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Abstract 

In this paper, according to Austrian school, the existence of bubbles in asset 
market of Tehran from 1998 to 2009 is attributed to the unexpected fluctuations of 
liquidity. To find out the process of bubble, the state space form and Kalman filter are 
used and bubble is brought out as unobserved variable of price series. In order to 
determine the long run relationship between liquidity and price bubble the VAR method 
proposed by Johanson and Jelisus is used. The result confirms that variation of liquidity 
has a significant effect on the creating of bubble in long run. 
Keywords: Price bubble; Austrian school 

 
Introduction: 
In the framework of asset pricing theory (APT) and assuming the efficiency of 

market, the price of possessions only depends on the information about the efficiency of 
possessions with this point of view, the current price, should be according to 
fundamental base value of the possessions and any kind of deviation of it is called 
bubble. According to definition of World Bank, bubble refers the situation that the price 
of the possession, infringes its fundamental price meaningfully. This word becomes 
common in asset markets, after the weakness of fundamental patterns when explaining 
excessive fluctuations of price in asset market. This notation becomes the subject 
different studies. The idea of ‘bubbles’ in asset prices is then considered. It is argued 
that a ‘bubble’ is not a meaningful way to characterize asset price cycles because the 
concept lacks both analytical coherence and empirical support. Some of the most well-
known historical ‘bubble’ episodes, such as the Dutch ‘tulip mania’ of the 1630s, are 
shown to be myths that have been largely debunked by modern scholarship. The 
inability of economists to give substance to the idea of ‘bubbles’ argues against using 
monetary policy to manage asset price cycles. Regarding bubble, different points of 
views are suggested. According to Chicago's school, accepting the existence of bubble 
is approval of the agents of ignorance and such behavior is impossible by the 
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economical human, therefore, based on this, the existence of bubble in market is 
defined. As opposite to them Keynesian economists and followers of behavioral 
finance, accepting the existence of the bubble against the hardcore of their thoughts 
based on the nationality of human, they rejected its existence and knew it due to real 
factors. The Keynesian economists by stating theories based on psychology and 
sociology proves that the possibility of ignorant behavior of a group, even including 
knowledgeable people, is possible in the framework of herding theories, so these 
economists, by accepting bubble, attribute it to the ignorance of investors. We call 
attention to the researches like Tversky and Kahnemann (1974), Lee (1993), Shiller 
(2001) and Thornton (2007) by satiating discussions such as excessive pessimistic and 
optimistic, the low small number, informational cascades and Herding theory are the 
reasons of creating bubble in asset market. According to the followers of behavioral 
economics point of view, the existence of bubble is accepted as the real result of 
collective behavior of agents of market. According to this point of view, the appearance 
and fall of bubbles is due to emotional intelligence and behaviors affected by the 
thought of the group. Regarding to this school bubble feeds on itself and expands, then 
it can be once deteriorated by changing the dominant thought, but the third point of 
view whose source is Austrian school, believes that bubble is the result of expanding 
monetary policies. In this point of view, bubbles are a part of price changing which are 
created through expanding monetary policies in asset market. In other words, regarding 
Austrian point of view, injection of money causes the behavior of non-productive 
speculation and bubble is shaped. This view is considered, because it attributes the 
occurrence of a real phenomenon to economical factors. The studies related to this 
school are such as Shostak (2003) and Callahan and Garrison (2003). This paper 
follows testing whether money is effective creating bubble in asset market of Tehran in 
the framework of Austrian school. To answer this question in this fundamental pattern, 
pricing possessions is collected in the framework of state space form and then using 
Kalman filter of price bubble is brought out as unobserved variable of pattern. Finally, 
the existence of long run and short run of our variables is tested using Johansen and 
Juselius cointegration method. 

Austrian school in asset market: 
The case for an activist approach to asset price cycles relies heavily on the notion 

that asset prices are prone to ‘bubbles’ that may destabilize the financial system and the 
broader economy. However, there is almost no agreement in the literature on what 
might constitute an asset price ‘bubble.’ This fundamental lack of understanding 
presents considerable problems for any attempt to operationalise an activist approach to 
asset prices on the part of monetary policy. The literature typically distinguishes 
between ‘rational’ and ‘irrational’ bubbles, although both these conceptions suffer from 
similar problems (Dempster, 2011). ''The Austrian School of Economics has a long and 
distinguished history of dealing with problems of epistemology and method in 
economics that the mainstream of the profession has predominately ignored. The 
discipline of finance (a specialized sub-field of economics that deals with the principles 
of the acquisition, management, and use of money capital, by individuals and firms, as a 
source of liquidity and investment funding), though typically better grounded in real-
world practice than its parent discipline, nonetheless suffers from epistemological 
problems, as well as methodological inconsistencies, that an Austrian perspective could 
potentially address. Modern proponents of the Austrian business cycle theory (ABCT) 
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of the 1920s argue that ‘bubbles’ in asset prices are the result of a monetary policy-
induced expansion in money and credit that drives both asset prices and the business 
cycle more broadly'' (Von Mises, 1953; Dempster, 2011). As a stylised account of the 
business cycle, this view informs much popular commentary, notably by The Economist 
magazine, which likes to claim that ‘the Austrian school of economics offers perhaps 
the best framework to understand what is going on (The Economist, 28 July 2005). In 
fact, the ABCT is inconsistent with current institutional realities and modern 
macroeconomic theory and evidence (Wagner, 1997; Dempster, 2011). 

There is only a very loose relationship between official interest rates and growth 
in broad money and credit aggregates under current central bank operating procedures 
(Disyatat, 2008). ''The ABCT is a fundamental explanation for ‘bubbles’ because 
Austrians have an axiomatic theory of the relationship between monetary policy and 
asset prices. However, the ABCT implicitly assumes some investor irrationality, 
namely, that investors fail to learn from previous cycles. Proponents of the ABCT argue 
that this is due to the failure of economic agents to understand or accept their theory—in 
other words, the theory holds only because most people reject it'' (Barnett and Block, 
2006). ''Unlike many of the contemporary exponents of the ABCT, Mises both 
anticipated and accepted the implications of a quasi-rational expectations view of 
monetary policy and the business cycle: The teachings of the monetary theory of the 
trade cycle are today so well known even outside the circle of economists, that the naïve 
optimism which inspired the entrepreneurs in the boom periods of the past has given 
way to a certain skepticism'' (Barnett and Block, 2006; Dempster, 2011). 

''It may be that businessmen will in the future react to credit expansion in another 
manner than they did in the past. It may be that they will avoid using for an expansion 
of their operations the easy money available, because they will keep in mind the 
inevitable end of the boom … as the boom comes to an earlier end, the amount of 
malinvestment is smaller and in consequence the following depression is milder too'' 
(Von Mises, 1953). ''Note that the supposed failure to learn what some Austrians view 
to be the correct model of the business cycle is distinct from the question of whether 
rational expectations render monetary policy ineffective. Both monetarists and New 
Keynesians would not dispute the Austrian view that monetary policy is effective to 
some degree, even in the presence of rational expectations. It should be noted that many 
Austrian School economists reject the ABCT as an equilibrium theory that departs from 
Austrian School methodology. Leland Yeager, for example, has called the theory an 
‘embarrassing excrescence'' (Yeager, 1997). 

''Mueller (2001) picks up on Matchup's theme of the relationship between stock 
market activity and monetary policy, although he inexplicably neglects to acknowledge 
Matchup's contribution. Mueller’s article provides a rough outline of the Austrian 
analysis of the bubble economy fueled by monetary expansion, and integrates the 
micro-level perspective provided by earlier theorists with a macro-level, systemic 
framework where the “expectations of investors and consumers have become highly 
unstable and economic action is hampered by the perception of insecurity.” Of 
particular interest is the tying of economic (boom-bust) and stock-market (asset price) 
bubbles together under this single, unified framework'' (Yeager, 1997; Barnett and 
Block, 2006). 
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Furthermore, there is a growing literature in the field of economic sociology that 
mirrors much of the criticism of neoclassical rationality and maximization assumptions 
found in Austrian economics while retaining at least some form of axiomatic rationality 
(or self-interest) and goal-oriented agency (see Yeager, 1997; Barnett and Block, 2006; 
Dempster, 2011). For example, Abolafia and Kilduff (1988) explore the purposive 
“actions, attributions, and regulatory efforts of powerful market participants” in the 
process of conflict that brings about and, eventually, resolves a speculative asset price 
bubble. Their model treats “economic actors as aggressively self-interested but deeply 
constrained by the institutional structures within which they operate” (p. 178). 

Bubble price in asset market1:  
Consumers’ optimization problem can be used to derive the basic asset pricing 

relationship assuming no-arbitrage and rational expectations—standard assumptions in 
economics and finance. For simplicity let expected utility driven from consumption, 
u(c), be maximized in an endowment economy, 

Max Et{Summation (βiu(ct+i) for i from 0 to end} 
s.t. ct+i = yt+i + (Pt+i + dt+i)xt+i − Pt+ixt+i+1                                                                          (2) 

where yt is the endowment, β is the discount rate of future consumption, xt is the 
storable asset, Pt is the after-dividend price of the asset, and dt is the payoff received 
from the asset. In this paper the focus is on stock prices, thus Pt is a stock price, and dt is 
dividend, however, in different contexts Pt may be a house price and dt rent, or Pt may 
be price of a mine and dt the value of ore unearthed every period. The optimization 
problem’s first order condition is: 

Et{βu'(ct+i)[Pt+i + dt+i]} = Et{u'(ct+i−1)Pt+i−1}                                                                   (2) 

For asset pricing purposes, it is often implicitly or explicitly assumed that utility is 
linear, which implies constant marginal utility and risk neutrality. In this case, equation 
(2) simplifies to: 

βEt(Pt+i + dt+i) = Et(Pt+i−1)                                                                                                (3) 

Assuming further the existence of a riskless bond available in zero net supply with 
one period net interest rate, r, no-arbitrage implies: 

Et(Pt+i−1) = Et(Pt+i + dt+i) / (1 + r)                                                                                     (4) 
Equation (4) is the starting point of most empirical asset pricing tests. This first-

degree difference equation can be iterated forward to reveal the solution: 

Pt = Summation (Et(dt+i)(1/1 + r)i for i from 1 to end) + Bt                                            (5) 
such that Et(Bt+1) = (1+r)Bt                                                                                             (6) 

The asset price has two components, a “market fundamental” part, which is the 
discounted value of expected future dividends, the first term in the left hand- side of 
equation (5), and a “bubble” part, the second term. In this setup, the rational bubble is 

                                                
1In order to explain Bubble price in asset market we reference some parts of the paper of Gurkaynak 
(2005) can be found in the special issue of Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve 
Board, Washington, D.C 
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not a mispricing effect but a basic component of the asset price. Despite the potential 
presence of a bubble, there are no arbitrage opportunities-equation (6) rules these out. 
Under the assumption that dividends grow slower than r, the market fundamental part of 
the asset price converges. The bubble part, in contrast, is non-stationary. The price of 
the asset may exceed its fundamental value as long as agents expect that they can sell 
the asset at an even higher price in a future date. Notice that the expectation of making 
high capital gains from the sale of the asset in the future is consistent with no-arbitrage 
pricing as the value of the right to sell the asset is priced in. Importantly, the path of the 
bubble (and consequently the asset price) is not unique. Equation (6) only restricts the 
law of motion of the non-fundamental part of the asset price, but it implies a different 
path for each possible value of the initial level of the bubble. An additional assumption 
about Bt is required to determine the asset price. A special case of the solution that pins 
down the asset price is Bt = 0, which implies that the value of the bubble is zero at all 
times. This is the fundamental solution that forms the basis of present value pricing 
approaches to equity prices. In the remainder of the paper this solution is alternatively 
called “the standard model,” “the present value model,” and “the market fundamentals 
model.” 

The market fundamentals model is a special case of a more general model that 
allows for bubbles. The no bubbles special case is justified by a transversality condition 
in infinite horizon models. The price of the asset today is the sum of the net present 
value of expected dividends and the expected resale value: 

Pt = Summation (Et(dt+i)(1/1 + r)i for i from 1 to end) + lim i→∞(1/1 + r)i Pt+i                (7)                                      
The transversality condition asserts that the second term on the right hand side is 

zero. This is justified by the following argument: If there is a positive bubble, and this 
term is not zero, the infinitely lived agent could sell the asset and the lost utility, which 
is the discounted value of the dividend stream, will be lower than the sale value. This 
cannot be an equilibrium price as all agents will want to sell the asset and the price will 
fall to the fundamental level. Tirole (1982) argues that bubbles can be ruled out in 
infinitely lived rational expectations models, but the same author (1985) shows that 
bubble paths for asset prices are possible in overlapping generations models. The 
current literature usually takes it as given that non-fundamentals based asset prices are 
possible, skipping the theoretical existence problem, and treating bubbles as an 
empirical issue. The empirical tests usually start from equations (5) and (6), without 
delving into general equilibrium arguments. 

The state space form2: 
The general state space form is 

yt = Ztαt + Gt£t                                                                                                                  (8) 
αt+1 = Ttαt + Ht£t    for t = 1 to n                                                                                       (9) 

where £t i.i.d. (0, σ2I),  α1 i.i.d. (0, σ2P1),  and the £t and α1 are mutually 
uncorrelated. The system matrices Zt, Tt, Gt and Ht are nonrandom, typically depend on 
hyper parameters and, as the notation indicates, may vary over time. For a univariate 
model with an s*1 state vector αt and m*1 vector of errors £t, the matrices Zt, Tt, Gt and 
Ht are 1*s, s*s, 1*m and s*m respectively and m is max (p, q). In the literature 
                                                
2In order to explain this part we reference some parts of the papers of Brockwell and Davis (1987), 
Harvey (1989) and Hamilton (1994). 
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(Brockwell and Davis 1987; Harvey 1989; Box, Jenkins, and Reinsel 1994; Hamilton 
1994) the max (p; q) representation has been overlooked in favor of one in which the 
state vector is of length m = max (p, q+1). In this version, Z and T are as above but G = 
0 and H = (1; θ1 to θm-1)'. The prevalence of this form may be explained by the fact 
that the measurement and state noise are uncorrelated – there is no measurement noise. 
Uncorrelated measurement and state noise fits in with the more usual state space form 
where GtH't = 0 (Anderson and Moore 1979). Using the Kalman filter the observations 
yt are transformed to innovations vt. In general, for t = 1to n, 

vt = yt - Ztat, Ft = ZtPtZ't + GtG't, 
Kt = (TtPtZ't + HtG't)Ft

-1, 
at+1 = Ttat + Ktvt, Pt+1 = TtPtL't + HtJ't                                                                             (10) 

where Lt = Tt - KtZt and Jt = Ht - KtGt. The slight simplification of (3) made 
possible by the max(p, q + 1) representation must be balanced against desirable features 
of the max(p, q) form. It is our contention that the arguments in favor of the max (p, q) 
version are compelling. First, when q ≥ p the state vector is shorter providing a slight 
computational advantage. Second, the converged quantities in the max (p, q) 
representation take on convenient and readily interpretable forms. 

Methodology of finding the bubble in Tehran asset market: 
According to state space form our model in Tehran's asset market is followed as: 

PRD = C1*PED(-4) + SV1 

SV1 = C3*SV1(-1) + (var = exp(C2))                                                                             (11) 

Where PRD is the logarithm of first lag of price index of Tehran's asset market in 
fixed price of 1991, PED is the logarithm of first lag of price index of cash returns and 
SV1 is an unobserved variable (bubble part). 

At first we probe the integration of the variables in equations 10 and 11 with 
augmented Dicky-Fuller test. After that we use the Box-Jenkins method in order to find 
cash returns presses. Our result confirms that this process is an ARIMA(4, 1, 0). Finally 
we assume that the bubble is followed as an autoregressive process with one order. 

In order to find the coefficients of equations above we use a maximum likelihood 
method. Finally, with using the Kalman filter and estimating the maximum likelihood of 
the variables of state space form the best estimation of unobserved variable would be 
gained. The result of this estimation is available in table 1. 

Table 1. Result of the Kalman filter estimation of the bubble 
Method: Kalmen filter 
Observation: 48 
 Final state Root MSE z-Statistics Prob. 
SV1 -7.115 829.791 -0.008 0.993 
Log 
Likelihood 

-283.193 Akaike information criterion 16.182 

Parameters 0.000 Schwarz information criterion 16.182 
Diffuse priors 0.000 Hannan-Quinn information criterion 16.182 
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Analysis of short and long run between the size of liquidity and price bubble 
in Tehran's asset market: 

The aim of this study is to investigate the relationship between the size of 
unplanned variation of liquidity and the price of bubble of Tehran's asset market in short 
and long run. In order to do this we use a simple linear regression which the result is 
followed as: 

Log(bb)=1.64+0.43log(bp) 
t: (0.9)      (2.70) 
Std: (1.45)      (1.13)                                                                                                      (12) 

The elasticity of bubble in the total index of Tehran's asset market (bb) compared 
with the unplanned variation of liquidity (bp) is 0.43 significantly. In another word, 
each 100 units increasing in the size of unplanned variation of liquidity cause to 
increasing around 38 units in the price bubble of Tehran's asset market from 1998 to 
2009. 

The result of co integration test is available in table 2. According to table 2, we 
test the Max-eigenvalue test and Trace test to find the existence of long run relationship. 
Our result verifies that there is not any long run relationship between the variables. 

This result argues that in short run we could explain the existence of bubbles with 
the Austrian school. But in long run, because of finding no relationship we consider that 
there do not exist the sufficient evidence of Austrian school manners at this time or 
similarly with Chicago school we find no bubble in Tehran's asset market. 

Table 2. Result of co integration test between bb and bp 
Unrestricted cointegration rank test (Trace) 
Hypothesized Trace 0.05 
No of CE(s) Eigenvalue Statistics Critical value Prob. ** 
None 0.272 13.351 15.494 0.102 
At most 1 0.000 0.009 3.841 0.923 
Unrestricted cointegration rank test (Maximum Eigenvalue) 
Hypothesized Max-Eigen 0.05 
No of CE(s) Eigenvalue Statistics Critical value Prob. ** 
None 0.272 13.351 14.265 0.069 
At most 1 0.000 0.009 3.841 0.923 

 Notes: result denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level. 

Conclusion: 
In this paper we base the Austrian school in order to find if the price bubble in 

Tehran's asset market is influenced of unplanned variation of the size of liquidity over 
the period of 1998 to 2009 in quarterly amounts. To do this, we use Kalman filter model 
and test the existence of short and long run. Our result confirms that the variation of 
liquidity cause to make a price bubble in total index of Tehran's asset market. We find 
no long run relationship between our variables. 
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A further prospect for this type of study is to repeat the tests proposed here with 
longer time series. This will be possible whenever supranational institutions produce 
consistent time series data on national accounts. 
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Abstract 
This qualitative study questions the prevailing explanations about the nature of 

ecotourism. The major aims of the study are (a) to point out that the widespread notions 
and theoretical attributions about the character of ecotourism should be reconsidered 
and (b) to express the need for critical questioning and design in qualitative and 
quantitative academic studies in social, management, administrative and tourism 
sciences. The article explains, first, the basic rationale for legitimizing, market building, 
supporting, sustaining and expanding the capitalist market, including ecotourism 
practices, and connects the concept of environment with economy, and inclusion of 
tourism and ecotourism in sustainable development. Then, it discusses the nature of 
dominant explanations of ecotourism.  The study concludes that widespread 
explanations of the nature, structure, activity and outcome of ecotourism rarely match 
the nature of daily ecotourism practices. Instead, they generally create, employ and 
sustain functional myths about industrial practices, relations, causes, effects and 
outcomes of ecotourism. They provide strategically prescriptive and normative ethics 
and principles that are mostly unattainable. They consciously or inadvertently ignore the 
fact that the notion of ecotourism is deeply embedded in the logics of ideological 
normalisation of corporate activities, commodity circulation, technological end-product 
distribution and use, and global governance of the economic, political and cultural 
market conditions. 

Keywords: Ecotourism, ecotourism industry, mind management, critical inquiry, 
ecotourism practices, environmental protection. 

Introduction 
The major trend in tourism, especially since the mid 1980s, has been expansion of 

tourism from mass tourism to the various types of nature-based tourism, including 
ecotourism. Since the term “ecotourism” was introduced in the 1960s (Hetzer, 1965), it 
has been extensively considered a benign and preferable form of tourism. Since 1990s, 
it has been hailed as (a) the fastest growing sector of the travel and tourism industry, (b) 
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a universal remedy for regional and local development that benefits and empowers local 
communities, (c) a way to fund environmental conservation and scientific research, 
protect fragile ecosystems, educate and create widespread environmental awareness 
among people, tourists and tourism industry, and foster world peace (Hall and Boyd, 
2003; Honey, 2008).  Consequently, new challenges have emerged in order to generate 
market expansion and increase tourist demand for the new types of tourism. Tour 
operators and tourism agencies accordingly have made changes in their field of 
activities and included rural and natural areas in their sphere of activities. Tourism 
investors have expanded their activities beyond the seashores and moved to rural areas 
and inside the wilderness, including national parks. The need for and activities of 
demand creation and expansion for ecotourism have increased. Governments, 
bureaucrats, academicians and business people in developing countries have started 
considering  ecotourism as an engine of growth, and source of foreign exchange and 
employment to revive the local economy (Sreekumar and Parayıl, 2002, p. 529; Tosun 
et al., 2003). Valuable resources have been diverted to the provision of airports, local 
transport, infrastructure and hotels with a view to creating a niche of their own in the 
international (eco) tourism market. Natural forests have been encroached by expanding 
tourism activities. Houses and physical environment in rural areas, old towns and 
historical neighbourhoods in cities have been renovated; people have been removed 
from their houses, investors who have close (mostly financial) relations with high 
ranking officials in governing bodies have moved in, and eye-catching fake 
environments have been created in the name of historical or natural authenticity in order 
to attract domestic and international tourists. Academicians have started doing research 
in ecotourism. Simultaneously, theoretical, promotional and mystified explanations 
about the nature and benefits of ecotourism have flourished and proliferated.  

However, within a short period of time some scholars have started questioning the 
practices and assumptions about the nature and benefits of ecotourism (Lindberg et al., 
1996; Butler, 1990; Wheeller, 1991; Hall, 1994). Focusing on the ecotourism issue in 
the early 1990s, Wheeller (1991) viewed alternative forms of tourisms a sophisticated 
deception and effective marketing tool for demand expansion. “By clothing itself in a 
greenmantle, the industry is being provided with a shield with which it can both deflect 
valid criticism and improve its own image while, in reality, continuing its familiar short 
tourism commercial march” (Wheeller, 1991, p. 96).  

At the same time, we have witnessed the emergence and development of various 
critical schools of tourism/ecotourism studies with substantial questions and alternative 
research methodologies (Higham, 2000; Cater, 2006; Duffy, 2002; Tribe, 2003; Hall 
and Tucker, 2004; Vivanco, 2002; Aitchison, 2006; Hall, 2007; Burns and Novelli, 
2008; Bianchi, 2009; Laudati, 2010, Fletcher, 2011). They demonstrate a shift from 
research designs that are based on mainly qualitative positivist or positivist-empirical 
traditions to interpretative and critical modes of inquiry that is based on understanding 
tourism and ecotourism in their wider national and international political, economic, 
cultural and social contexts with power and interest relations. Giving studies by 
Vivanco (2001), West and Carrier (2004), Duffy and Moore (2010) and Fletcher points 
out (2011, p. 448) the following:  

“Ecotourism is seen to embody such characteristic neoliberal mechanisms as 
privatization, marketization, commodification and deregulation in its emphasis on 
employing nature-based sightseeing as a force for locally-directed economic 
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development based on individual entrepreneurship through affixing monetary value 
to in situ natural resources and thus creating both a market and incentive for their 
sustainable management. West and Carrier (2004, p. 484), therefore, describe 
ecotourism as ‘the institutional expression of particular sets of late capitalist values 
in a particular political-economic climate.” 

The primary objective of critical approaches is not “to shake the current stagnant 
literature on the subject of ecotourism out of a state of complacency” (Higham, 2007), 
rather to provide an analysis of reliability and validity of knowledge, present fresh and 
alternative insights in topics, methods, causes and effects. Critically evaluating the 
“critical turn” in tourism studies and questioning the nature of the domination of 
“cultural” in critical turn, Foucauldian and post-structuralist approaches, Bianchi (2009, 
p. 493) indicates that “the ‘critical turn’ appears to have retreated into a preoccupation 
with discourse and representation, leaving the study of the economic and political 
relations of power in tourism to those who whole-heartedly embrace neo-liberal 
globalization and the free market”.     

