Perakende 
Ticaret 

1 12,5 1 12,5 0 0 0 0 1 25 0 0 

Ulaştırma ve 
haberleşme 1 20 1 20 0 0 0 0 1 20 1 20 

Elektrik 2 50 2 50 3 75 3 75 0 0 1 25 
Teknoloji 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Madencilik 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eğitim Sağlık 
ve Spor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

İnşaat 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 16  24  13  15  4  6  
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Tablo 6 incelendiğinde 2013 yılında imalat sektöründeki şirketlerin %26’sı vadeli 
alım satış sözleşmeleri ve swap ürünlerini kullanırken, %5’i opsiyon türev ürününü 
kullanmıştır. 2014 yılında ise imalat sektöründeki şirketlerin %45’i vadeli alım satış 
sözleşmesi, %32’si swap ve %10,5’i opsiyon ürününü kullanmıştır. Eğitim, Sağlık ve 
Spor sektöründeki şirketlerin hiçbirisi türev ürün kullanmazken, inşaat sektöründeki bir 
şirket, vadeli alım satım sözleşmesi kullanmıştır.  Toptan ve Perakende sektöründeki 8 
şirketten 1’i (%12,5) vadeli alım satım sözleşmesi kullanırken, 1 tanesi de opsiyon 
sözleşmesi kullanmıştır. Madencilik sektöründe ve teknoloji sektörlerinde yer alan her 4 
şirketten birer tanesi (%25) vadeli döviz alım satış sözleşmesi kullanmıştır. Ulaştırma 
ve haberleşme sektöründeki 5 şirketten 1 tanesi (%20) vadeli alım satım sözleşmesi ve 
opsiyon sözleşmesi kullanmıştır. 

3.3.6. Maruz Kalınan Risklere Karşı Kullanılan Türev Ürünlerin Çeşitleri 
Araştırma kapsamındaki şirketlerin maruz kaldıkları risklere karşı hangi türev 

ürünleri kullandıkları aşağıda Tablo 7’de gösterilmiştir. 
Tablo 7. Maruz Kalınan Risklere Karşı Kullanılan Türev Ürünlerin Çeşitleri 

Riskler 

Risklere Karşı 
Türev 

Kullanım 
Sayısı 

Vadeli Alım Satım 
Sözleşmesi 

Swap Opsiyon 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

2013 2014 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Faiz 

Riski 
18 21 6 33 8 38 13 72 16 76 1 6 2 11 

Kur 

Riski 
21 24 16 76 20 83 10 62 11 46 4 19 6 25 

Diğer 

Fiyat 

riski 

6 9 2 33 3 33 3 50 4 44 5 83 6 67 

Tablo 7’de hangi finansal risklere karşı ne tür türev ürünlerin kullanıldığı 
gösterilmiştir. Buna göre, araştırma kapsamındaki şirketler faiz, kur ve diğer fiyat 
riskine karşı türev ürün kullanmışlardır. Faiz riskine karşı daha çok swap sözleşmeleri 
ile önlem alındığı görülmektedir. 2013 yılında şirketler faiz riskine karşı %72 oranında, 
2014 yılında %76 oranında swap sözleşmesi ile önlem alırken, 2013 yılında % 33 
oranında vadeli alım satım sözleşmeleri ile ve %11 oranında opsiyon sözleşmeleri 
kullanılmıştır. 2014 yılında ise faiz riskine karşı %38 oranında vadeli alım satım 
sözleşmesi ve %11 oranında opsiyon sözleşmesi kullanılmıştır.  

Kur riskine karşı en fazla vadeli alım satım sözleşmeleri kullanılmıştır. 2013 
yılında kur riskine karşı %76 oranında vadeli alım satım sözleşmesi, %62 oranında 
swap sözleşmesi ve %19 oranında opsiyon sözleşmesi kullanılmıştır. 2014 yılında ise 
kur riskine karşı %83 oranında vadeli alım satım sözleşmesi, %46 oranında swap 
sözleşmesi ve %25 oranında opsiyon sözleşmesi kullanılmıştır. 

Diğer fiyat riski kapsamında yer alan risklere karşı da en fazla opsiyon 
sözleşmeleri kullanılmıştır. 2013 yılında %83 oranında opsiyon, %50 oranında swap, 
%33 oranında vadeli alım satım sözleşmesi kullanılmıştır. 2014 yılında ise, %67 
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oranında opsiyon, %44 oranında swap ve %33 oranında vadeli alım satım sözleşmesi 
kullanılmıştır. 