Human beings produce ideas (as knowledge, information, belief, opinion) during 
the production of their material life. Thus, they reproduce their material and conceptual 
life at the same time. They explain to themselves and to others the nature of material 
relations. Doing so, they sometimes intentionally or unintentionally provide 
explanations that do not match the real nature of the explained object, activity or 
relationship: They restructure and reformulate the explained through the explanation in 
such a way that the explained becomes something that is different from itself. Myths 
and false images of reality are produced through communicative actions that also 
include scholarly explanations. Prevailing discourses of image and myth making are 
also integral part of environmental politics. This article provides a critical analysis of 
the dominant explanations presented about the nature of ecotourism. It aims to provide 
critical evaluation of the prevailing explanations of ecotourism and to point out that 
there is a need for critical inquiry in tourism and that the widespread notions and 
theoretical attributions about the character of ecotourism should be reconsidered.  

Method 
This qualitative design is based on the information collected from the critical and 

non-critical sources in ecotourism.  In order to analyze the prevailing explanations of 
ecotourism, basic determining/descriptive elements (main indicators) in the 
explanations were identified and main categories that are focus of the ecotourism 
studies were derived from these elements (indicators). Thirty-three descriptive elements 
were identified from the ecotourism literature. Seven main categories were derived from 
these elements: (1) place of activity, (2) objectives of activity, (3) types of activity, (4) 
Actors of activity: tourists as clients and conscientious users (5) Actors of activity: 
tourism and travel industry, (6) outcomes of activity and (7) managing and regulating 
the activity: Local empowerment and role of state institutions. Few categories were 
divided into sub-categories. The analyses were presented under these main categories.  

The study started with explaining the necessity of mythmaking for governing the 
minds, interests and activities of people, followed by the reinterpretation of economy 
with the concept of environment and the inclusion of tourism in development as 
sustainable tourism and expanding it to the ecotourism. After this brief background 
explanation, it analyzed and discussed the prevailing explanations of ecotourism.  
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Analysis: Brief background  

Myth/Image Making and Its Basis  
Throughout the organized human life, the art of mind management and 

management of the economical, political and cultural marketplace have always required 
the creation of myths via conceptual frameworks and daily and ritual practices. The 
need for myth making has gained higher momentum when the control of people who 
started demanding democratic rights by mass demonstrations, rallies and strikes have 
became urgent for governance since the second half of the 19th century. In order to save 
the democracy from the democratic participation of common people, the planned 
practices of the creation of public opinion and manufacturing the consent of people have 
gained utmost importance. The triumph of public opinion and consent creation have 
been reinforced by the fear of unemployment and daily ideological and oppressive 
practices of private sector and state apparatuses.  

Beside the mass movements, two interrelated developments have shaped the 
accelerated need for mind management. The first one is the expansion of mass 
production and consequently, emergence of mass production of demand/consumer. The 
second one is the marketing goods and services. Since the second half of the 19th 
century and beginning of the, 20th century, the capitalist system has realized that the 
demand could not be left free: Mass production has required mass consumption and 
sustained and increased consumer (or voter, tourist) demand. Thus, those who produce 
materials in masses also have started the business of actively creating the demand in 
masses. The mind management business quickly has proliferated and became a highly 
lucrative business.  

The need for demand creation has brought along the need of marketing and 
advertising the mass-produced goods to the domestic and international markets. After 
the Second World War, the US academicians, businesspersons and politicians have 
engaged in massive effort of creating, sustaining and expanding the demand for 
American way of life that is controlled by the logic of capitalist production, distribution 
and consumption of the mass produced goods and services. A complete package was 
prepared and named as “modernization and development.” This package contained the 
political and economic structure mimicking “western democracy and free market.” 
Modernization and development were presented as the aim and the process of 
transferring the western political and economical institutional structures. The East and 
the South transferred the western institutions, bought a lot of weapons, television sets, 
radios, cinema films, musical equipments, music tapes and household goods.  

Contrary to the generally accepted idea, the modernization and development 
projects were not failed, because the objective was never “to develop some country,” 
but to create and sustain the conditions of dependency, the development of 
underdevelopment, to use the natural and human resources all over the world and sell 
finished mass products. In fact, the modernization era of 1950s, 1960s and 1970s was 
very difficult, tiring, but very lucrative era for the capitalist ideological, political and 
economical market: They successfully created the economical, political and ideological 
infrastructure during this initial preparation phase of transition to the global neo-
colonialism. During the acceleration of transition to the global neo-colonialism that is 
also a function of changes in the West in the 1980s, the welfare state policy was 
collapsed by bold initiatives of the capitalists and a new era called neo-liberalism has 
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started. Such transition has required massive activities to sell the “facts” of neo-liberal 
market, market relations and their outcomes. As Bourdieu stated (1998, p. 101), along 
with the neo-economic policies, the political and economical power holders have deified 
the power of markets in the name of economic efficiency, demanded the lifting of the 
administrative or political barriers that could hinder the owners of capital in their purely 
individual pursuit of maximum profit instituted as a model of rationality, wanted 
independent central banks, preached the subordination of the national states to the 
demands of economic freedom for the masters of the economy, wanted the suppression 
of all regulations on all markets starting with the labour market, privatized the public 
services, and reduced the public and welfare spending.  

Along with these changes, the new mythmaking needs have emerged and many 
new redefinitions and introductions of new theoretical approaches and concepts have 
created and circulated widely.  

In order to survive, myths should be buttressed by (a) some other myths that are 
created via politics of business principles and ethics, mass media practices, academic 
studies, (b) planned activities like certificates and awards, dinner parties, symposiums 
and ceremonies, and (c) some factual examples like poor becoming rich, some success 
stories about environmental protection and financial gains in some places, and examples 
of few bad ecotourists, tour operators and managers.   

Connecting the Economy with Environment  
The reinterpretation of the economy, human interest and society through 

environmental rhetoric has slowly emerged in the 1970s and gained momentum in the 
1980s and 1990s. The intellectual bias and mythological character of sustainable 
development have existed at the beginning of its official formation and declaration by 
the World Commission of Environment and Development (WCED, 1987, p. 43). It was 
declared that sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 
The declaration acknowledges that there is a serious problem in sustaining the needs at 
present and danger of on sustainability in the future. This catchy phrase and 
accompanying explanations give the impression that sustainable development is the 
sustainability of every body’s needs and interests. In fact, the same old policy is 
disguised in different clothing: Control of global economical and political marketplace 
by owning, controlling, exploiting the resources, marketing the goods and services. 
There is no demand for structural change in industrial practices that are primarily 
responsible for human and environmental conditions (Hardt and Negri, 2000; Di Castri, 
2000; Bianchi, 2004). 

At the 1992 Rio Conference on the environment, the mythological, but functional 
marketing notion of sustainability was accepted by governments, NGOs and many 
environmentalists. Finally, it turned out to be the part of global politics of domination as 
green geopolitics supported by the U.S. and the EU in the 2000s.  

Inclusion of Tourism and Ecotourism in Development 
Rationale behind the inclusion of tourism in national development can be 

summarized by the OECD statement:  "Tourism helps to speed up development in poor 
countries. It is easier to attract tourists than to sell high-tech products on the world 
market" (Kertsen, 1997). This statement rests on the notion of comparative advantage 
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and has very little validity since it establishes wrong and unfounded reasons for 
development: In history, no poor country in Asia, Africa or South America (and no rich 
country) has experienced sustainable development that is based on tourism rather than 
(high) technology. 

In 1989, the Hague Declaration on Tourism focused on the place of tourism in 
economic and social development. It emphasized the importance of formulating and 
applying policies to promote harmonious development of domestic and international 
tourism and leisure activities for the benefit of all those who participate in them. 
However, this explicit acknowledgement of the socio-economic issues appears to have 
been lost in the subsequent discourse on sustainable tourism (Roe, et al., 2003). Later, 
ecotourism was introduced as a form of sustainable tourism: “Ecotourism is a sector of 
tourism, based on nature travel, but including the principle of sustainability (TIES, 
2003, p. 5). It was regarded as a viable tool for economic development that takes into 
account conservation (Khan, 2003, p. 109). During the implementation of this policy, 
new “environment friendly” products were  produced, clean production processes, 
environmental monitoring and rehabilitation systems were developed, initiatives for 
preventing pollution, reducing waste and maximizing the energy savings were taken by 
the same system that pollute the environment. These policies based on the instrumental 
rationality enhanced the corporate image, profits, productivity, resource management, 
labour utilisation, energy savings, and the power of the corporate and state control at the 
same time (Butcher, 2007). Ecotourism with the framework of ecological sustainability 
has developed as the parcel and part of this market policy that has expanded its sphere 
of influence and activity in rural and natural areas, enhancing the tourism industry, 
mass-market consumerism and dependency, and destroying indigenous life forms and 
ecological integrity. 

Analysis: Prevailing Explanations of Ecotourism  
As Higham (2007, p. 5) explains, “ecotourism provides an intriguing and hitherto 

unresolved definitional conundrum”. International and national organizations and 
societies of tourism and travel agencies, academicians, politicians, tourism and travel 
agencies have created their own definitions, goals and problems of ecotourism. In a 
comparative study of ecotourism policy in the Latin America, it was found that of the 
25 tourism agencies that chose to define ecotourism, 21 preferred to create their own 
home-made definition (Mader, 2002, p. 272).  Explanations of ecotourism that are 
presented by the proponents of dominant paradigms use many functional concepts like 
responsible travel, natural areas, wildlife, nature-based, small scale, benign, non-
damaging, non-degrading, environmental protection, minimum or no impact, bird 
watching, wildlife watching, nature walk, conscientious use, sustainability, 
conservation, balance, awareness, education, admiring, knowing, appreciation, 
respecting, participation, local life, culture, history, welfare, economic benefit for local 
communities, local ownership, the relevance of cultural resources, and host community 
participation. These multitudes of concepts are utilized in order to provide rich and 
extensive explanations on the nature of ecotourism.    

1. Explanations about Place of Activity 
In ecotourism, place of activity is prescribed as natural environment: Ecotourism 

is a natural history-based and/or wildlife-related recreation activity (Hvenegaard, 1994), 
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done in natural, undisturbed and uncontaminated natural (Valentine, 1993; Blamey, 
1997; Björk, 2000, Björk, 2007) and pristine areas (Ceballos-Lascurain, 1991).  

These descriptions create a false image that any activity done in the natural areas 
is ecotourism. The activity of place is not sufficient causal condition for the ecotourism: 
Ecotourism is an activity determined by nature of activity, not by the place of activity. It 
is not the location or the quantity, but the nature of the use, organization, activity and 
outcome that characterizes ecotourism.  

2. Explanations about Objectives of Activity 
Explanations about the objective of ecotourism are mainly related with the 

attractive nature of place, honourable intentions of ecotourists, motives of organizers 
which are based on providing service, and theoretical objective of conservation and 
sustainability.  

The attractive nature of the place: According to the related literature, ecotourism 
is a form of tourism that inspired primarily by the natural history of an area, including 
its indigenous cultures (Ziffer, 1989; Mansperger, 1995). Then, driving force of the 
ecotourism is the historical and cultural inspiration (pull) of the place. Then, the visitor 
is motivated by the inspirational, historical and cultural character of the place. If there is 
no pull, there can be no reason to go there. This normalcy is true for certain places, but 
other places are reorganized for ecotourism by landscape designers and developers in 
order to fabricate attractive “natural environment”.   

Honourable intentions of ecotourists: Beside a few factual ones, explanations 
related with the intensions of ecotourists are generally mystified exaggerations: 
Ecotourism is “responsible travel to natural areas that conserves the environment and 
improves the welfare of local people” (TIES , 2003, p. 5).The ecotourists visit relatively 
undeveloped areas in the spirit of appreciation, participation and sensitivity  (Ziffer, 
1989) with the specific objective of admiring, studying, relaxation, sightseeing, 
adventure and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any 
cultural features (both past and present) found in the areas (Cabellos-Lascurain, 1991).  
It is to admire study and enjoy the existing nature, wild plants, animals and any cultural 
features found in the areas. It is travel for study, enjoyment, or volunteer assistance. It is 
to appreciate and conserve the nature, culture and local life, and interact with nature and 
rural life for the purpose of knowing, exploration, training and education (Wight, 1993; 
Weaver, 1999; Björk, 2007). Moral superiority of ecotourists and ecotourism in terms of 
environmental sensitivity, conservation and community development are also highly 
questionable (Butcher, 2005).  

Theoretical objective of conservation and sustainability: According to the 
prevailing literature, ecotourism establishes a supportive balance between the natural 
environment and use of environment for ecotourism: The development of ecotourism 
can help saving the natural environment by encouraging a non-consumptive use of 
wildlife, while generating valuable foreign income. The ecotourists must be offered 
genuine areas and possibilities to take part, be active and learn. All actors should benefit 
from an ecotourism development (Björk, 2000, p.194). These normative and 
prescriptive narratives present ecotourism as a tool for both conservation and 
sustainable development, especially in areas where local people are asked to forgo the 
consumptive use of resources for others (Wallace and Pierce, 1996). This focus on the 
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notion of balance between economic interests and environmental conservation is one of 
the main tenets of ecotourism. This notion is nourished by the ideology of sustainable 
tourism.  

3. Explanations about Types of Activity 
Currently, there are many activities that are considered ecotourism. There are no 

myths or false images on naming the types of activities. The myths and false images are 
created while describing and promoting the activities by attaching them some 
extraordinary gratifications they provide. However there is a promotional tendency to 
include some activities that can not be considered ecotourism. 

4. Explanations about Actors of Activity: The Nature of Tourists  
Tourists are depicted in the ecotourism literature in some instrumentally 

functional ways (Higham and Carr, 2002; Lu and Stepchenkova, 2012) and various 
myths are created and reinforced on each instance:  

 The ecotourism definitions consider tourists primarily as the active agents of the 
ecotourism. They are the ones that take the trip with certain objectives, go to 
destinations, stay there for a while and return home. However, they exclude the role of 
the industrial practices on the course of decisions, choices and actions. 

 Ecotourists are presented as conscientious users of the nature with good 
intentions. They are environmentally aware, sensitive, dedicated, knowing and 
contributing actors (Dolnicar, Crouch and Long, 2008). We can logically deduct at least 
two conclusions from these statements: (1) If these are the discriminating and 
distinguishing factors, then mainstream tourists are not aware, sensitive, knowing and 
contributing. (2) Ecotourists are potential culprits if anything happens to the nature. 
Despite the theoretically stated superior objectives, not all tourists can be expected 
environmentally aware and sensitive ones. Furthermore, tourist behaviours cannot 
always be congruent with the awareness and knowing, since there are strong intervening 
variables that eliminate the causal relationship between the awareness, knowledge, 
attitude and the behaviour. 

 Depicting ecotourists as environmentally aware, the studies indicate that they 
should be informed, enlightened and educated by the ecotourism industry. There is 
logical inconsistency in this kind of statements: There is no need to inform, enlighten 
and educate the ecotourist if they are environmentally aware and motivated; awareness 
and motivation leads to information gathering, enlightenment and education, and vice 
versa.  Education is frequently presented as solution to many problems by the dominant 
paradigms in the social sciences. In fact, most of the time education is neither the cause 
nor the solution. Finding statistical significant relations between the education and 
material and mental poverty does not mean that there is a causal relationship. It only 
means they exist together. We should look for causes elsewhere. We know there are 
environmental problems (and material and mental poverty). Roots of vast environmental 
deterioration and damage are not lack of education or behaviour of uneducated people. 
The damage uneducated/illiterate people have caused to environment in 10.000 years is 
most likely incomparably less than the extent of damage highly educated people who 
run industries for organized interests created on earth in last one year. 

 Ecotourists are presented as customers to be catered by the travel agents, tour 
operators and hotel industry: “In order for any ecotourism business to position itself 
favourably in the global marketplace, it has to deliver high quality service that fulfils the 
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needs and expectations of ecotourists” (Khan, 2003, p. 109, 110). A few questionable 
claims are upheld here: There is competitive market; the industry aware of this fact, 
thus, it competes for providing the best possible service.  

 It is claimed that ecotourists are new types of tourists are highly selective, 
educated, demanding and eager to seek information, and sensitive to the environment, 
thus, they are one of the driving forces urging the industry to become more responsive 
to the environmental issues (Wearing and Neil, 2009; Krugger, 2005). It is not clearly 
known if there is such pressure coming from tourists. Studies show conflicting results 
about the nature ecotourists. For instance, Ryan, Hughes and Chirgwin (2000, p. 148) 
indicate that ecotourism may be culturally determined, with the culture being that of 
consumerism; it is a hedonistic experience rather than concerned with learning. 
Similarly, (Duffy, 2002, p. 40,157) points out that they are not interested in the idea of 
community development, environmental protection and aboriginal justice. They do not 
display “features of self reflexivity that might produce environmentally development.”  

 Ecotourists are viewed as money spenders at the destination, thus, they are the 
chief contributing agents to the local development. Ecotourists cannot spend much 
money at the destination even if they want to, because you cannot spend money in 
natural areas, national parks and wildernesses, except paying for entrance fee and 
buying some local souvenirs. In any case, a large proportion of the money spent by 
ecotourists is spent at the place of origin for buying the tickets and/or vacation package 
(Wall, 1997, p. 489).  

5. Explanations about Actors of activity: Tourism and Travel Industry  
The dominant explanations set the agenda by discussing the role of the industry in 

terms of principles, ethics, social responsibility, sustainable business, organizational 
effectiveness and providing services to ecotourists. These ethics, principles and ideas 
are generally part of politics of image making, marketing, mind and behaviour 
management practices that support the organized material relations of daily life. 

The major myth of the good nature of industry is reproduced by attaching the 
tourism and travel industry certain roles compatible with high principles of conduct: 
They provide services without intentionally causing ecological, social, cultural and 
economical damages. It is generally accepted that there are and can be problems, 
because of “bad guys”. “Bad guys” are used for legitimization of prevailing practices 
and setting up ethics and principles: According the Executive Director of The 
International Ecotourism Society (TIES) Honey (2004) presenting the “genuine 
ecotourism” as saviour, indicates the existence of ample evidence that “in many places, 
ecotourism’s principles and core practices are being corrupted and watered down, 
hijacked and perverted”. Similarly, some studies indicate that some travel agencies and 
tour operators engage in misleading marketing activities using names and symbols that 
provide false images such as nature with its best, eco adventure, sole ecofeeling, 
adventure experience, Eco-Rent-A-Car, Eco-Taxis, Eco-Cines, Eco-Parking Lots. In 
Latin America, “Proyectos ecoturisticos” sell everything from community development 
projects to jet skis (Mader, 2002, p. 272). For instance, the web page of Gordon Guide 
(2005) promotes ecotourism and cultural tours in Turkey as follows: “GAP Adventures 
offers travellers a grassroots, small group adventure vacation, with a focus on culture, 
nature and active travel; small international groups, excellent guides, delicious local 
cuisine, special destinations and charming local accommodations, all come together to 
create an authentic adventure experience”.   
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Many ecotourism developments are unchecked, unaccredited and only hint that 
they are based on policies that are environmentally friendly (Ananthaswany, 2004). As 
Twidale and Bourne (2003, p. 483) point out “some administrators and tour operators 
not only have a relaxed and sanguine attitude to false claims, inaccurate data and 
misleading language, but actively and vigorously oppose its being corrected”. The 
expanding domination of neo-liberal politics that shuns the government intervention and 
upholds the self-regulation or auto-control unfortunately buttresses the practices of 
fakery and show off.  Principles, ethics, forged social responsibility, legal restrictions 
and regulations cannot make people act accordingly, unless a business culture and 
awareness supporting such actions exist. 

The relations of the industry with ecotourists are reduced to providing sound 
service: The tourism industry only caters the objectives and needs of ecotourists. The 
practices of mind management in this sense include the use of people as vehicles of 
attaining and sustaining power that demands creation of norms and habits of 
consumption and conspicuous consumption. 

Material interest of the industry either presented as universal fact in explanations 
of ecotourism or does not mentioned at all. 

6. Explanations about Outcomes of Activity 
The ecotourism studies generally cite positive outcomes as well as potential and 

some actual negative outcomes. Some studies indicate that (a) ecotourism causes no 
undesirable environmental effects on destination, (b) provides economic welfare for the 
host community, (c) brings balanced sustainability by providing local benefits while 
maintaining ecological integrity; (d) sustains the local culture; (e) and fosters 
environmental understanding, appreciation and conservation.  

a. Use without effect and contribution to environment 
According to the literature, ecotourism is benign, non-consumptive, non-

damaging, non-exploitative and non-degrading use of wildlife and natural resources; it 
does not have any undesirable environmental effect on destination (Ziffer, 1989; 
Hvenegaard, 1994), and provides ecological sustainability and direct contribution to the 
continued protection and management of areas used (Valentine, 1993; Björk, 2000). 

Contrary to these claims, some environmental impact and ecological disturbance 
are inescapable even in the most meticulously prepared and run ecotourism activity. 
There cannot be any use without some undesirable outcomes.  As Wall indicates (1997, 
p.488), “there are good reasons for suggesting that ecotourism has the potential to be 
environmentally disruptive. Ecotourism is usually directed to very special places that 
may have limited ability to withstand use pressures. Even small numbers of users 
generate impacts. The off-site and en route impacts may be substantial.  

b. Social, cultural and economic benefit to host community  
According to the studies, ecotourism contributes to the community through 

employment and other financial means, provides the economic well-being to the local 
residents, brings welfare to the local communities and recognizes the needs and rights 
of local populations (Pederson, 1998; Twynam and Johnston, 2002). It maintains and 
enhances the integrity of the natural and social-cultural elements and sustains the culture 
(Scace et al., 1992). 
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These are mostly exaggerated social, economic and cultural effects. Ecotourism 
activities are initiated, managed and co-managed by ‘‘outsiders” (Belsky, 1999; 
Wearing and McDonald, 2002; Jones, 2005). It brings low regard to environmental 
protection and local life style that is marketed as part of the commodified cultural, 
enjoyment and experience package (Campbell, 1999; Loon and Polakow, 2001; Stem et 
al., 2003; Jones, 2005; Laudati, 2010). There are increasing examples that traditional 
mode of production and resource uses are considerably influenced by allocation of 
resources for ecotourism activities. Bulk of studies (Place, 1991; Lindberg et  al., 1996; 
Scheyvens, 1999; Honey, 1999; Duffy, 2002; Stem et al., 2003; Gücü and Gücü, 2003; 
Stone and Wall, 2004; Laudati, 2010; Zapata, et al., 2011) indicate that, as tourism 
expands, (a) local people increasingly lose their lands, (b)  they are deprived of their 
way of life like farming, forestry, grazing, mining and hunting, (c) the unemployment, 
poverty, loss of life style, migration, dependency and external control are the prevailing 
outcome of ecotourism for the most local people, (d) relatively few jobs and seasonal 
low paid wages are created for local residents, and (e) local people often receive little or 
no benefit from any kind of tourism.  

Furthermore, tourism/ecotourism is a seasonal activity: it creates a seasonal 
parasitic commercial culture at its best while destroying the traditional local way of life 
and indigenous development. It is externally induced economic activity in the interest of 
outsiders. It provides high profits to travel agencies, tour operators, airlines and 
investors, and some income for local administrators, politicians, local shops, drug 
pushers. Ecotourism, like mass tourism, fosters local political and administrative 
corruption, money laundering, the international drug trading, extensive foreign 
influence on the local community and society. Leakage to outside from the local 
community is over 90% in many countries. Experience in some locations places like in 
Costa Rica, Ecuador, Botswana and Kenya shows that ecotourism turns to be mass 
tourism once demand is created. Then, the international accommodation and service 
companies dominate the local area and control the market. 

c. Balanced sustainability and development 
Ecotourism is presented as sustainable tourism based on a positive overall balance 

in environmental, communal and economic interrelations. It is theoretically true that 
ecotourism's appeal as a conservation and development tool rests in its potential to 
provide local economic benefits while maintaining ecological resource integrity through 
low-impact (Marion and Reid, 2007; Wearing and Neil, 2009; Angelica et al., 2010) 
and non-consumptive resource use (Farrell and Marion, 2001; Stem et al., 2003), and 
reduce leakage, create local employment, and foster sustainable development (Jones, 
2005). Yet, these are “ecotourism’s theoretical potentials”. Theoretically stated potential 
benefits should not be confused with the actual happenings and facts of organized 
practices. In actual daily relations, the sustainability means ecological, economical and 
cultural sustainability, but the ecotourism activities can mean only the economical 
sustainability of the organizing industry with some costly financial benefits to the local 
areas, while ecological and cultural sustainability remain mostly discourse at the 
rhetorical and ostentatious levels. The economical sustainability of the capital/business 
is the aim and the rest are mostly strategies and tactics for market maintenance and 
expansion. While the sustainability notion “ostensibly represents endeavours to protect 
and manage the sustainability of our biosphere, it arguably serves as a more efficient 
means for rapacious and predatory social forces to retain cultural dominance and 
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productive security” (Bandy, 1996, p.539). Duffy (2000, p.551) explains that Belize, for 
example, markets itself based on its pristine natural environments; this exotic image is 
packaged and commodified by external consumption; it has little to do with the harsh 
reality of people live in the area. The commoditization transforms the use value to 
exchange value, and the meaning and value of cultural products are determined by 
exchange value, thus, some parts of a local life and culture are destroyed because it has 
no meaning or stands contrary to the interest of capitalist economic and political market, 
some parts are reshaped, relocated, repositioned or renovated, and some other parts are 
kept as is for the gaze and experience of the tourists while destroying their authentic 
character and leaving only mere appearances and mechanical re-functionality defined by 
the interest of capital.    

Similarly, Weaver (2001) points out that the whole issue of sustainability has 
proven to be murky and contentious. It is “unlikely that anything can be described as 
being ecologically or socio-culturally sustainable beyond the shadow of a doubt” 
(Duffy, 2002, p.104).  

d. Negative outcomes, problems and solutions  
While some ecotourism studies recognize the problems “as shortcomings,” some 

others state negative outcomes as probability: The development of ecotourism can 
create socio-economic problems, affect wildlife and indigenous people and conflict with 
conservation efforts. These potential negative outcomes are attributed mostly to the 
ecotourists’ use behaviours, some irresponsible tour operators and travel agents, and the 
shortcomings of legal structure.  

Some of the on-side impacts include disturbance of ecology and damage to natural 
resources (Deng et al., 2003, p.530; Erdogan, 2003), waste generation, habitat 
disturbance and destruction, forest degradation (Stem et al., 2003, p.322,324), removal 
of vegetation (e.g, collection of plants or firewood), air pollution, noise pollution, tourist 
traffic, soil erosion and compacting, trail proliferation, trail widening, tread incision, 
muddiness on trails, vegetation cover loss, excessive soil and root exposure, tree 
damage, permanent restructuring of the environment through infrastructure, 
development and construction  (e.g, clearing of forests for hotels, bungalows, cabin, 
golf courses), vandalism, changes in population dynamics, the transmission of diseases 
to wildlife (Farrell and Marion, 2001; Wenjun, 2004; Cosgrove et al., 2005), accidental 
introduction of exotic species, disturbance of feeding, breeding, and behavioural 
patterns (Cosgrove et al., 2005). 

Generally accepting that ecotourism can generate some negative environmental 
impacts, most academicians and policy makers, in order to provide solutions, turn their 
attention to the determination of acceptable level of impact and carrying capacity, 
monitoring and controlling the tourists’ behaviours, maximizing the local support and 
minimizing the possibility of local population’s active reaction against the ecotourism. 
Disappointed with the negative outcomes, some researchers recommend prescriptive, 
ethical and normative solutions that clearly demonstrate the existence of serious 
problems:  

“Club-med style hotels should not be able to peddle their mega-structures under the 
façade that they are offering an ‘environmentally friendly' adventure. Tougher restrictions 
should be placed on all kinds of ‘alternative tourism' to ensure that the objectives of 
tourism are fulfilled. The benefits should go to the local people, not foreign investors, and a 



 
 

N. Erdoğan – İ. Erdoğan 4/4 (2012) 13-30 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 25 

major priority should be on the conservation of the environment. There should be mandated 
prerequisites for successful local participation in ecotourism projects and initiative” 
(Cosgrove et al., 2005).  

7. Explanations about Managing and Regulating the Activity: Local 
empowerment and role of state institutions  

The World Tourism Organization and many scholars (Fennell, 2003; Scheyvens, 
2003; Jamal and Stronza, 2009; Stone and Stone, 2011) state that ecotourism is 
community-based tourism that is managed by the local people, with the benefits going 
mainly to the community. Such opinion assumes that local communities have control 
(or can have control) and power via empowerment and self-sufficiency in ecotourism 
process.  None of such statements on local participation and management has valid 
bases, because local life is the integral part of the national life and it is organized 
according to power structure and around organized interests in the community and 
nation. One or two local investors in cooperation with regional or national tourism 
agencies and tour operators do not constitute the community. These neopopulist 
rhetorical evaluations and language of probability (or normative statements) such as 
“can, should or must” function as means of mystification, creation of factoids, forged 
images and false expectations.         

It is generally stated that the local people know exactly how much negative 
impact results from tourism development, yet they overuse local tourism resources due 
to, e.g, a lack of education, environmental awareness and cooperative management. So, 
many scholars suggest remedies based on education of local people. Some others 
(Nyaupane, Morais and Dowler, 2006; Butcher, 2008) advocate that the actual 
community involvement towards ecotourism development should be restricted because 
local people lack “suitable capacity in the community for planning, coordinating and 
investing in tourism resources”. 

Conclusion 
The study concludes that dominant ideological discourse on ecotourism 

scientifically fails in explaining the nature of a host of interrelated activities called 
ecotourism, because majority of dominant explanations are put forward by 
academicians who have certain ideological and private interests in doing so and by 
people who are in public administration, public relations, advertising, propaganda and 
tourism. They present the theoretical descriptions as facts; make the functional 
exceptions rule, offer strategically prescriptive and normative ethics and principles that 
are unattainable but functional in mind and interest management.  Some explanations 
are explicitly after creating false images about the nature of relations and business in 
ecotourism. Others knowingly or unknowingly confuse the fact with fiction, fact with 
forged normative/prescriptive principles. Normative and prescriptive evaluations can 
only play the role of diversion, deliberate agenda setting, and neutralization of the 
negative feelings. They all intentionally or unintentionally ignore and/or hide the fact 
that the widely propagated notion of ecotourism is deeply embedded in the logics of 
ideological, discursive and relational normalization of corporate activities, commodity 
circulation, technological end-product diffusion and global governance of the economic, 
political and cultural market conditions. Furthermore, 

 They ignore the most crucial issues such as commodification, structured power 
relations and role of organized private interests and profit maximization, surplus 
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creation and economic exploitation, and impossibility of local empowerment under 
capitalist mode of relations.  

Furthermore, the concept of sustainability is misrepresented:  Sustainability is the 
sustainability of capitalist structure and organized relations via new technologies, 
policies and mind management practices. The ultimate objective in creating and 
employing the functional myths about industrial practices is sustainability in production 
of goods, services and people who can produce and consume these same goods and 
services in daily practices. As marketing scheme (Ross and Wall, 1999, p. 124) and one 
of the nicely knitted industrial activities with forged claims, “eco-tourism, which is 
basically practiced in the orthodox tourism mould often masquerades as alternative 
tourism” (Sreekumar and Parayıl, 2002, p. 531).  

The dominant idea of ecotourism nicely fits in the sustainable development 
notion: There are poor, conventional and economically inactive local communities. 
These communities need jobs and products of modern life. Ecotourism is one of their 
saviours: Ecotourism brings the opportunities of welfare to the local communities. What 
they have to do is simply to participate in the action for development. State institutions 
and governments, international finance and lending institutions and corporations all 
over the world promote ecotourism as one of the ways of local wealth, safety, security, 
longevity and welfare. Thus, the global practices of economic and cultural domination 
are transformed into providing goods and services for the benefit of all. This forged 
reality is vehemently supported thorough daily discourses by governments, politicians, 
academicians, corporations and mass media, and by the other rhetorical discourses 
about environment, globalization, privatization, free market, individual freedom, 
sustainability and development, serves the systemic requirements of politics of the 
globalizing industrial structures.  

The good/bad news is that millions of studies are hardly ever used by the 
industrial decision-makers. However they have a crucial role in the control of 
knowledge production and distribution in such a way that interests of thousands of 
academicians and millions of students are directed away from the critical inquiry and 
questioning the nature of the industrial and political hegemonic practices. Existing 
tourism policies and practices should be re-evaluated, and legal regulations should be 
renewed in terms of environmental and social outcomes, not in terms of overtly and 
covertly upholding industrial interests. Can all these be realized? Hardly ever; because 
these kinds of discourses and expectations fall outside the goals, modes and relations of 
organized production, distribution and consumption in our times.   

While providing some critical insights on the dominant notion of ecotourism, this 
article raises numerous questions that require further research on the nature and 
outcome of research orientations and explanations of industrial practices. 
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Abstract  

The purpose of the study is examining Istanbul to find out whether or not it has 
the ability to become an appropriate location to host regional treasury centers. Hence; 
Simkova’s 11 location criteria are compared across Istanbul additionally Hong Kong 
and Singapore, being already attractive locations in South East Asia for multinational 
corporations to set up their regional finance offices, to specify Istanbul’s weaker 
facilities even if it is not regarded as a rival for Hong Kong and Singapore. The study 
contributes to the understanding of Simkova’s location criteria assessment before 
establishing a regional treasury center in any location, as it is applied to some European 
countries and three Asian countries: Brunei, Hong Kong and Singapore, previously. 
Lastly, it is concluded that Istanbul is not as superior as Hong Kong and Singapore but 
it has reasonable conditions to become an attractive location for regional treasury 
centers. 

Keywords: Treasury center, Regional treasury center, Multinational corporations,  
Location criteria 

 
Introduction 
The purpose of the study is to compare Istanbul, aiming to become a financial 

center in the region of Eurasia, with Hong Kong and Singapore, being already leading 
financial centers of South East Asia, referring to the similar studies prepared by Polak 
between European countries also Brunei and the mentioned locations to host regional 
treasury centers (RTCs) according to Simkova’s location criteria (LC). Because of the 
fact that the treasury center (TC) is perceived as total treasury management of a holding 
company, RTC is assumed to be the regional finance office of multinational 
corporations (MNCs) with treasury functions; tax environment, banking transactions 
fees, business environment, and regime of the location should be analysed when the 
appropriate location for RTC is considered.   
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Treasury center and regional treasury center 
There are various definitions of the word “treasury”. In its strictest sense, it refers 

to one function: asset liability management, especially when used in the context of 
banks. In a wider sense, treasury includes a whole range of activities encompassing 
various markets (Finacle, 2009, p.2). Furthermore, currency risks management, funds 
management and cash management, also banking relationships are mentioned as the 
main functions of treasury by Mulligan (2001). But in general, it is possible to define 
treasury as cash management. 

According to San Jose et al. (2008, p.192) the main functions of the treasurer are 
basic cash management (the management of collections and payments, liquidity 
monitoring in banking operations, short-term treasury forecasts, the management of 
banking balances on value date and negotiation with financial organizations) and 
advanced cash management (the management of the financing of treasury deficits, the 
management of the positioning of treasury peaks, and the management of financial 
risks).  

Due to the increasing globalization of operations, the companies are required to 
manage the risks linked to their international business environment to create more 
added value (Giegerich, 2002) in accordance with corporate treasury manner. So 
because the balance of power has shifted from local subsidiaries to a central treasury 
function, the central treasury has progressively become responsible for managing bank 
relationships, providing loans, trading on the financial markets, and more generally 
managing financial risks, i.e. acting as a bank for the group e.g. the MNCs (Casalino, 
2001). 

Giegerich (2002) defines TC as a centralized treasury management function which 
is legally structured as a separate group entity or as a branch and is normally located in 
a tax efficient environment. So, TCs can act as two base models. As the first one, a TC 
is a central agent operating all financial transactions for the group companies 
compensated on a cost plus basis. In the second model, a TC is the group’s central-in-
house clearing bank, either group entities have direct relations with TC or it is in 
competition with third-party banks. The base model choice having direct impact on the 
selection of the appropriate location causes the character of TC to be clear: a cost, 
service or profit center. 

Zink and Griffiths (1995) state that TCs are considered by most companies for 
financial benefits, such as reduced interest expense, elimination of idle cash, and lower 
bank and foreign exchange costs. Besides, TC organization structure is simplified as 
one US headquarter with one or more RTCs under its control, providing services 
according to the group policy to the group entities located in the region (Roslan and 
Polak, 2009, p.8). So that; attracting MNCs to set up each of their RTCs to serve their 
treasury functions as a regional finance office at a reasonable location requires very 
important factors like tax regimes, business and banking environments, as mentioned 
above. 

Each of the RTCs has a key role to play in ensuring that the company maintains 
an appropriate knowledge of local issues and local peculiarities and therefore is in touch 
with the local markets. It also needs to ensure that these local issues are duly reflected 
and understood by the group treasury function (Levieux, 2007). The functions of an 
RTC are suggested as asset and liability management, sales and trading of currency, 
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credit and derivatives products in capital markets, and financial risk management. 
Fundamentally, RTCs provide financial management and transaction services for the 
other group entities, that is, the subsidiaries located in different regions than the 
headquarters (Polak, 2010, p.92). 

Levieux (2007) compared Singapore and Hong Kong to determine which country 
would provide better financial facilities for MNCs looking to set up RTCs in Asia. As a 
result of the comparision, the author came to a decision that the TC as counterparty 
model would operate more efficiently in Singapore, owing to Hong Kong’s restriction 
on deductibility of interest expense and the TC as an agent for the underlying operating 
entities would be better in Hong Kong. Hence, different financial regulations provided 
by different locations will suit different structured TCs. Anyway, MNCs embarking on 
setting up RTCs in Asia tend to have both of the countries on the top of their lists of 
locations. Levieux (2007) reasons that the popularity of these two countries is due to 
“their roles as international financial center, solid telecommunication and transport 
infrastructures, easy availability of qualified staff, loose foreign exchange controls, and 
their benign tax environments”. 

Criteria influencing location of regional treasury center 
Simkova (2005) cited in Polak and Kocurek (2007, p.93) offers the following 

criteria to set up an international treasury center (ITC): 

 Bank transaction fees – to minimize 

 Prices for foreign incoming and outgoing payments (including urgent 
payments) - to minimize 

 Withholding and corporate tax - to minimize 

 Withholding tax for intra-group yield - to minimize 

 Reporting requirements - to minimize 

 Rating – as good as possible 

 Currency environment – Euro, USD, GBP, CHF  

 Treasury centers – existence of an important treasury center 

Besides, the criteria shown below can be considered as external factors effecting 
the success of a TC: (Giegerich, 2002)  

 Good banking facilities  
 Easy access to major stock exchange  

 Professional expertise  
 Availability of trained personnel  

 Stable communication network  
 Liberalized capital market  

 Political stability and favorable regulations  
 Thin capitalization rules 



 
 

A. S. Dizkırıcı 4/4 (2012) 31-44 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 34 

 Double tax treaty networks 

Murphy (2000, p.56) compiled the non-tax criteria as costs (people, premises, IT 
and telecoms), outsourced option availability, location of other operations, high quality 
treasury expertise, control (whether directors, CEOs and CFOs are taking direct interest 
in control of treasury activities), availability of modern banking and strong regulations, 
prominent financial language (English) and name recognition (well known region for 
setting up TCs) to locate RTC. Criteria, such as restrictions for finance companies and 
resident/non-resident MNCs, central bank reporting requirements, licence involved in 
setting up companies in a foreign land, concentration of cash, national pooling and fees, 
mainstream corporate and withholding tax rates, applicability of tax treaties, accession 
opportunities to regional and international affiliates and appropriate time zone relative 
to the region of RTCs are also mentioned to be location criteria, additionally (Casalino, 
2001; Roslan and Polak, 2009, p.9). 

According to Roslan and Polak (2009, p.11), becoming a suitable location to 
attract MNCs for setting up an RTC depends on the conditions, such as already having a 
strategic location, political and economic stability, comprehensive and up-to-date 
legislation, strong regulatory and supervisory frameworks, low costs for business 
operations, presence of liquidity, time zone convergence, advanced physical 
infrastructures, diverse domestic support service, excellent international education and 
health facilities, well-educated labor force and further refining the financial and banking 
regulations.  

Because of the fact that Simkova’s location criteria cited in Polak and Kocurek 
(2007) is considered to be the primary list of criteria that is commonly assessed when 
searching certain locations for setting up RTCs, they are, consequently, taken into 
consideration to determine the most suitable location to set up a treasury center for a 
holding company, which enable the best conditions for cash flow, controlling 
administration and suitable tax environment. 

Istanbul, Hong Kong and Singapore as financial centers 
Istanbul has a strategic location between Europe and Asia in the crossroads of the 

“old world” since the ancient era. At the same time, Turkey has Europe’s 6th also the 
world’s 16th biggest economy, and Turkish economy has a rapid economic developing 
rate which is suggested to be sustainable. Furthermore, Istanbul, with the title of 
“Turkey’s economic capital”, has competitive advantages in the region called as 
“Eurasia” especially in the period after 2008 global finance crisis in the sectors such as 
banking, industry, agriculture, tourism, transportation, communication, health, 
education and financial services via the young, well educated and qualified labour force. 
So, the city certainly has opportunities to become a regional financial center soon 
(Dizkırıcı, 2012).  

Additionally, it is possible to arrive directly from nearly all of the capitals and 
major cities in Continental Europe, Central Asia, the Middle East, and Northern Africa 
by a single flight to Istanbul. There are also many offices located in Istanbul belonging 
to international and private corporations operating through the territories of 
Southeastern Europe, Central Asia, Caucasus, the Middle East and Northern Africa. The 
United Nations Population Fund (UNFPA), International Finance Corporation (IFC 
World Bank Group), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the 
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Coca Cola Company, Unilever, Microsoft, Intel, and Benetton operate in Istanbul 
through their missions, including the countries in the region (UN, IFC, EBRD and AA).  

Contrary to the advantages mentioned above, Istanbul is absolutely not a ideal 
choice for regional corporate treasureres at the current time. However, Istanbul is 
required to attract MNCs to set up their regional corporate treasuries in Eurasia, due to 
the plans to become a financial center in the region. 

Hong Kong, being a center to manage the South East Asian funds internationally, 
which is amounted approximately USD 100 billions, has regular markets and stock 
exchanges processing issuance of shares and debt instruments, with interest rates also 
futures transactions. There are effective corporations of Hong Kong, such as the Hong 
Kong Stock Exchange, Futures Exchange, Monetary Authority (HKMA) and Hong 
Kong Interbank Money Market (HIBOR) defining the interest rate for interbank 
exchange transactions. Via 500 foreign banks, 120 international insurance corporations 
and 90 international funding managers, Hong Kong has become a head office 
organizing international syndicated loans through the states in the region (Uzunoğlu et 
al, 2000, p.66-75). 

Singapore is a regional financial center as well in Asia-Pacific. Hong Kong is 
increasing the volume of financial services toward China, whereas Singapore is 
supplying financial services to other developing countries of the region like Malaysia, 
Thailand, Indonesia, Philippines and Vietnam. Singaporean economy has existed as the 
manufacturing and trading center of the multinational industry and trade corporations, 
rather than dominance of utility sectors like Hong Kong (Uzunoğlu et al, 2000, p.76-
82). Nevertheless, Singapore Financial Center, keeping in continuous interaction with 
financial hubs worldwide, is quite operative in banking, insurance, interbank money 
market, foreign exchange market and management of funding also futures market. In 
addition to the financing of investments and foreign trade within the countries of the 
region.  

There are 123 commerce banks, 47 investment banks, 160 insurance corporations, 
and three stock exchanges, including the Singapore Exchange (SGX), and 251 firms 
authorized to operate in capital markets in the Singapore Financial Center, a well 
organized financial system, administrated by The Monetary Authority of Singapore 
(MAS). The SIBOR interest rate is defined to use in the interbank transactions through 
the Asia-Pacific states’ borrowing operations (MAS, 2011). According to MAS (2007) 
cited in Roslan and Polak (2009, p.10), treasury activities into Singapore’s treasury 
market in 2004 were worth 204 billion in USD. 

For the time being, Istanbul is aiming to transform into a financial center in the 
near future, whereas both Singapore and Hong Kong have existed as financial centers 
for a long time. Unlike its South East Asian counterparts, Istanbul has many things to 
overcome before it can be treated as a viable candidate, due to the requirement of 
attracting MNCs for setting up RTCs. Istanbul -of which conditions, such as economic, 
financial, political, geographical and demographic, has been quite different from South 
East Asian counterparts- should be compared according to the LC to specify its weaker 
facilities even if it is not regarded as a rival for Hong Kong and Singapore. 
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Location Criteria (LC) 
According to Simkova’s LC, foreign payment is a very important issue regarding 

to the other criteria because of the fact that cash management is considered to be the 
main function of treasury. Hence, the mentioned LC are achieved by focusing on 
functions, such as prices of banking facilities, tax environment and business climate. 

Although the LC utilized in this study is significant for assessment, it is merely 
one means of examining a location, despite there being additional possible variables 
(Roslan and Polak, 2009, p.21). 

There are 11 criteria to be examined to assess the condition of a location to 
determine its suitability by Simkova (2005) cited in Roslan and Polak (2009, p.12) as 
follows: (LCn1) Monthly banking fees, (LCn2) Bank transaction fees, (LCn3) Price of 
incoming foreign payment, (LCn4) Price of outgoing foreign payment, (LCn5) Price of 
outgoing urgent foreign payments, (LCn6) Withholding tax, (LCn7) Corporate tax, 
(LCn8) Important treasury centers, (LCn9) Reporting requirements, (LCn10) Currency 
environment, and (LCn11) Ratings and a summary description of each criterion is 
denoted in Table 1 below: 

Table 1: Description of location criteria (LC) 

Location Criterion Description 
(LCn1) Monthly banking fees Business account minimum monthly 

maintenance fees charged by banks. 
(LCn2) Bank transaction fees Minimum fee per transaction charged by banks 

for business accounts. 
(LCn3) Price of incoming foreign 
payment 

Inward remittance fees – minimum charge for 
fund transferred (buying foreign currency) by 
foreigners to their country of residence. 

(LCn4) Price of outgoing foreign 
payment 

Outward remittance fees – minimum charge for 
fund transferred (selling foreign currency) by 
foreigners to their country of residence. 

(LCn5) Price of outgoing urgent 
foreign payment 

This service fee is similar for making outgoing 
payments but more expensive (minimum 
charge). 

(LCn6) Withholding tax Percentage of payment payers made to resident 
or non-residents that are withheld for the local 
tax authority. 

(LCn7) Corporate tax Tax imposed on profits made by companies by 
local authority. 

(LCn8) Important treasury centers The existence of RTCs in Istanbul, Singapore 
and Hong Kong. 

(LCn9) Reporting requirements Amount of transactions that require to be 
reported to the central bank or monetary 
authority. 

(LCn10) Currency environment Possibility of financial transactions in foreign 
currency accounts and services. 

(LCn11) Ratings Credit ratings by rating company Coface given 
to countries as A1, A2, A3, A4, B, C, D; 
respectively. A1 (best) to D (worst) 
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Comparative analysis 
All of the data gathered for Hong Kong and Singapore is provided from Roslan 

and Polak (2009) and those for Istanbul is provided from different sources (mostly 
internet, institutions, experts and academics) by the author. The data collection 
procedure for each criterion (whether quantitative or qualitative) in each country is 
described in more details by Table 2. 