4. Sonuç 

İşletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri, faaliyetlerini etkin ve verimli 
bir şekilde yürütebilmeleri için maruz kaldıkları riskleri değerlendirmeleri ve bu risklere 
karşı önlem almaları son derece önemlidir. Risk yönetimi ile işletmeler risklerini 
ölçülebilir hale getirebilir ve onları işletme amaçları doğrultusunda en uygun şekilde 
yönetebilir hale gelir. Çağımızda işletmelerin maruz kaldıkları finansal riskleri 
önlemede kullanılan en önemli enstrümanlardan biri türev ürünlerdir. Tezgah üstü 
piyasalarda veya organize borsalarda işlem görebilen türev ürünler, spekülatif amaçlarla 
kullanılabildiği gibi finansal risklerden korunmak amacıyla da kullanılabilmektedir. 
Forward, future, swap ve opsiyon sözleşmelerinden oluşan türev ürünler taraflardan 
birine sözleşmeden doğan bir hak getirmekte, diğer tarafa da bir yükümlülük 
yüklemektedir. Böylece taraflardan biri belirsizliğin ve gelecekteki fiyat hareketlerinin 
ortaya çıkaracağı risklere karşı korunurken, diğeri spekülatif amaçlarla yapmış olduğu 
sözleşmelerden kâr elde edebilir veya zarar edebilir. Veya her iki taraf da riskten 
korunabilmektedir.  

Türkiye Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Standartları’na göre, 
işletmelerin maruz kaldıkları finansal riskleri ve bu riskleri nasıl yönettiklerini finansal 
tablo dipnotlarında göstermeleri gerekmektedir. SPK, Kamu Gözetim Kurumu 
tarafından yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”ni esas alarak 
KAP aracılığıyla kamuya ilan edilecek finansal rapor formatlarında yer alması gerekli 
asgari unsurları belirlemiştir. Bu çalışmada, BIST-100 endeksinde yer alan mali sektör 
dışındaki 67 şirketin 2013 ve 2014 yılı finansal tablo ve dipnotları incelenerek, 
şirketlerin maruz kaldıkları finansal risklerin neler olduğu ve bu riskleri yönetirken 
türev ürünlerden hangi oranda yararlandıkları araştırılmıştır. Yapılan araştırmanın 
sonucunda, çalışma kapsamındaki şirketlerin tamamına yakını maruz kaldıkları riskleri 
finansal tablo dipnotlarında belirttikleri görülmüştür. Bu riskler; kredi riski, likidite 
riski, faiz riski, kur riski ve diğer fiyat riski olarak sıralanmıştır. Söz konusu riskleri 
yönetmek amacıyla çalışma kapsamındaki şirketlerin türev ürün kullanma düzeyleri 
2013 yılında %36, 2014 yılında %45 olarak gerçekleşmiştir. 

Kullanılan türev ürünler faiz riski, kur riski ve diğer fiyat riskine karşı korunmayı 
amaçlamıştır. Maruz kalınan riskler arasında yer alan kredi riski ve likidite riskine karşı 
hiç türev ürün kullanılmamıştır. Söz konusu riskleri yönetmede daha çok firma içi 
yöntemlerin kullanıldığı belirtilmiştir. 2013 yılında araştırma kapsamındaki şirketlerin 
%27’si faiz riskine karşı, %31’i kur riskine karşı ve %9’u diğer fiyat riskine karşı türev 
ürünleri kullanırken, 2014 yılında faiz riskine karşı türev ürünleri kullanan şirketlerin 
oranı %31, kur riskine karşı %36 ve diğer fiyat riskine karşı %10 olarak gerçekleşmiştir. 