Table 2: Summary of the data sources used for each criterion 

Criterion Data Source 
(Istanbul/Turkey) 

Data Source 
(Hong Kong) 

Data Source 
(Singapore) 

Monthly banking 
fees 

Calculating the 
average minimum 

charge of top 3 banks 
(by asset size) 

Calculating the 
average minimum 

charge of top 3 
banks 

(by asset size) 

Calculating the 
average 

minimum charge 
of top 3 banks 
(by asset size) 

Bank transaction 
fees 

Calculating the 
average 

minimum charge of 
top 3 banks 

(by asset size) 

Calculating the 
average minimum 

charge of top 3 
banks 

(by asset size) 

Calculating the 
average 

minimum charge 
of top 3 banks 
(by asset size) 

Price of incoming 
foreign payment 

Calculating the 
average 

minimum charge of 
top 3 banks 

(by asset size) 

Calculating the 
average minimum 

charge of top 3 
banks 

(by asset size) 

Calculating the 
average 

minimum charge 
of top 3 banks 
(by asset size) 

Price of outgoing 
foreign payment 

Calculating the 
average minimum 

charge of top 3 banks 
(by asset size) 

Calculating the 
average minimum 

charge of top 3 
banks 

(by asset size) 

Calculating the 
average 

minimum charge 
of top 3 banks 
(by asset size) 

Price of outgoing 
urgent foreign 

payment 

Calculating the 
average 

minimum charge of 
top 3 banks 

(by asset size) 

Calculating the 
average minimum 

charge of top 3 
banks 

(by asset size) 

Calculating the 
average 

minimum charge 
of top 3 banks 
(by asset size) 

Withholding tax 

Republic of Turkey 
Prime Ministry 

Investment Support 
and Promotion 

Agency- 
invest.gov.tr 

Asia Treasurer's 
Handbook 2008 

Online source /  
lowtax.net 

Corporate tax 

Republic of Turkey 
Prime Ministry 

Investment Support 
and Promotion 

Agency- 
invest.gov.tr 

Asia Treasurer's 
Handbook 2008 

Asia Treasurer's 
Handbook 2008 

Important Search of recent Search of recent Search of recent 
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treasury centers articles from academic 
databases 

and world wide web 
also institutions, 

experts and academics 

articles from 
academic databases 

and world wide 
web 

articles from 
academic 
databases 

and world wide 
web 

Reporting 
requirements 

From the Central 
Bank of the Republic 

of Turkey 

From Monetary 
Authority/Central 

bank website – 
Hong Kong 
Monetary 
Authority 

From Monetary 
Authority/Central 

bank website – 
Monetary 

Authority of 
Singapore 

Currency 
environment 

Banks (Ziraat 
Bankası, İş Bankası, 

Garanti Bankası) 
Top 3 banks of 

Turkey by asset size 

Banks (HSBC, 
Bank of China & 
Hang Seng Bank) 

Top 3 banks of 
Hong Kong by 

asset size 

Banks (DBS, 
United Overseas 
& OCBC) Top 3 

banks of 
Singapore by 

asset size 

Ratings Ratings website-
coface.com 

Ratings website-
coface.com 

Ratings website-
coface.com 

 

The data provided for Hong Kong and Singapore were demonstrated in Australian 
dollars (AUD) by Roslan and Polak (2009) and the data gathered for Istanbul are in 
Turkish Liras (TL). Each of the amounts in different currencies are calculated as USD 
according to exchange rates of Bloomberg and the Central Bank of the Republic of 
Turkey by the author to be indicated together. (October 5th 2012; 1 AUD=1,0364 USD 
and September 20th 2012; 1 USD=1,7881 TL)  

Each of the the LCn is analyzed seperately for the similarities and differences of 
three countries to be notified one by one. 

Table 3: Monthly banking fees (USD) 

LCn1 Istanbul Hong Kong Singapore 
Monthly banking 

fees 2,95 5,96 13,29 

According to the data gathered for LCn1; Istanbul offers the lowest average fee 
and Singapore does the highest one to maintain a business account. 

Table 4: Bank transaction fees (USD) 

LCn2 Istanbul Hong Kong Singapore 
Bank transaction 

fees 6,06 9,22 0,29 

Table 4 indicates that Singapore offers the lowest and Hong Kong offers the 
highest fees for bank transactions.  

 

 
 



 
 

A. S. Dizkırıcı 4/4 (2012) 31-44 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 39 

Table 5: Price of incoming foreign payment (USD) 

LCn3 Istanbul Hong Kong Singapore 
Price of incoming 
foreign payment 

 
15,97 6,78 8,86 

Table 5 indicates that Istanbul’s average price of incoming foreign payment is 
quite high compared to its South East Asian counterparts, about two times more than 
offered fees in Hong Kong and Singapore. Hong Kong offers the lowest average price 
for incoming foreign payments. 

Table 6: Price of outgoing foreign payment (USD) 

LCn4 Istanbul Hong Kong Singapore 
Price of outgoing 
foreign payment 

 
11,67 18,98 13,29 

According to the data gathered for LCn4, Istanbul offers the lowest average price 
for making outgoing foreign payment and Hong Kong offers the highest.  

Table 7: Price of outgoing urgent foreign payment (USD) 

LCn5 Istanbul Hong Kong Singapore 
Price of outgoing 

urgent foreign 
payment 

25 25,49 13,29 

Table 7 presents the urgent outgoing foreign payment prices. Istanbul and Hong 
Kong offer nearly the same prices to do the mentioned banking service. Herein, 
Singapore has the lowest offer and Hong Kong has the opposite one. 

Table 8: Withholding tax 

LCn6 Istanbul Hong Kong Singapore 
Withholding tax  15% N/A 15% 

Hong Kong does not impose withholding tax rate, both Istanbul and Singapore 
offer the same rates: 15%. 

Table 9: Corporate tax 

LCn7 Istanbul Hong Kong Singapore 
Corporate tax  20% 17,5% 18% 

According to the data gathered for LCn7, Hong Kong imposes the lowest 
corporate tax rate for the profits of corporations by 17,5% and Istanbul offers the 
highest rate: 20%. 

Table 10: Important treasury centers 

LCn8 Istanbul Hong Kong Singapore 

Important 
treasury centers  none JP Morgan, P&O 

Nedlloyd’s 

Nokia, Ericsson, 
Nissan, Sony, UPS 

and etc 
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Table 10 shows that there exist few regional treasury centers in Hong Kong and 
some in Singapore while there are no TCs in Istanbul. 

Table 11: Reporting requirements 

LCn9 Istanbul Hong Kong Singapore 
Reporting 

requirements  Minimal Minimal Minimal 

While Istanbul and Hong Kong require reporting of gross amounts’ transferring, 
Singapore offers very minimum reporting requirements. 

Table 12: Currency environment 

LCn10 Istanbul Hong Kong Singapore 
Currency 

environment  
USD, Euro, GBP, 

CHF and etc 
USD, Euro, GBP, 
JPY, AUD and etc 

USD, Euro, GBP, 
JPY, AUD and etc 

Currency environment is suggested to be sufficient in all three countries, for 
MNCs to provide them the ability of making transactions in most common foreign 
currencies. 

Table 13: Ratings 

LCn11 Istanbul Hong Kong Singapore 
Ratings  A4 A1 A1 

Hong Kong and Singapore acquire the best ratings from the ranking between A1 
and D, while Istanbul’s (Turkey) business climate and country credit rating is A4, 
representing over medium. 

Results  
As a result of the data gathered, the summary is indicated in Table 14: 

Table 14: Summary of results (USD) 

No. Location 
Criterion Istanbul Hong Kong Singapore 

LCn1 Monthly banking 
fees 2,95 5,96 13,29 

LCn2 Bank transaction 
fees 6,06 9,22 0,29 

LCn3 Price of incoming 
foreign payment 15,97 6,78 8,86 

LCn4 Price of outgoing 
foreign payment 11,67 18,98 13,29 

LCn5 
Price of outgoing 

urgent foreign 
payment 

25 25,49 13,29 

LCn6 Withholding tax 15% N/A 15% 
LCn7 Corporate tax 20% 17,5% 18% 

LCn8 Important 
treasury centers none 

JP Morgan, 
P&O 

Nedlloyd’s 

Nokia, Ericsson, 
Nissan, Sony, 
UPS and etc 
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LCn9 Reporting 
requirements Some control Some control Minimal 

LCn10 Currency 
environment 

USD, Euro, 
GBP, CHF and 

etc 

USD, Euro, 
GBP, JPY, 

AUD and etc 

USD, Euro, 
GBP, JPY, 

AUD and etc 
LCn11 Ratings A4 A1 A1 

Because of the fact that the first seven criteria are quantitative, the higher values 
mean higher costs hence the lower value indicates the better condition for MNCs to 
choose the location for setting up their RTCs. LCn9, i.e. reporting requirement, being 
one of the four qualitative criteria, is also expected to be minimum to not to acquire 
more charges for the corporations. Consequently, the following criteria: LCn1, LCn2, 
LCn3, LCn4, LCn5, LCn6, LCn7 and LCn9 are demanded to be lowered for MNCs to 
select the location and it is the opposite for those remaining, i.e. LCn8, LCn10 and 
LCn11. That is why Table 15 is formed to emphasize the comparision between the 
locations by each of the criteria mentioned. 

Table 15: Comparision between the locations 

No. Location 
Criterion Istanbul Hong Kong Singapore 

LCn1 Monthly banking 
fees Lowest Middle Highest 

LCn2 Bank transaction 
fees Middle Highest Lowest 

LCn3 Price of incoming 
foreign payment Highest Lowest Middle 

LCn4 Price of outgoing 
foreign payment Lowest Highest Middle 

LCn5 
Price of outgoing 

urgent foreign 
payment 

Middle Highest Lowest 

LCn6 Withholding tax Highest Lowest Highest 
LCn7 Corporate tax Highest Lowest Middle 

LCn8 Important 
treasury centers Non-existent Existent Existent 

LCn9 Reporting 
requirements Fair Fair Fair 

LCn10 Currency 
environment Existent Existent Existent 

LCn11 Ratings Fair Best Best 

According to the quantitative data gathered between LCn1-LCn7, each of the 
locations has several highest, middle and lowest charges. Defining numerically might be 
possible to compare each of them by representing “lowest”, “highest” and “middle” via 
(+1), (-1) and (0) respectively. Hereby, both Hong Kong and Singapore receive (0) 
points, while Istanbul acquires (-1). As a result of the first seven criteria, Istanbul has 
the worst point, but the gap is small, since the points of other locations are only (0).  
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Moreover, the qualitative ones should be compared as well, according to the 
similar comprehension by representing “non-existent” and “existent” via the points (-1) 
and (+1) respectively for LCn8. Also, “fair” will be represented via (+1) and “best” via 
(+2) in order to be defined numerically. As a result of the remaining four qualitative 
criteria, Istanbul gets (+2) points, while both Hong Kong and Singapore get (+5). So the 
gap between Istanbul and its South Asian counterparts is expanded in terms of the 
qualitative data. 

Consequently, while Istanbul acquires (+1) point, both Hong Kong and Singapore 
get (+5) points in total, according to the numerical method explained above. In addition, 
the method is considered to make sense of current statuses for the locations mentioned. 
The worst ranks (pointed by bold style), acquired due to LCn3, LCn6, LCn7, LCn8 and 
LCn11, probably explain the gap between Istanbul and South East Asian counterparts. 

Conclusion 
The objective of the current study is assessing the conditions of Istanbul, a 

candidate financial hub, via Simkova’s LC cited in Roslan and Polak (2009). To this 
end, it is compared with Hong Kong and Singapore, current financial centers, in order to 
find out whether or not Istanbul has the ability to become an appropriate location to host 
RTCs.  

As it is seen by the tables composed, all the locations have different advantages 
and disadvantages related to their own conditions. For example, Istanbul offers the 
lowest monthly banking fee and the highest price for incoming foreign payment. But it 
is likely to state that the fees offered by Istanbul in addition to the reporting requirement 
and currency environment are similar when compared to the others. The withholding tax 
rate of Istanbul/Turkey and Singapore is equal, but higher than Hong Kong’s. Besides, 
the corporate tax rate offered by Istanbul/Turkey is the highest, but all the corporate tax 
rates are between 17,5% and 20%. That is to say, the tax environment of 
Istanbul/Turkey is not unfamiliar. Furthermore, Istanbul’s rating is worse comparing to 
Hong Kong and Singapore, but it is not suggested as “insufficient”. Moreover, while 
there are plenty of RTCs in Hong Kong and Singapore, no treasury center exists in 
Istanbul at the current time. 

As a result of the study, Istanbul’s conditions are considered to be reasonable even 
though they are not as superior as in Hong Kong and Singapore, when LC are taken into 
account. In the case of progress in tax environment and ratings representing business 
climate and country risk, attracting MNCs to set up RTCs would probably be possible in 
Istanbul. In addition, the LC by Simkova are constituting only one of the methods to 
assess a location so it is possible to consider about various criteria not mentioned in the 
current study. 
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Abstract 
Customer relationship management (CRM) is a popular field of research at the 

intersection of a number of disciplines such as marketing, business management, 
information technologies and computer sciences, closely followed by scholars, company 
executives, and consultant firms. The current global competitive environment leads 
firms to develop and strengthen their relations with their customers, their most valuable 
assets. Long-term, mutually beneficial relations that businesses build with their 
customers provide an important competitive advantage against competitors. An 
effective and efficient customer relationship management would turn into customer 
satisfaction and loyalty, lower costs, and higher shareholder value for the firms. The 
aim of this study is to identify the dominant perspective and its sub-concepts used on 
scholars’ conceptualization of CRM employed in customer relationship management 
literature. With this purpose, a literature review was conducted for the period of 2000-
2010. The results of the study show that customer relationship management was mostly 
conceptualized as a strategy by the scholars.  
Keywords: Customer relationship management (CRM), CRM strategy, relationship 
marketing 

 

 Introduction 
As a popular field of research closely followed by many researchers, scholars, 

company employees and practitioners, the roots of CRM lies in the practice of small 
shop owners such as grocers and butchers who knew their customers by name, and 
knew about customers’ preferred products and preferred methods of payment. However, 
the number of customers business deal with today, and the profiles of these customers 
are not comparable to at that times. Customers today, who have higher levels of 
awareness, who do not have permanent loyalty for a specific product or brand, and who 
simply, have more choice, are a scarce and overly valuable resource for businesses that 
are in fierce competition with one another over consumers, costs and quality. Thus, the 
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global nature of the competition today forces businesses to further develop and 
strengthen their relations with customers, who are their most valuable assets. Long-
term, mutually beneficial relations that businesses build with their customers are a 
strategic weapon that provides competitive advantage against competitors and that is 
difficult to imitate. With the progress from a product- or brand-centric approach in 
marketing to a customer-centric one, customer relationship management also adopted a 
customer-centric approach instead of a product- or brand-centric one (Reinartz, Krafft 
and Hoyer, 2004, p. 293). Thus, customer relationship management achieved a 
fundamental shift in the way many firms operated (Tamosiuniene and Jasilioniene, 
2007, p. 72) and relationship marketing came to the fore. Considering that acquiring 
new customers is five times more costly than retaining existing ones, an effective and 
efficient customer relationship management would turn into customer satisfaction and 
loyalty, lower costs and higher shareholder value for the firms.  

Customer relationship management began in the early 1990s as a marketer’s term 
for a group of ideas and technologies created to help improve customer-related business 
practices (Bligh and Turk, 2004, p. 7). Customer relationship management is the 
outcome of the continuing evolution and integration of marketing ideas, and newly 
available data, technologies, and organizational forms (Boulding et al., 2005, p. 156). 
Over time, the interest shown by scholars and practitioners for the subject has increased. 
In 1989, there were only few books on customer relationship management, but in 2000, 
this number is more than 14.000 (Plouffe, Williams and Leigh, 2004, p. 324). In the 
2000s, the literature abounded with articles on CRM and e-CRM written by scholars, 
and hundreds of studies were shared in conferences/symposiums with the participants 
and the public. In addition, leading marketing journals published special issues on the 
subject such as Journal of Marketing in 2005 (Boulding et al., 2005), Industrial 
Marketing Management (LaPlaca, 2004) and Journal of Personal Selling & Sales 
Management in 2004 (Leigh and Tanner, 2004). With regards to the practitioners, 
managers plowed millions of dollars into information systems in late 1990s meant to 
track and strengthen their relations with customers (Rigby and Ledingham, 2004, p. 
118), and firms that provided international consulting and software services in the field 
of CRM thrived. According to a technological research and consulting firm Gartner’s 
report on the CRM software sector for the 2007-2012, the market is poised for healthy 
growth through 2012 when revenue is forecast to reach $13.3 billion (Gartner, 2008). 

Developments in information technologies and information systems, database 
marketing and data mining offer ample resources for firms to use in their customer 
relationship management practices. CRM technology applications link front office (e.g. 
sales, marketing and customer services) and back office (e.g. financial, operations, 
logistics and human resources) functions with the company’s customer contact points 
(such as internet, e-mail, fax and call centers) (Chen and Popovich, 2003, p. 672). 
Software’s, on the other hand, allow companies to gather customer data swiftly, identify 
the most valuable customers over time, and increase customer loyalty by providing 
customized products and services (Rigby, Reichheld and Schefter, 2002, p. 101-102). 
Thus, these technological developments help companies to shape their decisions 
concerning customer portfolio using current data. However, the efforts made and costs 
incurred for a better customer relationship management may become futile if CRM is 
taken as a popular technological solution or as a savior. Approaches that take CRM as 
consisting solely of technology, information systems, software or internet applications 
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fail to grasp customer relationship management in its totality. Customer relationship 
management is not just a project or a bundle of software solutions, but the role of 
technological tools has a functionality that cannot be ignored as realizing the processes 
and strategies. 

Because customer relationship management is a multidisciplinary field, the 
literature on the subject contains many studies written from the perspectives of diverse 
disciplines such as marketing, business management, information technologies and 
information systems. In these studies, there is no consensus on how to conceptualize 
CRM, and no single disciplinary framework emerges as the dominant one. Even within 
the discipline of marketing, there are a number of different approaches to CRM: Morgan 
and Hunt (1994) take CRM as a form of relationship marketing, Gummerson (2004) 
argues CRM is an example of one-to-one marketing, and Peppers, Rogers and Dorf 
(1999) use the concepts of relationship marketing, customer relationship management 
and one-to-one marketing interchangeably. Sin, Tse and Yim (2005), on the other hand, 
argue that at the strategic level CRM is customer retention or customer partnership with 
customers, at the tactical level, database marketing, and at the theoretical level, an 
emerging research paradigm in marketing. 

Some authors take customer relationship managements as a strategy and as a 
philosophy, whereas others take it as an application, process, or technological solution. 
When it is taken as a strategy, concepts such as being customer-oriented, customer 
value, and customer loyalty are used, and when it is taken as a technology, concepts 
such as ERP, database, and data mining are frequently used. The existing literature 
review studies (e.g. Das, 2009; Ngai, 2005) also show that CRM is discussed around 
wide range of subject headings (e.g. marketing, sales, information technology, 
information systems, service and support) in 90’s and 2000’s. Unlike Das (2009) and 
Ngai (2005), this study takes the panoramic view solely on SSCI based studies that were 
cited by other studies, within the last decade. By doing so, more deeper and holistic 
view of CRM literature at the present time will be representing to scholars and 
practitioners. 

This study aims to identify the dominant perspective and its sub-concepts used on 
scholars’ conceptualization of CRM employed in customer relationship management 
literature. With this purpose, articles that were cited by at least five other studies and 
that were published in the last decade (from 2000 to 2010) in the journals indexed by 
the SSCI (Social Science Citation Index), which is part of the Web of Knowledge 
database that indexes many leading journals such as Journal of Marketing, Journal of 
Business Economics and Management and Industrial Marketing Management, were 
examined. In what follows, first, the concepts of relationship marketing and customer 
relationship management and some definitional issues will be discussed. Then, the 
method and the scope of the study, the articles examined and the tables created will be 
presented. The last section is reserved for conclusions and suggestions. 

Relationship Marketing 
According to Berry (1983), who was the first to use the term relationship 

marketing in the literature, relationship marketing refers to attracting, maintaining and 
enhancing customer relationships (cited by Zablah, Bellenger and Johnston, 2004, p. 
480). According to Morgan and Hunt (1994, p. 22), in their landmark study on 
relationship marketing, relationship marketing refers to all marketing activities directed 
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toward establishing, developing, and maintaining successful relational exchanges. 
Differently from the traditional approach to marketing, which had a singular focus on 
sales and ignored customer needs and preferences, relationship marketing employs a 
customer-oriented approach and focuses on creating sustainable and long-term customer 
relations, not discontinuous and discrete transactions. Thus, the focus in relationship 
marketing and in customer relationship management is on creating long-term, mutually 
beneficial relations between sellers and individual buyers, retaining existing customers 
and creating customer loyalty (Parvatiyar and Sheth, 2001; Sin, Tse and Yim, 2005).  

There is a close, direct and comprehensive relationship between the concepts of 
customer relationship management and relationship marketing. Both concepts borrow 
from one another and follow the same trajectory using similar frameworks. It has been 
observed that any discussion of relationship marketing would be incomplete without 
referring customer relationship management (Das, 2009, p. 329), and that the terms 
customer relationship management and relationship marketing are used interchangeably 
in marketing literature (Parvatiyar and Sheth, 2001, p. 3). The close relationship 
between these two concepts arises from the fact that the literature on relationship 
marketing forms the conceptual underpinning of customer relationship management. 
Customer relationship management operates on the basis of the principles of 
relationship marketing. 

Customer relationship management is based on four basic principles of 
relationship marketing. The first one is that customers should be managed as important 
assets. The second one is that customer profitability varies; not all customers are equally 
desirable. The third principle is that customers vary in needs, preferences, buying 
behavior and price sensitivities. The final principle is that by understanding customer 
drivers and customer profitability companies can tailor their offerings to maximize the 
overall value of their customer portfolio (Kutner and Cripps, 1997; cited by Ryals and 
Knox, 2001, p. 535). Although customer relationship management operates on the basis 
of the principles of relationship marketing, there are differences between the two in 
terms of scope and structure. Relationship marketing is more comprehensive and 
strategic, whereas customer relationship management has a more tactical nature; 
customer relationship management focuses on key customers, whereas relational 
management develops relations with all shareholders (including suppliers, employees 
and customers) (Das, 2009; Sin, Tse and Yim, 2005). In conclusion, relational 
management and customer relationship management are subsets of marketing 
(Parvatiyar and Sheth, 2001, p. 23), and customer relationship management is a subset 
of relational management (Das, 2009, p. 330).  

Customer Relationship Management (Crm) 
Customer relationship management, which has its roots in relationship marketing, 

is a relatively new field (Payne and Frow, 2006, p. 138). In general terms, customer 
relationship management can be defined as a business strategy combined with 
technology to effectively manage the complete customer life-cycle (Smith, 2001; cited 
by Payne and Frow, 2004, p. 528). This strategy requires the use of information, 
process, technology and people to manage customers’ relations (marketing, sales, 
service and support) with the company (Kncaid, 2003; cited by Ngai, 2005, p. 583). The 
overall purpose of customer relationship management is to improve marketing 
efficiency and to enhance mutual value for the parties involved in the relationship 



 
 

A. Kangal 4/4 (2012) 45-61 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 49 

(Parvatiyar and Sheth, 2001, p. 9-10). Thus, customers, management, relations, 
employees, processes and technology constitute different dimensions of customer 
relationship management. 

Effective and efficient management of customer relations brings various benefits 
to firms. According to Verhoef (2003), a successful CRM improves customer 
satisfaction and loyalty. Chen and Popovich (2003) argue that CRM facilitates cross-sell 
and improves customer services and call centers. According to Leigh and Tanner 
(2004), it improves the efficiency of the sales personnel and makes information 
management possible. Agrawal (2003) argues that the benefits of CRM can be 
examined under two headings: strategic benefits such as improving customer 
satisfaction, providing competitive advantage and measuring customer value, and 
financial benefits such as increased sales and lower costs. The author also argues that 
CRM decreases the cost of acquiring new customers, the cost of sales, service cost and 
service life, and increases customer satisfaction, number of customers, loyalty rate, and 
the efficiency of returns and call centers. 

Ineffective and non-efficient customer relationship management, on the other 
hand, brings failures. Previous studies show that failure rates concerning customer 
relationship management applications vary between 55% and 75% (Kotorov, 2003, p. 
567), and a key reason for CRM failure is viewing CRM as a technology initiative 
(Kale, 2004, cited by Payne and Frow 2005, p. 168). Rigby, Reichheld and Schefter 
(2002) identify four main reasons for the failure of customer relationship management. 
The first of these reasons is implementing CRM before creating a customer strategy, the 
second is starting to use software without changing the organizational structure, the 
third is assuming that more CRM technology is better, and the fourth is to form 
relations with the wrong customers. The most important stage in the implementation of 
customer relationship management, then, is the conceptualization of CRM as a strategy, 
not as a solution (Kotorov, 2003, p. 567). For a successful CRM initiative a cross-
functional integration of processes, people, operations, and marketing capabilities that is 
enabled through information, technology and applications required (Payne and Frow, 
2006, p. 168). The general marketing strategy of the firm is another factor that affects 
the success or failure of the CRM. In their study based on the results of a previous study 
conducted with the participation of 101 US firms, Bohling et al. (2006) found that the 
implementation of the CRM is more efficient when CRM strategy and practices are 
closely aligned with the general marketing strategy of the firm. 