Kullanılan türev ürünler finansal riskler bazında incelendiğinde, faiz riskine karşı 
en fazla swap sözleşmelerinin kullanıldığı, kur riskine karşı ise en fazla vadeli alım 
satım sözleşmelerinin (forward ve future) kullanıldığı ve diğer fiyat riskine karşılık ise 
opsiyon sözleşmelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Çalışmanın kapsamındaki şirketlerin büyük çoğunluğu imalat sektöründe faaliyet 
göstermektedir. İmalat sektöründeki şirketlerin türev ürün kullanma düzeyleri 2013 
yılında %38, 2014 yılında ise %50 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim, sağlık ve spor 
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sektöründeki şirketlerin hiçbirisi türev ürün kullanmazken, toptan, perakende ve ticaret 
sektöründeki 8 şirketten 2 tanesi (%25), elektrik sektöründeki 4 şirketten 3’ü (%75) ve 
teknoloji sektöründeki 4 şirketten 1’i (%25) 2013 ve 2014 yıllarında türev 
ürün.kullanmışlardır. Ulaştırma ve Haberleşme sektöründe 2013 yılında 2 şirket (%25), 
2014 yılında 3 şirket (%60) türev ürün kullanmıştır.  

Borsa İstanbul’daki şirketlerin 2005 ve 2006 yıllarında türev ürün kullanım 
düzeylerinin incelendiği önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında [Koçyiğit, Bal ve Bal 
(2009) ve Yücel, Mandacı ve Kurt (2007)]  2014 yılı sonu itibarı ile firmaların türev 
ürün kullanım düzeylerinde önemli oranda artış olduğu tespit edilmiştir.  

Türev ürünlerin kullanım düzeyinin Borsa İstanbul’daki tüm şirketler bazında 
araştırılması  ve türev ürün kullanımının şirketlerin finansal performansları üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi konuları araştırmacılara önerilebilecek konulardır.  
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Extensive Summary 

 
In general, derivatives are financial agreements signed by counterparties to trade 

pre-determined asset(s) today based on their future values. Main financial tools are cash 
on hand, assets, liabilities, equity shares and owner’s equity and on the other hand 
financial derivatives are forward, future, option, swap and other derivative financial 
tools. Today, increasing uncertainties in global economy and price fluctuations make 
the attentive risk management an obligation. Emerging risk management techniques 
along with the development of financial system rise in importance day by day. 
Derivative products have been appeared as important financial products developed as 
the most proper risk management tool for both providing a protection against global 
financial crisis and undertaken financial risks and meeting the need to monitor the 
variables constantly and instantly. 

Although there are other derivative tools used in markets, derivative tools might 
be generally classified into topics stated below: 

• Dated trading agreements (forward agreements, future agreements) 

• Option agreements 

• Swap agreements 
Along with globalization firms’ business segments are expanded and complicated 

and as a result risks exposed are increased. These risks are classified as follows: loan 
risk, liquidity risk, interest risk, exchange risk and other price risks. Turkish Financial 
Reporting Standard (TFRS 7) aims the information needed for financial statement users 
to evaluate the characteristics and level of risks exposed within the period or at the end 
of the reporting period due to financial tools and business’ risk management models of 
the concerned risks, declared to public in their financial statements. According to the 
TFRS7, these risks are categorized as loan risks, liquidity risks and market risks. Market 
risks are split up to sub-categories as interest risk, exchange risk and other price risks. 

Capital Market Boards of Turkey had been determined the minimum components 
that must be in financial report format declared to public through Public Disclosure 
Platform based on “Financial Statements Samples and User Guide” published by Public 
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Oversight – Accounting and Auditing Standards Authority. In this study, by examining 
yearly-financial statements (2013-2014) and annotations of 67 firms that takes place in 
BIST-100 index other than financial sector, authors research the exposed financial risks 
and to what extent firms used derivative products to manage these risks. As a result, it is 
found that almost all firms within the study indicated the exposed financial risks in their 
financial statements and annotations. These risks are juxtaposed as loan risk, liquidity 
risk, interest risk, exchange risk and other price risks. Firms’ levels of using derivative 
products to manage the indicated risks are actualized 36 % in 2013 and 45 % in 2014.  

Derivative products are used as a protection against interest risk, exchange risk 
and other price risks. It is found that no derivative products are used against the loan 
risk and liquidity risk among the exposed risks. Mostly, in-firm techniques are used to 
manage the indicated risks. Subject to the study, 27% of the firms used derivative 
products against interest risk, 31% of them against exchange risk and 9% of them 
against other price risks in 2013 and respectively 31% against interest risk, 36% of them 
against exchange risk and 10% of them against other price risks in 2014. 

 
 