Definitional Issues in Customer Relationship Management 
Although it is a widely accepted business approach, there is no consensus on the 

definition of customer relationship management (Ko et al., 2008, p. 65; Ngai, 2005, p. 
583; Payne and Frow, 2005, p. 167-168; Zablah, Bellenger and Johnston, 2004, p. 476). 
Authors with different perspectives come up with different definitions of CRM. This 
diversity is also present among the practitioners, software vendors, industry analysts and 
management consultants; they hold myriad views on CRM. According to Tamosiuniene 
and Jasilioniene (2007), these differences are each shaped by their given position, 
situation, experience and motives of the people who define the concept. Payne and Flow 
(2005, p. 167) found a wide range of views about what CRM means to executives. To 
some, it meant direct mail, a loyalty card scheme or a database, whereas others 
envisioned it as a help desk or a call center. 
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Plouffe, Williams and Leigh (2004, p. 324), who has point a critical perspective to 
CRM definitions, suggest that the attempt to create a single, widely accepted definition 
of CRM will be both futile and illogical because each firm is unique, as are its 
customers, markets, and business objectives. According to Richards and Jones (2008, p. 
120) we suffer under multiple definitions of CRM. Adoption of a clear and consistent 
definition of CRM will make it easy for firms to implement CRM and use it for 
performance evaluation. The presence of so many different definitions of CRM in the 
literature led some authors to classify these definitions. Table 1 presents classifications 
made by different authors. 

Table 1. Classification of CRM Definitions 
Authors  Classification     Definitions   
1.Payne and A.Perspective 1: CRM is defined narrowly       Khanna (2001),  
Frow (2005) and tactically and considered solely as a   Kutner and 

technology solution.          Cripps (1997).  
  

  B.Perspective 2: CRM is used to refer to        Couldwell (1999),  
  a wide  range of customer-oriented         Stone and  
  information technology.    Woodcock (2001). 
 

C.Perspective 3: More strategic and                           Buttle (2001), 
holistic CRM approach in order to                               Payne and 
create shareholder value                                               Frow (2005). 

2.Richard and  A.Operational Definitions: Closely related   Reinartz et al. 
Jones(2008)  to the processes and technologies   (2004), Rigby 

et al. (2002). 
  
  B.Strategic Definitions: Considers CRM    Parvitiyar and 

as a relational strategy.                   Sheth (2001). 
                                                                                                

3.Tamosiuniene     A.Technology Centric Definitions: Make               Burghard and 
and Jasilioniene     connection between preceding technologies  Galimi (2000). 
(2007)                    and CRM. 
  
   B.Customer Lifecycle Definitions: Focuses  Kellen (2002). 

on customer lifecycle not the product 
lifecycle. 
 
C.Strategy Centric Definitons: Views CRM Brown and  

  as a technique to compete in the market and  Gravely(2003), 
  build shareholder value.     Gartner (2004).  
 

Table 1 shows that most authors classified existing definitions into two general 
categories: definitions that emphasize technology, and definitions that emphasize 
strategy. Definitions that fall in between are in the intersection region. In a similar way 
Payne and Frow (2005, p. 168) place all perspectives in the CRM literature on the CRM 
continuum ranging from narrowly and tactically defined to broadly and strategically 
defined. On one end of the continuum the application of a technology settled, while 
customer relationship management with a holistic perspective to create shareholder 
value settled on the other end. Customer-centered technological solutions are placed in 
the middle. 
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The classification of CRM definitions are not limited to the studies mentioned 
above. For example, Zablah, Bellenger and Johnston (2004) examined a total of 45 
definitions from web portals on CRM (e.g. CRM Guru, CRMWxhange) and the 
definitions of CRM software developers (e.g. Siebel, Pracle, SAS), other than academic 
studies,  in order to get the real meaning of CRM. They found that CRM definitions 
were conceptualized as five main perspectives: process, strategy, philosophy, capability, 
and technology. Similarly to Richards and Jones (2008), Leigh and Tanner (2004) 
classified existing definitions into the two categories of analytical and operational, and 
Agrawal (2003, p. 151) argued that most definitions agreed on relationship and 
information technologies. Differently from these classifications, Kamakura et al. (2005) 
classified CRM into: analytical CRM that aims to turn customer data into longitudinal 
models of choice, and behavioral CRM that focuses on the managerial structure using 
surveys and experiments. 

On the other hand, relationship marketing, processes and strategies has 
emphasized in some of the definitions. CRM has been conceptualized as a philosophy 
(Adhikari and Adhikari, 2009; Dumblekar, 2001), as a process (Lambert, 2010; Payne 
and Frow, 2004; 2005; 2006; Reinartz, Krafft and Hoyer, 2004; Srivastava, Shervani 
and Fahey, 1999) and as a strategy (Ryals, 2003; 2005; Ryals and Payne, 2001; 
Verhoef, 2003). As a philosophy, CRM aims to achieve customer loyalty by proactively 
seeking to build and maintain long-term relationships with customers. This perspective 
forms a bridge between marketing and relationship marketing (Zablah, Bellenger and 
Johnston, 2004, p. 478). From the perspective of CRM as strategy, customers have 
different values (Ryals, 2003) and the firm’s profitability can be increased by 
identifying and focusing on customer lifetime value and desired customer segments 
(Ryals and Payne, 2001). As a process, CRM is a macro level business process that 
consists of a multitude of sub-processes (Lambert, 2010). Payne and Frow (2005) 
defined five CRM processes: strategy development, value creation, multi-channel 
integration and performance assessment. Lambert (2010), on the other hand, classifies 
the CRM process into strategic and operational process categories. 

By identifying common elements these classification efforts have definitely made 
an important contribution to the literature. However, the need to have an agreed and 
widely accepted CRM definition still remains. Boulding et al. (2005) observe that 
currently there seems to be a movement towards convergence on a common definition. 
A CRM definition that would reflect the consensus of the actors would contribute to the 
further development of the literature on CRM. 

Identification of the Dominant Perspective 
This study aims to identify the dominant perspective and its sub-concepts used on 

scholars’ conceptualization of CRM employed in customer relationship management 
literature. With this purpose, the research method of literature review was chosen. For 
the literature review, the SSCI (Social Sciences Citation Index) was used, which is part 
of the Web of Knowledge database which indexes leading journals in social sciences. 
For an extensive review of the literature, “Customer Relationship Management” and 
“CRM” key words were searched, separately and in combination, in the titles of articles 
that were published between 2000 and 2010. The document type was article, and the 
categories of management and business management were selected. Using these search 
criteria, a total of 108 articles were found (as of August 2011). Of these, articles that 
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were cited by at least five other studies were selected, in order to focus on studies that 
gained acceptance and had a larger impact on the literature. A total of 47 full-text 
articles met these criteria, and the study was conducted on using these articles. 

Although the year 2000 was included in the search, no article met the search 
criteria in this year. There was 1 article in 2001, 6 articles in 2002, 3 articles in 2003, 4 
articles in 2004, 13 articles in 2005, 5 articles in 2006 and 2007 each, 4 articles in 2008 
and 2009 each, and 2 articles published in 2010, making a total of 47 articles. In this 
sense, 2005 is the most fertile year as 27% of all articles published in this period 
appeared. A possible explanation for this is that the Journal of Marketing published a 
special issue on CRM in 2005. Industrial Marketing Management was another journal 
that published a special issue on the subject, in 2004, and two articles from this special 
issue turned up in the search. The articles under study were published in a total of 22 
different journals, 10 of them on marketing (e.g. Journal of Marketing, Industrial 
Marketing Management), 6 on business (e.g. Journal of Business Economics and 
Management, Harvard Business Review), 4 on management (e.g. the Omega-
International Journal of Management Science, California Management Review), and 2 
on production management (e.g. Long Range Planning, Journal of Operations 
Management).  

Peter C. Verhoef was the author with the greatest number of contributions, with 1 
solo article (Verhoef, 2003) and 3 joint articles (Kamakura et al. 2005; Rust and 
Verhoef, 2005; Verhoef et al., 2010). Most authors had only one article in the set of 
articles examined, whereas some had (e.g. Russell S. Winer and Timothy Bohling) two 
articles. Reinartz, Krafft and Hoyer (2004), who developed a scale for CRM 
applications in their study on the three stages of the CRM, received the greatest number 
of citations from articles covered in the same database (Web of Science), with 138 
citations. Next came Verhoef’s (2003) study on the effects of CRM on improving 
customer share and customer retentions, which received 117 citations, and the third was 
Winer’s (2001) study in which the CRM was examined from a conceptual point of 
view, with 99 citations.  

Clues as to the CRM conceptualization used by the authors are usually found in 
the introduction or literature review sections of the articles, and sometimes even in the 
key words for conceptual papers. The authors make references to the CRM definitions 
in the literature that fit their own perspectives in the introduction sections of their 
articles, and use these definitions as a basis in the rest of their articles. In some studies 
(e.g. Chang, 2007; Kim and Kim, 2009; Payne and Frow, 2004; 2005), authors discuss 
CRM in detail and state their approach to CRM used in the article, or provide their own 
definitions. The definitions made, the way the subject matter was taken up, and the 
concepts employed were used to classify the perspectives of the authors on CRM. For 
each article under study, first, the way CRM was defined and the main concept used 
(e.g. strategy, process, application, performance, etc.) were identified. Then, 
subtexts/concepts that are related to this main concept and that are repeated throughout 
the article (e.g. customer satisfaction, customer value, database, data mining, etc.) were 
identified. This analysis showed that CRM conceptualizations used in the 47 articles 
with full-text access could be classified into 3 main categories and 15 sub-categories. 
For each article, at least one and at most three subtexts were identified depending on the 
way the subject matter was taken because all classifications made could not be fitted 
into a single table; two separate tables were prepared on the basis of years of publication 
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and in alphabetical order. Studies employed a strategy-based approach were reported in 
Table 2, and studies that employed process- and technology-based approaches were 
reported in Table 3 

Table 2. CRM Studies Conceptualized as Strategy in Social Sciences Citation 
Index(SSCI)
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Tablo 3. CRM Studies Conceptualized as Process and Technology in Social 
Sciences Citation Index (SSCI) 

 
Table 2 shows that 64% of the articles (n=20) conceptualized CRM as a 

(firm/marketing) strategy employed by firms. The strategy-oriented perspective is based 
on building the right connection with the right customer at the right time under the 
supervision of the top management or marketing managers. This perspective does not 
overlook the role of technology but uses it as an instrument to reach organizational 
goals. In this perspective, customer relationship management practices aim to increase 
customer value, shareholder value, and ultimately firm profitability. Important criteria 
that are to be used as indicators are defined by concepts such as customer satisfaction 
and customer loyalty. Sub-concepts of this perspective are customer profitability, 
customer retention, customer loyalty and customer satisfaction. 

Table 3 shows that 19% of the articles under study (n=9) conceptualize CRM as a 
process and 17% (n=8) conceptualize it as technology. The process-oriented perspective 
emphasizes efforts related to customer life cycle and its stages, and requires the cross-
functional integration of activities. Sharing of the information gained at each stage 
needs to be efficiently managed. The aim in customer relationship management is to 
engage in right activities at each stage and to facilitate communication. The technology-
oriented perspective on customer relationship management focuses on information 
systems that help collect and analyze customer data. A multitude of options ranging 
from sales force automation to data mining and to modeling aims to help the firm make 
the right decisions concerning the customers. In the process-oriented perspective, 
frequently used concepts are customer life cycle, customer knowledge and cross-
functional, whereas the concepts of customer database, information management and 
ERP (enterprise resource planning) are frequently used in the technology-oriented 
perspective. According to this review study CRM literature is supported by strategy, 
technology and process based views in a holistic marketing setting. Figure 1 shows this 
three views and classification of their sub-segments. Strategy based view consist of four 
different approaches. In the value approach customer and shareholder value are in the 
first place. Behavioral variables are such as satisfaction and loyalty with/to a product or 
brand. In the quantitative approach CRM effectiveness calculated and considered on 
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customer profitability, share and lifetime value. Finally, in the relational approach 
customer acquisition, retention are among the foremost ones. 

 
Figure 1. A Holistic Approach to Customer Relationship Management 

 
Conclusion and Suggestions 
This study aimed to identify the dominant perspective among scholars’ on the 

concept of customer relationship management, and it was found that the strategic 
perspective was the more dominant one in the period 2000 to 2010. The strategic 
conceptualization of customer relationship management is supported by the use of 
concepts such as customer value, customer loyalty and customer satisfaction. 
Relationship marketing, which forms the basis of customer relationship management, is 
not rejected in this perspective because the main goal is the development of long-term 
and mutually beneficial relations with customers. The technology-oriented perspective, 
on the other hand, views customer relationship management as a software, program or 
application to be used, which amounts to rejecting the roots of customer relationship 
management. The strategy-oriented perspective on customer relationship management 
does not require overlooking the role of technology because technology helps 
implement strategies and can be used as an instrument to reach goals. Thus, considering 
customer relationship management as a strategy would be in keeping with the nature of 
the concept and with the dominant perspective in the literature. 
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This study has some method-related limitations. First, the key word “customer 
relationship management” was searched in titles, not in subject area. When the same 
phrase is searched as a subject area and other criteria’s (e.g. time period, fields of study) 
are kept the same, about three times the current number of articles (300) come up. 
However, this proves to be too wide a focus because CRM is a multidisciplinary field 
with a huge literature. These considerations were taken into account in the decision to 
search for the phrases “customer relationship management” and “CRM” in titles only. 
Thus, it was possible to have a more homogeneous distribution in terms of the subjects 
covered. Another limitation was that only articles that received at least five citations 
were included in the study. The number of citations received was used as a threshold, 
which resulted in the exclusion of many recent articles, published in 2009 and 2010, 
which did not have the time to receive citations. Another limitation was that the fields 
of management and business management were selected to the exclusion of related 
fields such as production management and computer sciences, which resulted in a 
limited number of technology oriented articles.  

The literature on customer relationship management keeps growing by the day. 
CRM has attracted significant research interest by scholars and practitioners. Use of a 
multidisciplinary approach, creation of a consensus on conceptual definitions, and the 
development of valid and reliable scales and measurement tools to measure success and 
failure would be useful both for scholars and for practitioners. Thus, future studies 
should be integrating diverse fields such as business management, marketing, 
information technologies, statistics and production management. It can be expected that 
research in this area will further develop in the near future. 
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Özet 
İstanbul Batı Ataşehir’de bir finans merkezi bölgesi oluşturma planlarının 

halihazırda uygulama aşamasına geçmek üzere olması, bu bölgenin gelecekteki 
şehircilik planlaması ve emlak değerleri için kritik önem taşımaktadır. Dolayısı ile 
ortaya çıkacak bu etkinin, etki oluşmadan önce belirlenmesi, bu bölge için yatırım kararı 
verecek olanlara yol gösterecektir. Huff’un ağırlık merkezi odaklı kuralına göre, bir 
bölge veya yerin çekiciliği mesafe ile ilişkilidir. Çalışma kapsamında 15 yılı aşkın 
süredir bölgede emlak piyasasında bulunan uzmanlarla birebir görüşülerek, kurulması 
planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin emlak fiyatlarına gelecekte olması beklenen 
etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, tanımlanan bölgedeki emlak fiyatlarının artışına etki eden 
en önemli görülen kriterler de çalışma kapsamında belirlenmeye çalışılmış ve bu 
kriterler önem derecelerine göre sıralanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yer seçimi değerlendirme analizi, emlak değerleme analizi, 
mesafeye dayalı çekicilik, İstanbul Finans Merkezi. 

Abstract 
The region called Istanbul West Atasehir neighbourhood is planned to be the area 

where Istanbul Finance Center Project is settled. It is expected that the underlying 
project will strongly affect the real estate prices in the neigbouring areas. Therefore, it 
would be a valuable information for investors who are planning to invest in real estates 
relating to the Istanbul Finance Center Project. By the theory of Huff’s the 
attractiveness of a location is strongly related to the distance. In order to determine the 
expected future increases in real estate prices for the neighbouring locations, a number 
of regional experienced real estate agents was inteviewed. Moreover, the factors that 
are expected to influence the real estate prices are identified and ranked by their 
significancy levels. 
Keywords: Location preference analysis, real estate valuation analysis, attractiveness 
on distance, Istanbul Finance Center. 
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1. Giriş 
Son üç yıldır hükümet programına alınan ve iki yıl önce çıkarılan İstanbul Finans 

Merkezi Kanunu ile, İstanbul’un yakın gelecekte bölgesel ve sonrasında küresel bir 
finans merkezi yapılması hedeflenmiştir. İstanbul tarihsel geçmişi itibariyle 
medeniyetlerin kesiştiği bir merkez konumundadır. Türkiye’nin en kalabalık şehridir. 
En çok katma değer üreten, vergi geliri yaratan, turizm ve ticaret faaliyetlerinin 
gerçekleştiği şehir de İstanbul’dur. Ayrıca, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan su yolunun, 
Uzak Doğu’yu Avrupa’ya ve Kuzey ülkelerini Orta Doğu’ya bağlayan karayolunun 
ortasında konumlanmış bir şehirdir. Tüm sıralanan bu niteliklerin ortak paydası olarak, 
İstanbul’un bir finans merkezi yapılmasının hem İstanbul şehrine hem Türkiye’ye hem 
de bölge ülkelerine pek çok faydasının olması beklenmektedir. 

Batı Ataşehir bölgesinde konumlandırılmasına karar verilen İstanbul Finans 
Merkezi’nin etkisel çevresinde bulunan; Doğu Ataşehir, Ümraniye, Kozyatağı ve 
göreceli olarak yakın sayılabilecek komşu bölgelerindeki emlak yapılanmalarının ve 
fiyatlarının etkilenmesi kaçınılmazdır. Ancak, bu etkinin kuvvetinin merkeze olan 
uzaklık arttıkça, azalması beklenmelidir. Bu nedenle, finans merkezi ile ilintili hizmet 
üretecek ve faaliyette bulunacak şirketler ve çalışanları için sayılan bu bölgelerin 
çekiciliği yüksek olacaktır. İncelemeye konu bölgelerin çekiciliğinin hesaplanması 
literatürde uzun bir tarihçeye sahip olup, gerçekleştirilmiş olan çalışmalar birbirlerini 
tamamlayıcı nitelik göstermektedir. Drezner (2006) pazar payı, alım gücü, müşteri ve 
mağaza arasındaki mesafeleri, mağazaların çekiciliğine en fazla etki eden faktörler 
olarak belirlemiştir. Drezner çalışmasında Reilly (1931)’in çalışmasını temel olarak 
kabul etmiş ve bu çalışmada çekiciliğe ait mesafe azalım denklemini  formüle etmiştir. 
Huff (1964; 1966) çalışmalarında bu azalım fonksiyonu ile ilgilenmiştir. Huff (1964) 
çalışmasında, bir merkezin çekiciliğinin hangi mesafeye kadar devam ettiğini 
araştırmıştır. Aynı çalışmada ticaret bölgesinin tespiti ve bir bölgeye gelmek isteyecek 
insan oranını da tespit etmeye çalışmıştır. Huff (1966), rakiplerin varlığı durumunda yer 
seçimi, etki alanı değerlendirme ve satış tahmini yapmaya çalışmıştır. Bu çalışma, 
mağaza alternatiflerini değerlendirirken, mağaza boyutları ve mağazaya ulaşım 
sürelerini de dikkate alınmıştır. Küçükaydın vd. (2011), Huff’un çalışmalarına atıfta 
bulunarak, bir işyerinin çekiciliğini ölçmeye çalışmıştır. Bu çalışma kapsamında, çift 
düzeyli doğrusal olmayan karmaşık tamsayılı modeli geliştirmiştir. Bu model rekabet 
durumu altındaki bir tesisin çekiciliğini maksimize etmeyi amaçlamaktadır; aynı 
zamanda da mağazanın kurulum kararı verildiğinde, rakiplerin sahip oldukları çekicilik 
miktarlarının da en düşük seviyeye sahip olmalarını amaçlamaktadır. 

Çekicilik hesaplamaları, yer seçimi problemi olarak ifade edilmektedir ve yer 
seçimi problemleri ve  uygulamaları, araştırmacıların ilgisini uzun zamandır 
cezbetmektedir. Farahani (2010) çalışmasında, yer seçimi bilimi tarihini, Orta Çağda 
öklidyen mesafe probleminin bulunuşuna dayandırmaktadır. Ayrıca, modern bilim 
anlamında yer seçimi ile ilgili çalışmaların başlangıcı, Weber’in 1909 yılında 
yayınlanmış olan “Uber den Standort der Industrien” adlı kitabına dayandırılmaktadır. 
Weber’in yaklaşımına göre, üçgenin üç köşegenine önemli olarak görülen parametreler 
yerleştirilir ve yerleşimi gerçekleştirilecek en uygun tesis, bu üçgenin merkezinde 
olmalıdır. Current (1990), yer seçimi problemlerine olan ilginin değişik disiplinlerden 
gelebildiğini ve ekonomi, mühendislik, coğrafi bilimler, matematik, yöneylem 
araştırması, planlama, şehir ve bölge planlamacılığı ve diğer konularda çalışan 
uzmanların yer seçimi ile ilgili problemlerle uğraştıklarını belirtmiştir. Yer seçimi 
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problemi için en uygun kararın verilebilmesi için, farklı disiplinlerin yeteneklerinden 
faydalanmak ve aşamalarla ifade edilen çözüm yaklaşımları geliştirmek gerekli 
görülmektedir. 

Yer seçimi kararları tecrübe ve bilgi birikimine dayalı olarak kalitatif olarak 
verilebilir. Fiyat değerlendirme ve özellikle İstanbul Finans Merkezi’nin inşaatı gibi 
daha önce gerçekleşmemiş bir aktivitenin fiyatlara etkisinin değerlendirilmesi 
konusunda uzman görüşüne başvurulması kolaylaştırıcı ve belirsizliği gidermeye 
yönelik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Ünvanın önemli olmadığı durumlarda 
mülakat tekniğinin verimli bir teknik olduğu kabul edilmektedir. Ünvanın önemli 
olabileceği durumlarda ise, Delphi tekniği bu durumu engelleyici bir teknik olarak 
önerilebilmektedir. Problemin yapısının karmaşıklığı veya ilk yatırım kararlarında 
kalitatif teknikler ile kantitatif tekniklerin birlikte kullanıldığı hibrid teknikler 
önerilebilmektedir. Bu durumda, yer seçimi problemlerinin çözümü ile ilgilenen 
araştırmacılar, bilgi sistemlerini aktif olarak kullanmaktadır. Coğrafi özellikler ile 
coğrafi olmayan özellikleri veritabanı vasıtası ile birlikte depolayabilen ve ağ analizi ve 
mekansal analizler gerçekleştirmeye yarayan coğrafi bilgi sistemlerini sıklıkla 
kullanmaktadırlar. Çok ölçütlü karar verme teknikleri de yer seçimi problemlerinde 
kullanılan tekniklerdendir. Çok ölçütlü teknikler uzman görüşüne dayanan ve probleme 
etki eden kriterlerden dolayı karar vermenin zor olduğu karmaşık durumlarda kriterlerin 
karşılaştırılması ile en uygun çözüm alternatifinin bulunmasına odaklanan tekniklerdir. 
Veri zarflama, doğrusal, tamsayılı, karmaşık tamsayılı optimizasyon modelleri de 
literatürde yer seçimi konusunda kullanılmakta olan tekniklerdendir. Belirtilmiş olan 
teknikler, tek tesis yeri seçimi, çoklu tesis yer seçimi, rota belirleme ve dengeleme gibi 
konularda kullanılabilmektedirler. Mağaza, depo, acil tesis yeri (itfaiye, ambulans v.b.), 
havaalanı,  mağaza yerinin seçilmesi gibi konular, yer seçimi problemlerinin konularını 
oluşturmaktadır ve her problem tipi ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Depo yeri 
seçimi maliyeti, depoya malzeme getirecek olan tedarikçileri ve depo kapasitesini 
dikkate alınması gereken bir problem iken, mağaza yerinin seçilmesi mağazaya gelecek 
olan müşterilerin tercihleri, mağazanın fiziksel özellikleri ve mağaza sahiplerinin 
beklentilerini içerir. Dolayısı ile her problem ayrı bir vaka çalışması olarak ele alınmalı 
ve en uygun teknik veya teknikler hangileri ise, oluşturulmuş olan bir çözüm yaklaşımı 
ile değerlendirilmelidirler.  

Bu çalışma, emlak fiyatlarının insanların ilgi dereceleri ve mevcut lokasyon 
değerinin de hesaplanabilen çekicilik değerleri ile ilgili olduğu kabulüne dayanmaktadır. 
Bu varsayıma göre, bölge emlakçıları ile birebir görüşmeler yapılarak en önce finans 
merkezi etki alan bölgeleri tanımlanmış ve sonrasında bu bölgelerde gelecekte beklenen 
emlak fiyatları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın takip eden bölümünde, 
İstanbul Finans Merkezi projesinin kamuya açıklanan özellilerini anlatmaktadır. Sonraki 
bölüm, Istanbul Finans Merkezine taşınması planlanan en önemli finansal kuruluşları 
tanıtarak, bu merkezde çalışması beklenen personel sayılarını özetlemektedir. Daha 
sonra, bölgenin emlak fiyatlarına önemli etkisi olduğu düşünülen bölgedeki alış-veriş 
merkezleri tanıtılmaktadır. Sonraki bölüm, Finans Merkezi olarak tanımlanan alanı alt 
bölgelere ayırarak, deneyimli emlakçıların bu alt bölgeler için emlak fiyat beklentilerini 
analiz etmektedir. Sonra, çalışmanın sonuçları ve değerlendireler sunulmaktadır. 
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2. İstanbul Finans Merkezi  
İstanbul’da kurulması 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşmiş olan İstanbul Finans Merkezi projesi, 
Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği dünyaya daha açık ekonomi politikaları ile 
paralel görülebilecek çok önemli bir projedir. Bu proje ile İstanbul’un bölgesel bir 
finans merkezi yapılarak, Türkiye’nin coğrafi konumunun avantajlarını kullanması ve 
öncelikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Doğu Avrupa’yı etkisi altına alması 
planlanmaktadır. Bu tarz bir planın gerçekleşebilmesi için Ataşehir bölgesi inşaat 
bölgesi olarak seçilmiştir. Bu kapsamda T.C. Merkez Bankası, BDDK, Sermaye 
Piyasası Kurumu (SPK), Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Bankası, Halk Bankası’nın 
genel müdürlüklerinin bölgeye taşınması planlanmaktadır ve projenin 3 sene içerisinde 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

 
Şekil 1: İstanbul Finans Merkezi'nin Konumlanması 

İstanbul Finans Merkezi projesi 800.000 metrekare alanda toplam inşaat alanı 2,5 
milyon metrekare  olacak şekilde planlamıştır. Proje inşaat maliyeti toplamının 3 milyar 
doları bulması beklenmektedir. Proje tamamlandığında 24 saat yaşayan bir şehir 
görünümünde olması amaçlanmaktadır. Yapılan plana göre, proje alanında 18.457 
metrekare alanda Vakıfbank Genel Müdürlüğü, 57.561 metrekare üzerinde Halk 
Bankası Genel Müdürlüğü, 54.390 metrekare üzerinde Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü, 43.434 metrekare üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
25.000 metrekare üzerinde ise Sermaye Piyasası Kurulu binaları inşa edilecektir. İnşaat 
alanında yapılacak her türlü iş ve işlemlerde Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı 
yetkilendirilmiştir. Bu merkezin 4 bölgeden oluşması planlanmıştır. Projenin harita 
üzerinde gösterimi Şekil 1’de, bu bölge üzerine kurulacak olan kurumların konumu ise 
Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu bölgeler, denetim kuruluşları ve özel kurumlar, bankaların 
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ve finans kuruluşlarının binaları, canlılığı sağlayacak olan bölgeler ile birinci bölgenin 
etrafında konuşlanacak olan okul, cami,  polis v.b. destek ve hizmet bölgeleri olarak 
ifade edilebilir. 

Proje kapsamında planlanan, 560.000 metrekare ofis alanı, 90.000 metrekare 
alışveriş, 70.000 metrekare otel, 60.000 metrekare rezidans ve 2.000 kişilik bir 
konferans merkezi olmak üzere 810.000 metrekare inşaat alanı bulunmaktadır. Ulaşım 
açısından bölgeye iki metro hattı entegre edilmesi planlanmaktadır. 

Finans Merkezi projesi kapsamında İstanbul’un tarihi dokusunun da yansıtılması 
ve projenin canlılığının sağlanması açısından Kapalı Çarşı’nın bir benzerinin kurulması 
planlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında çeşitli toplu konut projeleri de yer 
almaktadır. Projenin tamamlanması ile birlikte, bölgede toplam 30.000 kişinin istihdam 
edilmesi beklenmektedir. 

 

Şekil 2:İstanbul Finans Merkezi Projesinin Üç Boyutlu Görünümü 
3. İstanbul Finans Merkezine Taşınacak Olan Kurumların Çalışan Profilleri 

ve Sayıları 
Kurumların çalışan profillerinin tespiti, kurumların izledikleri insan kaynakları 

politikaları nedeniyle,  her zaman mümkün olamamaktadır. Ancak, bu profillerin tespit 
edilmesi, Ataşehir bölgesinde bir finans merkezinin oluşturulması ile emlak fiyatlarında 
olacak olan etkinin ilişkilendirilmesi konusunda önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 
taşınması planlanan kurumların internet siteleri taranmış ve bu bilgilere internet 
sitesinden erişilememesi durumunda ise ilgili kurumun insan kaynakları birimleri ile 
telefonda görüşülerek bilgi alınmaya çalışılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Finans Merkezi bölgesine taşınacak 
olan kurumlardan bir tanesidir. Dolayısı ile SPK’nın çalışan profilinin ifade edilmesi, 
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gelecek olan çalışan profilinin tanımlanması açısından önem taşımaktadır. İstanbul'a 
taşınması beklenen SPK personel sayısı 447'dir. 

Tablo 1: SPK Çalışan Profili ve Sayıları [1] 
SPK Çalışan Profili Toplam Sayı 
Başkan ve Kurul Üyeleri 7 
Üst Yönetim 35 
Meslek Personeli 281 
Uzman 217 
Uzman Yardımcısı 64 
Kariyer Dışı İhtisas Personeli 155 
İdari Personel 62 
Sözleşmeli Personel 10 
GENEL TOPLAM 550 
Ankara’da Görevli Personel Sayısı 447 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), İstanbul Finans Merkezi 
projesi kapsamında genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıyacak olan kurumlardan birisidir. 
BDDK’nın çalışan profili ve personel sayıları Tablo 2’te sunulmuştur.  Bu kurumdan 
yaklaşık 300 personelin İstanbul'a taşınması beklenmektedir. 
 

Tablo 2: BDDK Çalışan Profili ve Sayıları [2] 
Personelin Gruplar 
 İtibarıyla Dağılımı 

 
Personel 

Sayısı 

 
Oran (%) 

Yönetici 20 3,8 
Müşavir 11 2,1 
Meslek Personeli 365 69,8 
Diğer Personel 127 24,3 
TOPLAM 523 100,0 

Ziraat Bankası genel müdürlüğünde 3000 personel çalışmaktadır.  Finans Merkezi 
kapsamında oluşturulacak olan yeni genel müdürlüğün niteliğine göre tüm personelin 
İstanbul’a getirilmesi planlanmaktadır. 

4. Alışveriş Merkezleri ve Özellikleri 
Alışveriş Merkezleri (AVM), kuruldukları bölgede ilgiyi artıran ve ilgili bölgeye 

gerek emlak fiyatları açısından gerekse bölgedeki ticari yoğunluk açısından pozitif 
anlamda etki yapan noktalardır. Dolayısıyla, AVM’lerin özelliklerinin belirlenmesi, 
çalışanın bütünlüğü açısından faydalı olacaktır. Tablo 3’te AVM’lere ait metrekare, 
içerdiği mağaza sayısı,  kuruluş yılı ve otopark kapasitelerine yer verilmiştir. 
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Tablo3: Finans Merkezi Bölgesindeki AVM’ler 

AVM ADI TOPLAM 
METREKARE 

İÇERDİĞİ 
MAĞAZA 

SAYISI 

KURULUŞ 
YILI 

OTOPARK 
KAPASITESI 

Carrefour 
Ümraniye 50.573 93 2000 3.000 

IKEA 33.000 1 2005 3.000 
Palladium 38.500 195 2008 2.250 
Optimum 46.000 154 2008 1.602 
Buyaka 40.000 140 2012 1.200 
Meydan 70.000 52 2007 2.500 
Tepe Natilius 51.756 114 2002 2.700 

AVM’lerin harita üzerindeki konumları Şekil 3’tei görülmektedir. Şekil üzerinde 
analiz bölgesine yakın olan 9 AVM’nin konumları ve İstanbul Finans Merkezi 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 3: Bölgeye Yakın AVM’ler 

4. İstanbul Finans Merkezinin Bölgesel Emlak Fiyatlarına Etkisi  
Ataşehir’de emlak piyasasında faaliyet gösteren ve 15 yıl üzerinde deneyime 

sahip emlak uzmanlarıyla gerçekleştirilen yüzyüze görüşmeler sonucunda, bölgede 
kurulma kararı alınmış olan İstanbul Finans Merkezi’nin emlak fiyatları üzerinde 
oluşturacağı etkiye ait beklentiler ölçülmeye çalışılmıştır. Görüşülen uzmanlara fiyat 
beklentileri sorulurken, aynı zamanda fiyat beklentileri haricinde fiyatlara etki eden 
unsurlar da sorulmuş, bu unsurların önem sıraları ve önem seviyeleri belirlenerek 
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çalışma kapsamında belirtilmiştir. Uzmanlarla gerçekleştirilen mülakatlarda Ek-1’de yer 
verilmiş olan anket formu kullanılmış ve her uzman için bir anket formu 
doldurulmuştur. Uzmanlara Ek1’de görülebileceği gibi çeşitli bölgelere göre fiyat 
değişimleri sorulmuş ve bu bölgeler Şekil 4’te boyanmış olan harita ile görsel olarak 
ifade edilmiştir. 

 
Şekil 4: İstanbul Finans Merkezi Bölgesinin Alt Bölgelere Ayrılması 

Mevcut durumda Ataşehir’de yer alan emlak fiyatlarının İstanbul’daki ortalama 
emlak fiyatlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durumun temel sebebi, 
Marmara Bölgesi’nin sahip olduğu deprem riskine karşın Ataşehir bölgesinin sahip 
olduğu sağlam zemindir. Bu özelliğinin üzerine; düzenli yapılaşma, ulaşım kanallarına 
yakınlık ve marka olarak ifade edilebilecek toplu konut projeleri eklenildiğinde, 
Ataşehir’in emlak piyasası açısından rakiplerine nazaran daha değerli olduğu ortaya 
çıkmıştır. Mevcut durumda Ataşehir’de bulunan konutların tamamı doludur ve son 3-4 
yıllık süreçte yeni konut arzı çok kısıtlı kalmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak da 
bölgede bulunan taşınmazlara olan talep, arz miktarından daha fazla olmuş ve emlak 
fiyatlarının yüksek olması sonucuna ciddi bir katkı yapmıştır. Görüşülen uzmanlara 
göre, Ataşehir’de emlak satış hızı ortalama 1 ay, emlak kiralama süresi ise 2-3 hafta 
aralığında gerçekleşmektedir.   

Uzmanlarla gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında, konut fiyatlarının 1 yıl 
öncesine göre bugün ne kadar değiştiği, gelecek yıl ne olmasının beklendiği ve 5 yıllık 
süreç içerisinde nasıl bir fiyat durumunun ortaya çıkabileceği soruları yöneltilmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre, 1 yıl öncesine göre emlak fiyatlarının %10-15 oranında 
artmış olduğu, gelecek 1 yıl içerisinde %15-20 aralığında bir artış beklenildiği ve 5 
yıllık süreç içerisinde emlak fiyatlarının yaklaşık %50 oranında değerlenmesi 
beklendiği ifade edilmiştir.  

Elde edilen sayısal veriler, Ataşehir ilçesinde emlak fiyatlarının henüz doygunluğa 
ulaşmadığını ve yakın gelecekte de hızlı bir artış beklendiğini ifade etmektedir. 
Görüşme yapılan gayrimenkul danışmanları, finans merkezi inşaatı dedikodusunun bile 
fiyatlarda pozitif yönde bir etkisi bulunduğunu belirtmişlerdir. Finans Merkezi 
projesinden daha sonra bölgede fiyatlara etki eden bir diğer unsur ise, marka olarak 
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nitelenebilecek  konut projeleridir. Alışveriş merkezlerinin etkisinin, toplu konut 
projelerine göre daha sınırlı kalmış olduğu ifade edilmiştir. Anket formu ile uzmanların 
emlak fiyatlarına etki eden kriterleri etki derecelerine göre sıralamaları istenilmiştir. 
Görüşülmüş olan tüm uzmanların vermiş oldukları önem sıralarının ortalamaları alınmış 
ve elde edilen önem derecelerine göre sıralama Tablo 4’te ifade edilmiştir. 

Tablo 4: Ataşehir İlçesinde Emlak Fiyatlarına Etki Eden Kriterlerin Önem 
Sıraları 

Kriter                                          Önem Sırası 

Finans Merkezi 1 
Lüks Toplu Konut Projeleri 2 
Karayollarına Mesafe (Ulaşım Kolaylığı) 3 
Sağlam Zemine Sahip Olması 4 
Demografik Özellikler 5 
Alışveriş Merkezleri 6 
Toplu Ulaşım Olanakları 7 
Metro Projesi 8 
Cafe-Restoranlar 9 

 

Uzmanlarla gerçekleştirilmiş olan görüşmeler sırasında, Ek-1’de bir örneğine yer 
verilmiş olan anket formunda görülebildiği gibi,  kriterlere ait önem sıraları sorulduktan 
sonra bu kriterlere ait önem dereceleri 1-5 likert ölçeği ile ağırlıklandırılmıştır. 
Mülakatlar sonucunda elde edilmiş olan her kritere ait önem derecelerinin ortalaması 
alınmış ve bu ağırlıklar toplamı 1 edecek şekilde normalize edilmiştir. Bu 
normalizasyon sonucunda probleme etki eden her bir kriterin önem derecesine 
ulaşılmıştır. Bu önem dereceleri Tablo 5’te görülebilmektedir. 

Tablo 5: Probleme Etki Eden Kriterlerin Önem Dereceleri 
Kriter Önem Derecesi 

Finans Merkezi 0,191 

Lüks Toplu Konut Projeleri 0,183 

Karayollarına Mesafe (Ulaşım Kolaylığı) 0,167 

Alışveriş Merkezleri 0,106 

Metro Projesi 0,033 

Sağlam Zemine Sahip Olması 0,154 

Toplu Ulaşım Olanakları 0,041 

Demografik Özellikler 0,098 

K
R

İT
ER

 

Cafe-Restoranlar 0,028 

Yöneltilmiş olan bir diğer soru ise, İstanbul Finans Merkezi’nin ne mesafede etki 
göstereceğidir. Bu soru karşılığında elde edilen en temel sonuç, finans merkezi ile olan 
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mesafe ilgi oluşturma ile doğrudan bağlantılıdır ve bu durum da fiyatlara yansıyacaktır. 
Finans merkezine olan mesafe arttıkça finans merkezinin oluşturacağı etki azalacaktır. 
Uzmanlar, Ataşehir bölgesini Doğu ve Batı Ataşehir olmak üzere iki bölgede ele 
almaktadır ve finans merkezinin yer alacağı Batı Ataşehir’in finans merkezi inşaatından 
daha yüksek oranda etkileneceğini ifade etmiştir. Ancak Doğu Ataşehir’e de yüksek 
oranda etki edeceği ifade edilmiştir. Doğu Ataşehir, Batı Ataşehir’den daha eski 
yapılaşma bölgesi olması nedeniyle, bina özellikleri açısından dezavantaj taşımaktadır; 
ancak emlakçılar bu bölgenin çok geniş bir alanı kapladığına dikkat çekmişler ve finans 
merkezinin doğuracağı konut ihtiyacı sonucunda bu bölgenin yıkılıp tekrar 
yapılabileceğini ifade etmişlerdir. 

İstanbul Finans Merkezi inşaatının diğer ilçelere etkisi araştırıldığında, çok yakın 
mesafede bulunan Ümraniye’nin finans merkezine yakın olan bölgelerden en az 
Ataşehir kadar etkileneceği görülmüştür. Hatta bu bölgelerdeki emlak fiyatlarının finans 
merkezi inşaatı dedikodusundan sonra, ciddi oranda arttığı da ifade edilmiştir. Ancak 
finans merkezinin komşu ilçelere önemli bir etkisinin olması beklense de, bu etkinin 
daha kısıtlı olacağı söylenebilir.  

Uzmanlar ile gerçekleştirilmiş olan mülakatlar sonucunda, 2+1 ve 100 
metrekarelik bir daire için elde edilmiş olan fiyat beklentileri Tablo 6’da ifade 
edilmiştir. Uzmanlara bu bölgedeki şu an ortalama fiyatlar, gelecek yıl  ve 5 yıl sonraki 
bekledikleri fiyatlar sorulmuştur. Buna göre fiyat değişimlerinin yüksek oranda ve 
pozitif yönlü olması beklenmektedir. 

Tablo 6: 2+1, 100m2 Ortalama Bir Daireye Ait Fiyat Beklentisi (Bin TL) 
  

Bölge No 
Mevcut 

Fiyat 
Gelecek Yıl 
Beklenen 

Fiyat 

5 Yıl Sonra 
Beklenen 

Fiyat 
Barbaros-M.Kemal 1 500-700 600-750 750-1000 
Doğu Ataşehir 2 300-350 380-390 450-500 
Yukarı Dudullu 3 100-400 125-450 175-600 
Yeni Sahra 4 150-250 175-300 225-450 
İçerenköy 5 150-220 180-260 250-350 
Ünalan Fetih Örnek 6 150-220 180-250 250-350 
Ümraniye 7 130-300 150-375 220-500 

 

Analiz bölgesinde ye alan ofislere ait fiyat değişimi beklentisi de uzmanlara 
sorulmuştur. Değerlendirme gerçekleştirilirken 55-60 metrekare alana sahip ofislerin 
ortalama fiyatları sorulmuş ve elde edilmiş olan cevaplar Tablo 7’de ifade edilmiştir. Ev 
fiyatlarında olduğu gibi emlak fiyatlarında da hızlı bir yükselme beklentisi mevcuttur. 6. 
bölgede şu an için ofis kategorisinde değerlendirme standartlarında ofislerin 
bulunmaması nedeni ile ilgili satır boş bırakılmıştır. 
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Tablo 7: 55- 60m2 Ortalama Bir Ofise Ait Fiyat Beklentisi (Bin TL) 
 

  
Bölge No 

Mevcut 
Fiyat 

Gelecek Yıl 
Beklenen 

Fiyat 

5 Yıl Sonra 
Beklenen 

Fiyat 
Barbaros-M.Kemal 1 350-400 380-415 550-600 
Doğu Ataşehir 2 325-350 340-360 500-550 
Yukarı Dudullu 3 150-200 160-220 200-250 
Yeni Sahra 4 150-200 160-220 200-250 
İçerenköy 5 50-125 55-130 75-180 
Ünalan Fetih Örnek 6 - - - 
Ümraniye 7 170-200 180-210 220-275 

 

5. Sonuçlar 
Çalışma kapsamında Ataşehir bölgesinde kurulacak olan İstanbul Finans Merkezi 

bölgede bulunan emlak talebini artıracağı ve gelecek olan nitelikli iş gücünün Ataşehir 
bölgesi öncelikli olmak üzere mesafeye dayalı olarak komşu ilçeleri de etkileyeceği 
tespit edilmiştir. Finans merkezinin en yüksek oranda Batı Ataşehir, Doğu Ataşehir ve 
Ümraniye’nin finans merkezine yakın kısımlarını ve ardından da komşu ilçeleri 
etkilemesi beklemektedir.  

Finans merkezine ait olan etki alanının mesafeye dayalı olduğu ifade edilmiştir. 
Dolayısı ile bu etki su damlasına benzetilebilir ve mesafe arttıkça etki alanının azaldığı 
ifade edilebilir. Literatürde yer alan çekicilik kavramı ile birebir ilintili olan bu konu, 
mesafe fonksiyonunun tespit edilmesi ile literatürdeki bir boşluğu doldurabilecektir. Bu 
konuda çalışma yapılması hem literatüre katkı sağlayacak, hem de emlak değerleme 
konusunda farklı bir yaklaşım getirilmesini sağlayacaktır. 

Çalışma kapsamında emlak fiyatlarına etki eden kriterler belirlenmiş ve bu 
kriterlerin önem sıraları ve önem ağılıkları tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda önem 
sırasına göre probleme etki eden kriterler; finans merkezinin kurulum kararı, lüks konut 
projeleri, karayollarına mesafe, sağlam zemine sahip olması, AVMler, bölgenin 
demografik özelliği, toplu ulaşım olanakları, metro projesi ve cafe-restoranlar olarak 
belirlenmiştir.  

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Ataşehir bölgesinin İstanbul’un en gözde 
yerleşim yerlerinden biri olduğu, bölgedeki emlak fiyatlarının şu anda bile zaten değerli 
olduğu; ancak halen fiyatların zirve noktasında olmadığı durumu tespit edilmiştir. 
Uzman görüşüne göre önümüzdeki yıllarda, herhangi bir ekstrem durum ortaya 
çıkmaması durumunda fiyatların en az %50 kadar artabileceği ifade edilmiştir.  
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Ek-1 
OKAN ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 
1. 2+1 100 m2, son 8 sene içerisinde inşa edilmiş olan bir satılık daireye ait 

aşağıdaki fiyat karşılaştırmalarını yapınız. 
 Bölge 

No 
Şu An Gelecek Sene 5 Sene 

Sonra 
Barbaros-M.Kemal 1    
Doğu Ataşehir 2    
Yukarı Dudullu 3    
Yeni Sahra 4    
İçerenköy 5    
Ünalan Fetih Örnek 6    
Ümraniye 7    

 
2. 55-60m2, son 8 sene içerisinde inşa edilmiş olan bir satılıkofise ait aşağıdaki 

fiyat karşılaştırmalarını yapınız. 
 Bölge 

No 
Şu An Gelecek Sene 5 Sene 

Sonra 
Barbaros-M.Kemal 1    
Doğu Ataşehir 2    
Yukarı Dudullu 3    
Yeni Sahra 4    
İçerenköy 5    
Ünalan Fetih Örnek 6    
Ümraniye 7    

 
3. Satılık ve kiralık emlak devir süresi ne kadardır?  

 
4. Ataşehir’i diğer ilçelerden daha tercih edilesi kılan kriterler nelerdir, 

sıralayınız. 
Kriter Önem 

Sırası 
Önem Derecesi 

(1-5) 
Finans Merkezi  1 2 3 4 5  
Lüks Toplu Konut Projeleri  1 2 3 4 5  
Karayollarına Mesafe (Ulaşım Kolaylığı)  1 2 3 4 5  
Alışveriş Merkezleri  1 2 3 4 5  
Metro Projesi  1 2 3 4 5  
Sağlam Zemine Sahip Olması  1 2 3 4 5  
Toplu Ulaşım Olanakları  1 2 3 4 5  
Demografik Özellikler  1 2 3 4 5  
Cafe-Restoranlar  1 2 3 4 5  
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Extensive Summary 

 
Introduction 
The region called Istanbul West Atasehir neighbourhood is planned to be the area 

where Istanbul Finance Center Project is settled. It is expected that the underlying 
project will strongly affect the real estate prices in the neigbouring areas. Therefore, it 
would be a valuable information for investors who are planning to invest in real estates 
relating to the Istanbul Finance Center Project. By the theory of Huff’s the 
attractiveness of a location is strongly related to the distance. In order to determine the 
expected future increases in real estate prices for the neighbouring locations, a number 
of regional experienced real estate agents was inteviewed. Moreover, the factors that are 
expected to influence the real estate prices are identified and ranked by their 
significancy levels. 

Istanbul is an ancient city where a number of civilizations and cultures intersect. 
Moreover, Istanbul is the most populated city of Turkey and produce the highest 
economic value and tax revenues for the country. Istanbul is already presumbly a center 
for regional trade, tourism, cultures and reachways. Therefore, making Istanbul a 
finance center will add a great value for the city of Istanbul, for Turkey and for the 
regional countries. The Turkish government passed a law three years ago defining a 
road map making Istanbul initially a regional and eventualy an international financial 
center.  

 
Method 
In order to identify the neighbouring regions around the finance center project, a 

face-to-face survey is conducted. A number of experienced real estate agents are asked 
to identfy the nearby neighbourhoods that are likely affected most by the finance center 
project. After identifying the neighbouring areas, the factors that affect the real estate 
prices are asked to interviewers. The agents then ranked all possible factors. Table 1 
below shows the factors that are pointed by the agents. 
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Table 1. The Factors Affecting the Prices of Real Estates around the Finance 
Center 

Factors                                         Rank 

Istanbul Finance Center 1 
Residency Projects 2 
Motorways 3 
Strong Ground 4 
Demographic Dispursion 5 
Shoping Malls 6 
Public Transportation 7 
Subways 8 
Cafe-Restaurants 9 

 
 

Results 
This study investigates any expected future increases in the real estate prices in 

the neighbouring locations related to the Istanbul Finance Center Project. Initially, the 
names of the neighborhoods nearby the Istanbul Finance Center are determined by a 
survey study. A number of regional experienced real estate agents are interviewed face-
to-face. Later, the factors that likely affect the real estate prices are examined. Finaly, 
these factors are ranked. The findings show that the most attractive neigbouring 
locations to Istanbul Finance Center are the areas presented in Illustration 1 below. The 
factors that likely to affect the real estate prices are ranked as the decision on the 
location of  Istanbul Finance Center, the availability of residency projects, distance to 
motorways, quality of ground for earthquake, shopping malls, demographic dispursion 
of the region, public transportation, subway and restaurants. 

Illustration 1. Most Promising Neighbouring Locations to Istanbul Finance Center 
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Özet 

Piyasalardaki sürü davranışı etkisinin tespiti, rasyonel varlık fiyatlama modelleri 
ve çeşitlendirme fırsatlarının geçerliliğini değerlendirme açısından önemlidir. Bu 
araştırmada Christie ve Huang (1995) ile Chang, Cheng ve Khorana (2000)’nın 
geliştirdikleri iki farklı model kullanılarak İMKB’de sürü davranışı etkisinin varlığı 
araştırılmıştır. Araştırma verileri Ocak 1997-Temmuz 2012 dönemi günlük logaritmik 
hisse senedi getirilerinden oluşmaktadır. Çalışma, analiz döneminin 1997-2004 ve 
2005-2012 olmak üzere iki alt döneme ayrılmasıyla çeşitlendirilmiştir. Bulgular sürü 
davranışı etkisinin I. alt dönemde yükselen piyasa koşullarında yoğun olarak 
hissedildiği yönündedir. II. alt dönemde ise etki azalmıştır. Dolayısıyla II. dönem 
itibarıyla çeşitlendirme fırsatlarının arttığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sürü Davranışı, Çeşitlendirme, Christie ve Huang (1995) modeli, 
Chang, Cheng ve Khorana (2000) modeli 

Abstract 
It is important to detect the effect of herding behavior in markets in order to 

assess the validity of rational asset pricing models and diversification opportunities. In 
this study, the existence of herding behavior effect has been researched at Istanbul 
Stocks Exchange (ISE) by utilizing two different models developed by Christie and 
Huang (1995) and Chang, Cheng, and Khorana (2000). Research data consists of daily 
logarithmic stock returns for the time period of January 1997 – July 2012. Study has 
been diversified by dividing the time period into two sub-periods, 1997-2004 and 2005-
2012. Findings are in the direction that herding behavior effect has been felt intensively 
at the first sub-period in rising market conditions. The effect has fallen at the second 
sub-period. Hence, it can be said that diversification opportunities has risen as of the 
second sub-period.  
Key Words: Herding Behavior, Diversification, Christie and Huang (1995) Model, 
Chang, Cheng, and Khorana (2000) Model. 
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Giriş 
Etkin piyasa hipotezinin temel varsayımlarından biri yatırımcıların rasyonel karar 

birimleri olduğudur. Bireyler yatırım kararlarında genel piyasa trendini değerlendirerek 
duygusallığa yer vermeden kendileri için optimum stratejiyi uygularlar. 

Modern portföy kuramı beklenen fayda teorisinden yararlanır. Normatif bir teori 
olan beklenen fayda teorisi, insanın nasıl davranması gerektiğini açıklayan bir 
yaklaşımdır. Genel olarak modern portföy kuramına, daha spesifik olarak ise beklenen 
fayda teorisine eleştirel yaklaşımların en önemlisi insan faktörünün teorik olarak hep 
mükemmel varsayılması, ancak pratikte durumun farklı olmasıdır. Nitekim eleştiriler 
ampirik bulgular ile desteklenerek günlük hayattan izole edilmiş risk içeren yapay bir 
ortamda, insan davranışlarının teoride öngörülenden daha farklı olduğu bulgulanmıştır 
(Allais, 1953; Tversky ve Kahneman, 1971, 1974; Kahneman ve Tversky, 1979). 
Eleştirel bakış alternatif yaklaşımlara öncülük etmiş, De Bondt ve Thaler (1985), Fuller 
(2000) vb. bilim adamlarının bireylerin rasyonelliğine ve etkin piyasa hipotezi 
varsayımlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar, finans biliminde davranışsal finans gibi yeni 
yaklaşımların doğmasına yol açmıştır. Mükemmellik-rasyonellik varsayımı tamamen 
reddedilmemiş ancak sınırlı rasyonellik haline dönüştürülmüştür. 

Finansal krizler tüm piyasalar için bir baskı ortamı oluşturmaktadır. Küresel 
düzeydeki risk unsurlarına ek olarak sistematik olmayan risk faktörlerinin piyasanın 
toplam hareketi üzerindeki baskısı gelişmekte olan piyasalarda daha sık izlenmektedir. 
Piyasa derinliği fazla olmayan gelişmekte olan piyasalar öncelikli olmak üzere tüm 
piyasalarda finansal panik yoğun bir şekilde yaşanırken, yatırımcılar rasyonellikten uzak 
kararlar verebilmekte ve toplam piyasa davranışını taklit ederek sürü davranışı 
gösterebilmektedirler. Banerjee (1992) sürü davranışını, “kendi düşünceleri daha farklı 
davranmayı işaret etse de tüm piyasa aktörlerinin piyasadaki diğer katılımcılar gibi 
davranmaları” şeklinde ifade etmiştir. 

Piyasadaki sürü davranışının varlığını tespit etmek için geliştirilen temel 
modellerden ikisi Christie ve Huang (C-H) (1995) ve Chang, Cheng ve Khorana (CCK) 
(2000) modelleridir. Matematiksel formları yöntem başlığı altında ele alınacak olan her 
iki model de varlık getirilerinin yayılım özelliklerini kullanmaktadır. 

C-H (1995), sürü davranışını test etmek için yatay-kesit standart sapma (YKSS) 
ölçüsünü kullanmıştır. Buna göre piyasa katılımcıları geniş piyasa hareketlerinin olduğu 
zaman diliminde varlık fiyatlarına ilişkin beklentilerini gizler ve kendi yatırım 
kararlarını piyasanın ortak davranışına dayandırırlarsa, bireysel varlık getirilerinin 
ortalama piyasa getirisinden çok farklı olamayacağı, dolayısıyla olması beklenen 
YKSS’den daha küçük sapmaların gerçekleşebileceği, C-H modelinin teorik 
beklentisidir. Oysa rasyonel varlık fiyatlama modellerine göre piyasa getirisindeki 
büyük değişimler, varlık getirilerinin yayılım değerlerinin de artmasına neden olacaktır. 
Bu açıdan, sürü davranışı modeli ile varlık fiyatlama modellerinin baskı altındaki 
piyasaların getiri yayılım özellikleri üzerine beklentileri uyuşmamaktadır. 

C-H (1995), düşük YKSS ölçüsünün sürü davranışının varlığına yönelik ipucu 
verdiğini ancak garanti etmediğini belirterek, finansal baskı altındaki piyasalarda sürü 
davranışının tespit edilmesi için ekstrem getirilerin oluştuğu gün-hafta gibi zaman 
dilimlerini ifade eden kukla değişkenli doğrusal regresyon denkleminden yararlanmıştır. 
New York borsasına ait veriler üzerinden günlük ve aylık bazda çalışan C-H’nin (1995) 
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araştırması, 1925-1988 dönemini kapsamaktadır. Araştırmada gerek günlük gerekse 
aylık analizler sonucu sürü davranışı tespit edilmemiştir. 

Piyasadaki sürü davranışının varlığını tespit etmeye yönelik diğer model Chang, 
Cheng ve Khorana (CCK) (2000) tarafından geliştirilmiştir. CCK (2000), doğrusal 
olmayan regresyon denklemi kullanarak varlık getiri yayılımı ile toplam piyasa getiri 
yayılımı arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. CCK modelini farklı kılan özellik, regresyon 
denkleminin doğrusal olmayan tarzda dizayn edilmesi ile kalmamış, kullanılan yayılım 
ölçüsüyle de pekişmiştir. CCK (2000), YKSS ölçüsü yerine yatay-kesit mutlak sapma 
(YKMS) ölçüsünü önermiştir. 

CCK (2000), rasyonel varlık fiyatlama modellerinin kullanımıyla, getiri yayılımı 
ile piyasa getirisi arasında ancak doğrusal artan bir ilişki tahmin edilebildiğini 
vurgulamıştır. Buna karşın yaklaşımlarına temel teşkil eden önsezi, piyasa 
katılımcılarının kendi fikirlerini baskılayıp toplam piyasa davranışını takip etmeleri 
durumunda yayılım ile piyasa getirisi arasındaki artan ve doğrusal ilişkinin çok uzun 
soluklu olamayacağı yönündedir. CCK (2000), ilişkinin doğrusal olmayan bir şekilde 
artan ve belki de azalan yapıda olabileceğini düşünerek, önsezi veya beklentilerini 
doğrusal olmayan regresyon denklemi yardımıyla test etmişlerdir. 

CCK’ya (2000) göre piyasa katılımcıları, geniş fiyat dalgalanmalarının olduğu 
dönemlerde, tüm piyasa bileşenlerinin ortak davranışını ifade eden endeks gibi bir 
gösterge etrafında sürü davranışında bulunacaklardır. Bu durum YKMS ile ortalama 
piyasa getirisi arasında ortaya çıkacak doğrusal olmayan ilişki ile sonuçlanacaktır. 
Doğrusal olmayan ilişki ise, YKMS ile ortalama piyasa getirisinin karesi arasındaki 
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki ile ifade edilmektedir. 

CCK (2000), gelişmiş A.B.D., Japonya, Hong Kong ile gelişmekte olan Güney 
Kore ve Tayvan piyasalarında günlük getiriler ile sürü davranışını test ederek Güney 
Kore ve Tayvan piyasalarında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulgulara 
ulaşmışlardır. Araştırmaya dahil ettikleri tüm piyasalarda, getiri yayılımlarındaki artış 
oranının piyasanın yükseldiği dönemde düştüğü dönemdekine kıyasla daha yüksek 
olduğunu tespit etmişler ve bu durumun yönsel asimetri ile uyumlu olduğunu 
belirtmişlerdir. Yönsel asimetri durumunda büyük-küçük tüm hisse senetleri negatif 
hareketlere hızlı bir şekilde tepki vermekte, buna ek olarak küçük hisse senetleri pozitif 
gelişmelere gecikmeli tepki göstermektedir. 

Piyasadaki sürü davranışının varlığını tespit etmeye yönelik iki alternatif 
modelden CCK modelinin değişik varyasyonları ile C-H modeli, birçok araştırmada 
kullanılmış, sürü davranışı farklı zaman dilimlerinde ve farklı piyasalarda test 
edilmiştir. 

Al-Shboul (2012), Avustralya hisse senedi yatırımcılarının sürü davranışında 
bulunup bulunmadıklarını araştırmak için 251 firmaya ait 2003-2010 dönemi günlük ve 
aylık getirileri kullanmıştır. C-H modellemesine göre rasyonel varlık fiyatlama 
modelinin geçerli olduğu, CCK modellemesine göre ise sürü davranışının özellikle 
yükselen piyasalarda geçerli olduğu bulgularına ulaşmıştır. Bulguları C-H (1995) ve 
CCK (2000) bulguları ile tutarlılık göstermiştir. Al-Shboul (2012), temettü verimi, hisse 
başına kazanç ve fiyat/kazanç oranı gibi temel faktörler ile 2008 krizi, işlem hacmi ve 
volatiliteyi de CCK modeline ekleyerek değişik varyasyonlarına ulaşmıştır. Söz konusu 
unsurların sürü davranışına etkisini de değerlendirmiştir. 
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Demirer, Kutan ve Chen (2010), 1995-2006 dönemi günlük getirileri kullandıkları 
araştırmalarında, Tayvan hisse senetleri piyasasında C-H ve CCK modellerine ek olarak 
Hwang-Salmon (2004) modelini de çalışmışlardır. Araştırma bulguları, doğrusal C-H 
modelinin sürü davranışının varlığı ile ilgili olarak anlamlı sonuçlar vermediğini, buna 
karşın doğrusal olmayan CCK ve Hwang-Salmon modellerinin ise sürü davranışıyla 
ilgili anlamlı bulgular ürettiğini göstermektedir. Araştırmacılar, sürü etkisinin düşen 
piyasada daha belirgin olduğunu belirtmişlerdir. Demirer, Kutan ve Chen (2010), 
araştırmanın diğer gelişmekte olan piyasalarda tekrarlanarak sonuçların teyit 
edilmesinin önemini vurgulamışlardır. 

Fu ve Lin (2010), Çin hisse senetleri piyasasında sürü davranışı ile yatırımcıların 
iyi ve kötü haberlere verdiği asimetrik tepkiyi test etmişlerdir. Finansal kriz dönemini 
de kapsayan 2004-2009 periyodunda aylık verileri kullanırlarken, benchmark portföy 
olarak Şanghay ve Şhenzhen bileşik endekslerinden yararlanmışlardır. Sürü 
davranışının varlığına ilişkin anlamlı bulgulara ulaşamadıkları çalışmalarında CCK 
modeline göre yatırımcıların sürü davranışı eğilimlerinin düşen piyasalarda anlamlı bir 
şekilde daha yüksek olduklarını raporlamışlardır. 

Kapusuzoğlu (2011), İMKB-100 endeksine ait 2000-2010 dönemi günlük 
getirileri kullanarak sürü davranışını araştırmıştır. Piyasaların yükseliş trendine girdiği 
dönemlerde artan endeks getirilerinin yatay kesit volatiliteyi anlamlı bir şekilde 
arttırdığını tespit ederek sürü davranışının İMKB’de geçerli olduğunu ve ilişkinin 
doğrusal olmayan yapıda şekillendiğini ifade etmiştir. 

Altay (2008), İMKB’de sürü davranışını hizmetler, mali, sınai ve yatırım 
ortaklıkları sektörleri açısından değerlendirmiştir. 1997-2008 dönemi günlük getirilerin 
kullanıldığı çalışmada İMKB’de piyasa yönünde sürü davranışının var olduğuna dair 
bulgular raporlanırken,  yatay kesit değişkenlik ile aşırı yüksek ya da düşük getiri oranı 
arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı işaret edilmiştir. 

Henker, Henker ve Mitsios (2006), Avustralya hisse senetleri piyasasında en 
büyük 200 hisse senedini seçerek 2000-2002 dönemi günlük ve altışar saatlik gün içi 
getiriler ile sürü davranışını test etmişlerdir. Birçok teorik model kullanımıyla birlikte 
literatürde sürü davranışının varlığı konusunda negatif bulgulara sıklıkla rastlandığını 
belirterek bu durumun araştırmalarda kullanılan veri frekansından kaynaklandığını ileri 
sürmüşlerdir. Henker, Henker ve Mitsios (2006), Avustralya piyasasında yüksek 
frekanslı verilerin kullanımıyla birlikte piyasa ve sektör bazında sürü davranışının 
varlığını destekleyen bulgulara ulaştıklarını ifade etmişlerdir. 

Hwang ve Salmon (2004), yatay kesit standart sapmayı farklı bir şekilde 
tanımlayarak sürü davranışını test etmişlerdir. 1993-2002 dönemi S&P 500 ve KOSPI 
endekste yer alan firmaları baz alarak günlük getirilere ulaşan Hwang ve Salmon, boğa 
ve ayı piyasalarının her ikisinde de piyasa koşullarından bağımsız olarak sürü 
davranışının geçerli olduğu sonucuna ulaştıklarını belirterek genel inanışın tersine Asya 
ve Rusya krizlerinin sürü davranışında azaltıcı etki yarattığını raporlamışlarıdır. 

Khan, Hassairi ve Viviani (2011), genel olarak Asya ülkeleri ve Amerika’da 
gerçekleştirilen araştırmaları Avrupa Birliği ülkeleri için deneyerek literatüre katkı 
sağlamışlardır. Piyasa performansı, defter değeri gibi çeşitli faktörleri göz önünde 
bulundurarak Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere hisse senetleri piyasalarında sürü 
davranışını test etmişlerdir. Araştırmaya dahil ettikleri tüm ülkelerde piyasanın 
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çalkantılı olduğu dönemleri içeren periyotta sürü davranışının geçerli olduğu sonucuna 
varmışlardır.  

Demirer, Gubo ve Kutan (2007), C-H ve CCK metodolojilerini Afrika, Asya, 
Doğu-Orta-Batı Avrupa, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde uygulayarak, ülkelerin 
endeks getirilerinin S&P 500 endeksi, MSCI dünya endeksi ve petrol fiyatlarına göre 
nasıl tepki verdiğini analiz etmişlerdir. Asya ve Ortadoğu ülkeleri dışındaki hiçbir 
ülkede pozitif bulgulara ulaşamamışlar, Asya ve Ortadoğu ülkelerinin ise MSCI dünya 
endeksi ile sürü davranışı ilişkisi gösterdiğini rapor etmişlerdir. 

Economou, Kostakis ve Philippas (2011) da, Demirer, Gubo ve Kutan (2007) gibi 
ülkelerarası sürü davranışını test etmişlerdir. 1998-2008 dönemi günlük getirileri 
kullanarak euro bölgesinde makro ekonomik istikrarsızlıkları ve sürdürülebilir tarzda 
olmayan bütçe yapılarının benzeşmesi nedeniyle ‘PIGS’ olarak adlandırılan Portekiz, 
İtalya, Yunanistan ve İspanya piyasalarının birbirleriyle sürü davranışı açısından nasıl 
bir etkileşim içinde olduklarını incelemişlerdir. Özellikle Yunan ve İtalyan piyasasında 
sürü davranışı gözlenirken, yükselen ve düşen piyasalar dikkate alındığında anlamlı 
asimetrik etkinin olduğu da belirtilmiştir. Yazarlar bu dört ülkenin yatay kesit getiri 
yayılımlarının önemli düzeyde birbirlerine bağımlı olduğu, dolayısıyla uluslararası 
çeşitlendirme açısından imkânların daraldığı tespitinde bulunmuşlardır. 

Chiang, Li ve Tan (2011), Pasifik ülkeleriyle çalışmışlar ve gerek yükselen 
gerekse düşen piyasalarda sürü davranışının bulunduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmada 
sürü davranışının zamana göre değişen yapıda olduğu ifade edilirken, hisse senedi 
getirileri ile pozitif, piyasa volatilitesi ile negatif yönde etkileşim içinde olduğu rapor 
edilmiştir. Bölge piyasalarındaki sürü davranışlarının birbiriyle olan korelasyonlarının 
da yüksek olduğu araştırmanın diğer bir bulgusudur. 

 My ve Truong (2011), sürü davranışını Uzak Doğu piyasalarından gelişmekte 
olan Vietnam piyasasında test etmişlerdir.  2002-2007 dönemi günlük getiriler ile 
çalışan My ve Truong, farklı model spesifikasyonları ve piyasa dönemleri için sürü 
davranışının geçerli olduğuna dair bulgulara ulaştıklarını belirtmişlerdir. 

Tan ve diğ. (2008), Şanghay ve Şhenzhen piyasalarında sürü davranışını 
araştırmışlar, araştırmada sadece yerel yatımcıların (A-share) ya da yalnızca yabancı 
yatırımcıların (B-share) bulunduğu piyasa ayrımından da yararlanmışlardır. Sürü 
davranışının hem yükselen hem de düşen piyasalarda geçerli olduğunu, özellikle yerel 
yatırımcılar için yükselen piyasa, yüksek işlem hacmi ve yüksek volatilite koşullarında 
daha belirgin etkinin görüldüğünü tespit ederlerken, yabancı yatımcı piyasasında 
asimetrinin olmadığını rapor etmişlerdir. 

Wang (2008), 1997 Asya-1998 Rusya krizleri ile 2001’e kadarki yükselen ve onu 
takip eden periyottaki düşen trendi içeren 1985-2005 dönemine ait aylık getirileri 
kullanarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sürü davranışı özelliklerini analiz 
etmiştir. Gelişmiş piyasalar Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, İngiltere ve 
Amerika olarak belirlenirken, gelişmekte olan piyasalar Arjantin, Brezilya, Şili gibi 
Latin Amerika ve Çin, Kore, Malezya gibi Asya ülkelerinden oluşturulmuştur. Çalışma 
bulguları gelişmiş piyasalara kıyasla gelişmekte olan piyasalarda daha yüksek düzeyde 
sürü davranışı görüldüğü yönündedir. Öte yandan Fransa-Almanya gibi gelişmiş ya da 
Çin-Kore gibi gelişmekte olan piyasaların kendi aralarındaki korelasyonların daha 
yüksek olduğunun altı çizilmiştir. 
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Veri Seti ve Yöntem 
Bu çalışmada Ocak 1997 – Temmuz 2012 dönemi süresince İMKB-Tüm, Mali, 

Sınai ve Hizmetler Endekslerinde yer alan hisse senetlerinin günlük logaritmik getirileri 
kullanılarak sürü davranışı etkisi endeksler bazında araştırılmıştır. Buna ek olarak 1997-
2012 periyodu boyunca tüm işlem günlerinde minimum 4000 lot işlem gören en likit 10 
hisse senedi (Deva, Dohol, Eregl, Finbn, Glyho, Gubrf, Isyho, Nthol, Nttur, Tekst) belirlenmiş ve etkinin en 
likit hisse senetlerinde nasıl olduğu analiz edilmiştir. Öte yandan araştırma dönemi 
1997-2004 ve 2005-2012 olmak üzere iki periyoda ayrılmış, eski dönem ile yakın 
dönem karşılaştırması da gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Tüm eşitliklerde benchmark 
portföy olarak ortalama piyasa getirisi, analiz edilen endekste yer alan tüm hisse 
senetlerinin yatay kesit ortalama getirisi ile elde edilmiştir. 

Seçilen endeksler ve hisse senetlerinde sürü davranışının varlığını tespit etmek 
için giriş bölümünde tanıtılmaya çalışılan Christie ve Huang (C-H) (1995) ve Chang, 
Cheng ve Khorana (CCK) (2000) modellerinden yararlanılmıştır. C-H ve CCK 
modellerinin ihtiyaç duyduğu getiri yayılımı ölçüleri sırasıyla (1) ve (3) numaralı 
eşitliklerden takip edilebilir. Her iki modelin sürü davranışını tespit etmeye yönelik 
matematiksel formaları ise yine sırasıyla (2) ve (4) numaralı denklemlerden 
izlenebilmektedir. 

YKSS, ’nin i. varlığın getirisini ve ’nin ise “n” varlık içeren benchmark 
portföyün ortalama getirisini ifade ettiği durumda aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

                                                                (1) 

C-H (1995), finansal baskı altındaki piyasalarda sürü davranışını tespit edebilmek 

için aşağıda matematiksel formu verilen doğrusal regresyon denkleminden 

yararlanmışlardır. 

                                         (2) 

Denklem (2)’de,  ve  ekstrem getirilerin oluştuğu gün-hafta gibi zaman 
dilimlerini ifade eden kukla değişkenleri göstermektedir. Örneğin piyasa getirisinin aşırı 
düşük olduğu t gününde =1 değerini alırken, diğer günlerde 0’dır. Benzer şekilde 
piyasa getirisinin normalden farklı bir şekilde yüksek olduğu t zaman diliminde =1 
değerini alırken, diğer günlerde 0’dır. Ekstrem getirilerin olduğu zaman aralığı 
örneklemin %1, %5 veya %10’u şeklinde tayin edilebilmektedir.  katsayısı iki kukla 
değişken tarafından ifade edilen ekstrem bölgeleri içeren örneklemin ortalama 
yayılımını göstermektedir. Rasyonel varlık fiyatlama modelleri  ve  parametre 
tahminlerinin pozitif olacağını ileri sürerken, negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 
tahminler sürü davranışının varlığını işaret edecektir. 

CCK’nın (2000) sürü davranışını test etmek için kullandığı yayılım ölçüsü 
YKMS, yine  i. varlığın getirisini ve  ise “n” varlık içeren benchmark portföyün 
ortalama getirisini ifade etmek üzere aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 
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                                                                 (3) 

CCK (2000), piyasa katılımcılarının kendi fikirlerini baskılayıp toplam piyasa 
davranışını takip etmeleri durumunda yayılım ile piyasa getirisi arasındaki artan ve 
doğrusal ilişkinin çok uzun soluklu olamayacağı, hatta ilişkinin doğrusal olmayan bir 
şekilde artan ve belki de azalan yapıda olabileceği yönündeki önsezi veya beklentilerini 
genel formu aşağıdaki gibi olan regresyon denklemi yardımıyla test etmişlerdir. 

                              (4) 

Denklem (4)’de , benchmark portföyün ortalama getirisinin mutlak değerini, 
 ise karesini ifade etmektedir. Beklenti, sürü davranışı varsa getiri yayılımlarının 

piyasa getirisindeki bir artış ile birlikte düşmesi ya da piyasa getirisindeki düşüş ile 
birlikte yükselmesi yönündedir. Dolayısıyla CCK (2000),  parametre tahminini 
negatif beklemektedir. YKMS ölçüsü ile sürü davranışı, yükselen ve düşen piyasalarda 
aşağıdaki şekilde test edilmektedir. 

        (5) 

      (6) 

CCK (2000), göreli olarak geniş fiyat dalgalanmalarının olduğu dönemlerde, sürü 
davranışının geçerli olabileceğini, bunun ise YKMS ile ortalama piyasa getirisi arasında 
ortaya çıkacak doğrusal olmayan ilişki ile sonuçlanacağını ileri sürmüşlerdir. Doğrusal 
olmayan ilişki (4), (5) ve (6) numaralı denklemlerdeki  katsayısının negatif ve 
istatistiksel olarak anlamlı değerleri ile ifade edilmektedir. 
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Bulgular 
İMKB-Tüm Endeksinde sürü davranışının varlığını test etmek amacıyla 

parametreleri tahmin edilen 5 modele ilişkin bulgular, Genel, I. ve II. dönemler 
itibarıyla Tablo I.’de yer almaktadır. 

Tablo I. İMKB-TÜM Endeksi Sürü Davranışı Bulguları 

  İMKB-TÜM Endeks 

  Genel Dönem (1997-2012) 
Model        F-ist.  R2 

1  0,0157  0,3009  -0,9579  963,67  0,3316 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   2  0,0153  0,3471  -1,3590  514,92  0,3148 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0161  0,2527  -0,5411  462,47  0,3606 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0236)  (0,0000)   4  0,0273  0,0116  0,0115  361,36  0,1568 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0278  0,0148  0,0137  279,57  0,1254 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  I. Dönem (1997-2004) 
1  0,0189  0,2486  -0,7645  386,48  0,2808 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   2  0,0187  0,2854  -1,1361  208,03  0,2692 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0191  0,2075  -0,3798  186,15  0,3035 

  (0,0000)  (0,0000)  (-0,1584)  (0,0000)   4  0,0313  0,0114  0,0108  158,52  0,1376 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0317  0,0133  0,0121  106,69  0,0967 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  II. Dönem (2005-2012) 
1  0,0142  0,1701  0,5987  503,16  0,3445 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0115)  (0,0000)   2  0,0140  0,1892  0,0775  139,38  0,1983 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,9060)  (0,0000)   3  0,0143  0,1626  0,7036  344,55  0,4649 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0170)  (0,0000)   4  0,0237  0,0083  0,0059  122,39  0,1127 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0239  0,0113  0,0091  133,27  0,1216 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0007)  (0,0000)   1.  
2.  
3.  
4. ekstrem getiri aralığının %5 seçilmesi durumunda  
5. ekstrem getiri aralığının %2,5 seçilmesi durumunda  
(…) White Heterokodastisite ile uyumlu prob. değerleridir. 

İMKB-Tüm Endeksi sürü davranışı bulguları, C-H modeli açısından 4 ve 5 
numaralı modellerden takip edildiğinde, genel, I. ve II. dönemlerin hiçbirinde etkinin 
varlığına ilişkin anlamlı sonuca ulaşılmadığı izlenebilir. Söz konusu durum literatür ile 
uyumludur. CCK modeli ise Genel ve I. dönemde sürü davranışının varlığına işaret 
etmektedir. 2005-2012 periyodunu temsil eden II. dönemde etki görülmemektedir. 
Negatif ve istatistiksel olarak anlamlı  parametreleri Genel ve I. dönemlerde modeller 
açısından değerlendirildiğinde, yükselen piyasalarda sürü davranışı etkisinin daha güçlü 
olduğu ifade edilebilir. Tüm dönemlerde tüm modellerin F istatistikleri anlamlı 
bulgulanmıştır. Modellerin belirlilik katsayıları, doğrusal olmayan modellerin doğrusal 
modellere göre yayılımı çok daha iyi açıkladığını işaret etmektedir. CCK modelinde  
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katsayısı, ’nin sıfır olduğu yatay piyasa koşullarında ortalama getiri yayılımı 
düzeyini ifade etmekteyken, tüm denklemlerde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı 
tahmin edilmiştir. Öte yandan doğrusal terim ’nin katsayısı da tüm eşitliklerde 
pozitif ve anlamlı tahminlenmiştir. Bu durum CCK (2000)’nın ABD, Hong Kong, 
Japonya, Güney Kore ve Tayvan için ulaştığı bulgular ile uyumlu olup, YKMS’nın 

 ile birlikte arttığını göstermektedir. Tüm örneklem dönemlerinde yükselen piyasa 
koşullarında tahminlenen doğrusal terim katsayısı, düşen piyasa koşullarındakine göre 
daha yüksektir (örneğin genel dönem ). 

İMKB-Mali Endeksi sürü davranışı bulguları Tablo II’de sunulmuştur. Doğrusal 
olmayan model sonuçlarına göre  katsayısı, tüm denklemlerde pozitif ve istatistiksel 
olarak anlamlı tahmin edilmiştir. Buna ek olarak doğrusal terim ’nin katsayısı da 
yine tüm eşitliklerde pozitif ve anlamlıdır. Dolayısıyla YKMS’nın,  ile birlikte 
arttığı söylenebilecektir. Tüm örneklem dönemlerinde yükselen piyasa koşullarında 
tahminlenen doğrusal terim katsayısı düşen piyasa koşullarındakine göre daha yüksek 
tahmin edilmiştir. Modellerin F istatistikleri %1 düzeyinde anlamlı iken determinasyon 
katsayıları doğrusal olmayan modellerin getiri yayılımını doğrusal modellere göre daha 
iyi açıkladığını göstermektedir. Mali endekste yer alan hisse senetleri göz önünde 
bulundurulduğunda İMKB’de sürü davranışı etkisinin varlığı  parametre 
tahminlerinden izlenebilir. Buna göre düşen piyasada hiçbir şekilde etkinin görülmediği 
söylenebilir. Genel ve I. dönemlerde parametre tahmininin işareti beklentilerle uyumlu 
ancak istatistiksel olarak anlamsızdır. II. dönemde ise katsayı pozitif bulgulanmıştır. 
Buna karşın tüm dönemlerde, yükselen piyasa koşullarında elde edilen  parametre 
işaretlerinin teorik beklentilerle aynı yönde ve istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu 
görülmektedir. Yükselen piyasalarda tahmin edilen parametrelerin matematiksel 
büyüklüğü de sürü davranışının bu piyasalarda etkili olduğunu desteklemektedir. C-H 
modeli bulguları ise yine rasyonel fiyatlama modellerinin geçerli olduğunu işaret 
etmektedir. 

Tablo II. İMKB-MALİ Endeks Sürü Davranışı Bulguları 

  İMKB-MALİ Endeks 

  Genel Dönem (1997-2012) 
Model        F-ist.  R2 

1  0,0149  0,2900  -0,8772  642,25  0,2480 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   2  0,0146  0,3614  -1,4720  387,42  0,2665 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0151  0,2186  -0,2910  285,02  0,2440 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,3334)  (0,0000)   4  0,0257  0,0123  0,0135  255,15  0,1156 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0263  0,0162  0,0145  184,23  0,0861 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  I. Dönem (1997-2004) 
1  0,0187  0,2224  -0,5864  224,71  0,1846 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0090)  (0,0000)   2  0,0190  0,2695  -1,0044  127,43  0,1913 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0019)  (0,0000)   3  0,0183  0,1673  -0,1249  105,88  0,1880 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,7196)  (0,0000)   4  0,0306  0,0107  0,0106  80,93  0,0748 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0310  0,0142  0,0134  71,39  0,0665 
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  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  II. Dönem (2005-2012) 
1  0,0129  0,2106  0,0723  314,30  0,2469 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,8385)  (0,0000)   2  0,0125  0,2953  -1,3022  148,51  0,2182 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0279)  (0,0000)   3  0,0132  0,1426  0,9533  177,03  0,2922 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0448)  (0,0000)   4  0,0214  0,0095  0,0077  91,08  0,0862 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0217  0,0135  0,0085  81,13  0,0774 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   1.  
2.  
3.  
4. ekstrem getiri aralığının %5 seçilmesi durumunda  
5. ekstrem getiri aralığının %2,5 seçilmesi durumunda  
(…) White Heterokodastisite ile uyumlu prob. değerleridir. 

Tablo III. İMKB-SINAİ Endeksi Sürü Davranışı Bulguları 

  İMKB-SINAİ Endeksi 

  Genel Dönem (1997-2012) 
Model        F-ist.  R2 

1  0,0154  0,3135  -1,0543  927,71  0,3228 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   2  0,0147  0,3694  -1,4563  574,55  0,3394 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0160  0,2544  -0,5904  376,54  0,3123 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0101)  (0,0000)   4  0,0267  0,0111  0,0134  352,84  0,1533 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0272  0,0137  0,0141  222,45  0,1023 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  I. Dönem (1997-2004) 
1  0,0185  0,2587  -0,8174  383,95  0,2793 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   2  0,0181  0,3038  -1,1895  245,78  0,3053 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0191  0,2066  -0,3878  151,29  0,2588 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,1347)  (0,0000)   4  0,0306  0,0105  0,0103  118,51  0,1063 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0310  0,0131  0,0127  94,36  0,0863 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  II. Dönem (2005-2012) 
1  0,0138  0,2041  0,0852  396,54  0,2928 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,8041)  (0,0000)   2  0,0135  0,2214  0,0011  136,27  0,1948 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,9990)  (0,0000)   3  0,0140  0,1869  0,2428  245,44  0,3817 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,5771)  (0,0000)   4  0,0233  0,0080  0,0068  92,40  0,0873 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0002)  (0,0000)   5  0,0236  0,0096  0,0106  90,37  0,0855 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0020)  (0,0000)   1.  
2.  
3.  
4. ekstrem getiri aralığının %5 seçilmesi durumunda  
5. ekstrem getiri aralığının %2,5 seçilmesi durumunda  
(…) White Heterokodastisite ile uyumlu prob. değerleridir. 
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İMKB-Sınai Endekste yer alan hisse senetleri üzerinden yürütülen analiz bulguları 
Tablo III’de yer alırken, İMKB-Tüm endeks bulguları ile paralellik gösterdiği 
izlenmiştir. CCK modeli baz alındığında, Genel ve I. dönemlerde özellikle yükselen 
piyasa koşullarında sürü davranışı etkisinden bahsedilebilirken bu etkinin II. dönemde 
ortadan kalktığı görülmüştür. Yükselen piyasa koşullarındaki sürü davranışı etkisini 
temsil eden parametre tahminleri matematiksel olarak daha yüksek bulgulanmıştır. Bu 
piyasa için kurulan denklemlerin belirlilik katsayılarının da daha yüksek olduğu 
tablodan izlenebilir. Ortalama getiri yayılımı düzeyini ifade eden  katsayısı, tüm 
denklemlerde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulgulanmıştır. ’nin katsayısı 
da tüm denklemlerde pozitif ve anlamlıyken, YKMS’nın,  ile birlikte arttığı ifade 
edilebilir. Sürü davranışı bulguları C-H modeli açısından 4 ve 5 numaralı modellerden 
takip edildiğinde, literatür ile uyumlu bulgulara ulaşıldığı, dönemlerin hiçbirinde etkinin 
varlığına ilişkin anlamlı sonuca ulaşılmadığı söylenebilecektir. Son olarak tüm modeller 
için determinasyon katsayıları değerlendirildiğinde doğrusal olmayan modellerin, getiri 
yayılımını doğrusal modellere göre daha iyi açıkladığı görülmüştür. 

Tablo IV. İMKB-HİZMETLER Endeksi Sürü Davranışı Bulguları 

  İMKB-HİZMETLER Endeksi 

  Genel Dönem (1997-2012) 
Model        F-ist.  R2 

1  0,0153  0,3231  -1,2490  468,05  0,1937 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   2  0,0152  0,4189  -2,0629  291,65  0,2142 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0152  0,2229  -0,3765  219,16  0,1992 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0927)  (0,0000)   4  0,0262  0,0111  0,0146  198,15  0,0921 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0267  0,0151  0,0168  154,95  0,0734 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  I. Dönem (1997-2004) 
1  0,0182  0,2698  -1,0204  167,96  0,1446 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   2  0,0182  0,3554  -1,7623  105,81  0,1632 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0181  0,1694  -0,1862  76,75  0,1441 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,4671)  (0,0000)   4  0,0298  0,0100  0,0137  77,08  0,0715 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0303  0,0139  0,0141  54,91  0,0517 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  II. Dönem (2005-2012) 
1  0,0135  0,2887  -0,7692  231,30  0,1942 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0387)  (0,0000)   2  0,0133  0,4243  -2,6182  124,83  0,1898 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0047)  (0,0000)   3  0,0134  0,1657  0,7985  144,44  0,2517 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0279)  (0,0000)   4  0,0228  0,0090  0,0123  89,55  0,0848 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0233  0,0126  0,0131  65,62  0,0633 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   1.  
2.  
3.  
4. ekstrem getiri aralığının %5 seçilmesi durumunda  
5. ekstrem getiri aralığının %2,5 seçilmesi durumunda  
(…) White Heterokodastisite ile uyumlu prob. değerleridir. 
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Tablo IV’den İMKB-Hizmetler Endeksini oluşturan hisse senetleri kullanılarak 
yapılan analiz bulgularının, İMKB-Mali Endeks bulguları ile paralellik gösterdiği 
görülmektedir. Doğrusal olmayan model sonuçlarına göre  katsayısı, tüm 
denklemlerde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır ve YKMS’nın,  ile beraber 
yükseldiği izlenmiştir. Tüm örneklem dönemlerinde yükselen piyasa koşullarında 
tahminlenen doğrusal terim katsayısı, düşen piyasa koşullarındakine göre daha yüksek 
tahmin edilmiştir (örneğin genel dönem ). Piyasa düşüş trendinde 
iken hemen hiçbir modelde sürü davranışı etkisi gözlenmemiştir; sadece Genel dönem 
düşen piyasada etki izlenmekte ancak hem parametre matematiksel olarak küçüktür hem 
de istatistiksel olarak %10’da anlamlıdır. Buna karşın yükselen piyasa söz konusu 
olduğunda araştırmada şimdiye kadar elde edilen diğer endekslere ait bulgular içinde 
matematiksel açıdan en yüksek parametre tahminlerine ulaşıldığı ifade edilebilecektir 
(genel dönem ). İstatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı 
olan parametre tahminlerine göre, sürü davranışının en etkili olduğu endekslerden 
birinin İMKB-Hizmetler Endeksi olduğu söylenebilir. Modellerin belirlilik katsayıları, 
doğrusal olmayan modellerin, doğrusal modellere göre yayılımı çok daha iyi 
açıkladığını işaret ederken, C-H modeli bulguları yine rasyonel fiyatlama modellerinin 
geçerli olduğu yönündedir. 

1997-2012 periyodu boyunca tüm işlem günlerinde İMKB’de minimum 4000 lot 
işlem gören en likit 10 hisse senedinin bir portföy oluşturduğu varsayıldığında, sürü 
davranışı etkisi oluşup oluşmadığına ilişkin bulgular, Tablo V’den izlenebilmektedir. 
Model sonuçları Mali ve Hizmetler Endekslerinde yer alan hisse senetlerine göre 
yürütülen analiz bulguları ile aynı doğrultuda elde edilmiştir. Kısaca özetlemek 
gerekirse tüm dönemlerde piyasanın yükseliş trendinde olduğu zaman diliminde sürü 
davranışı etkisi gözlenmiştir. Düşen piyasada ise etkinin görülmediği analiz bulguları 
arasında gösterilebilir. II. dönem yükselen piyasa ortamında parametre tahmini 
matematiksel büyüklüğü, İMKB-Hizmetler Endeksi bulgularında olduğu gibi yine 
yüksek ve %1 düzeyinde anlamlıdır. C-H modeli katsayı tahminleri, sürü davranışı 
etkisini desteklememektedir. 

Tablo V. İMKB-En Likit 10 Hisse Senedinde Sürü Davranışı Bulguları 

  İMKB-En Likit 10 Hisse Senedi* 

  Genel Dönem (1997-2012) 
Model        F-ist.  R2 

1  0,0146  0,2944  -1,1419  398,86  0,1699 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   2  0,0145  0,3815  -1,7870  266,06  0,2024 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0146  0,2053  -0,4633  162,34  0,1522 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0674)  (0,0000)   4  0,0250  0,0104  0,0150  178,57  0,0837 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0256  0,0139  0,0157  119,06  0,0573 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  I. Dönem (1997-2004) 

1  0,0182  0,2056  -0,7030  110,11  0,0995 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0005)  (0,0000)   2  0,0184  0,2786  -1,2277  77,33  0,1266 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0178  0,1229  -0,0995  43,28  0,0840 

  (0,0000)  (0,0001)  (0,7385)  (0,0000)   4  0,0292  0,0085  0,0121  50,65  0,0479 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
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5  0,0296  0,0106  0,0141  37,68  0,0358 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   
  II. Dönem (2005-2012) 

1  0,0126  0,2800  -0,6293  213,06  0,1816 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,1773)  (0,0000)   2  0,0122  0,3968  -2,0708  115,12  0,1807 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   3  0,0128  0,1746  0,5730  118,52  0,2117 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,3480)  (0,0000)   4  0,0211  0,0103  0,0121  98,22  0,0923 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   5  0,0215  0,0140  0,0145  81,78  0,0780 

  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)  (0,0000)   1.  
2.  
3.  
4. ekstrem getiri aralığının %5 seçilmesi durumunda  
5. ekstrem getiri aralığının %2,5 seçilmesi durumunda  
(…) White Heterokodastisite ile uyumlu prob. değerleridir. 
* Deva, Dohol, Eregl, Finbn, Glyho, Gubrf, Isyho, Nthol, Nttur, Tekst 

Tablo VI, İMKB-Tüm, Mali, Sınai, Hizmetler olmak üzere araştırmaya dahil 
edilen dört endekste yer alan hisse setleri (dört portföy) ile İMKB’de 1997-2012 
döneminde devamlı işlem gören en likit on hisse senedini kapsayan toplam beş portföy 
için tahmin edilen CCK ve C-H modellerindeki negatif ve istatistiksel olarak anlamlı  
parametre tahminlerine göre hazırlanmıştır. “” simgesi, ilgili model-portföy 
bileşiminde sürü davranışı etkisinin varlığını işaret etmektedir. Tablodan I. dönemde 
gerek Genel CCK, gerekse yükselen piyasa CCK modelleri bazında tüm portföylerde 
sürü davranışı etkisi gözlenirken, II. dönemde söz konusu etkinin portföyler bazında 
azaldığı gözlenmektedir. Örneklem döneminde I. ve II. dönem şeklinde ayrıma 
gidildiğinde, düşen piyasa koşullarının geçerli olduğu durumda, hiçbir portföy-model 
bileşiminde sürü davranışı etkisinin görülmemesi, ilgi çekici bir nokta olarak 
belirtilebilir. 

Tablo VI. Özet Sürü Davranışı Etkisi 
  Genel Dönem (1997-2012) 

Model  Tüm  Mali  Sınai  Hizmetler  En Likit 10 
1           
           2           
           3           
           4                      5                        I. Dönem (1997-2004) 
1           
           2           
           3                      4                      5                        II. Dönem (2005-2012) 
1                      2           
           3                      4                      5                      1. Genel CCK modeli 

2. Yükselen Piyasa CCK Modeli 
3. Düşen Piyasa CCK Modeli 
4. ekstrem getiri aralığının %5 seçilmesi durumunda C-H Modeli 
5. ekstrem getiri aralığının %2,5 seçilmesi durumunda C-H Modeli 
 Sürü davranışı etkisinin ampirik olarak tespit edildiğini göstermektedir. 
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Sonuç 
Piyasadaki sürü davranışının varlığını tespit etmek için geliştirilen temel 

modellerden ikisi, Christie ve Huang (C-H) (1995) ve Chang, Cheng ve Khorana (CCK) 
(2000) modelleridir. C-H (1995), sürü davranışını test etmek için yatay-kesit standart 
sapma (YKSS) ölçüsünden yararlanarak doğrusal regresyon denklemini tahmin etmiş, 
CCK (2000) ise doğrusal olmayan regresyon denklemi kullanarak varlık getiri yayılımı 
ile toplam piyasa getiri yayılımı arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. CCK modelinde 
YKSS ölçüsü yerine, yatay-kesit mutlak sapma (YKMS) ölçüsünden faydalanılmıştır. 
Her iki modeli de kullanarak piyasadaki sürü davranışının varlığını araştıran literatür 
incelendiğinde, C-H modeli ile hemen hiçbir çalışmada etkinin varlığına ilişkin 
bulgulara ulaşılamadığı görülmektedir. Buna karşın CCK modeli birçok piyasada sürü 
davranışının bulunduğu yönünde ipuçları sunmaktadır. Araştırma bulguları 
değerlendirildiğinde, etkinin daha çok gelişmekte olan piyasalarda ortaya çıktığı 
söylenebilirken, bu durum teorik olarak beklentiler ile uyumludur. Çünkü bu piyasalar, 
toplam piyasa katılımcısı sayısının ve işlem hacminin azlığı, spekülatif amaçla piyasaya 
giren yabancı yatırımcıların davranışı vb. sebepler nedeniyle daha kırılgan bir yapıya 
sahiptir. Etkinliği ve derinliği çok yüksek olmayan bu piyasalar, finansal kriz ortamına 
daha çabuk girebilirlerken, finansal stres durumundan daha geç çıkabilmektedirler. 

Bu araştırmada, eskiye göre daha derin ve etkin bir piyasa görünümünde olsa da, 
gelişmekte olan piyasalar statüsünde bulunan İMKB’de sürü davranışı etkisi 
araştırılmıştır. Ocak 1997 – Temmuz 2012 dönemi süresince İMKB-Tüm, Mali, Sınai 
ve Hizmetler Endekslerinde yer alan hisse senetlerinin günlük logaritmik getirilerinden 
yararlanılmıştır. Öte yandan 1997-2012 periyodu boyunca, tüm işlem günlerinde 
minimum 4000 lot işlem gören en likit 10 hisse senedi belirlenmiş ve etkinin en likit 
hisse senetlerinde nasıl olduğu analiz edilmiştir. Araştırma dönemi 1997-2004 ve 2005-
2012 olmak üzere iki alt periyoda ayrılarak, eski dönem ile eskiye göre daha derin ve 
etkin bir piyasa görünümüne kavuştuğu düşünülen yakın dönem karşılaştırması da 
gerçekleştirilmiştir. Tüm eşitliklerde benchmark portföy olarak ortalama piyasa getirisi, 
analiz edilen portföyde yer alan tüm hisse senetlerinin yatay kesit ortalama getirisi ile 
elde edilmiştir. 

1997-2012 Genel dönem bulguları değerlendirildiğinde İMKB-Tüm, Mali, Sınai 
ve Hizmetler Endekslerinde yer alan hisse senetleri ile en likit 10 hisse senedinin 
oluşturduğu beş portföyün hepsinde sürü davranışı etkisinin görüldüğü bulgulanmıştır. 
Finansal baskı ortamını ifade eden yükselen ve düşen piyasalarda elde edilen bulgular 
da etkinin varlığını desteklemektedir.  

I. dönem (1997-2004) için tahmin edilen regresyon denklemi parametreleri, 
yükselen piyasalarda sürü davranışı etkisi olduğunu, ancak aynı etkinin düşen 
piyasalarda mevcut olmadığını işaret etmektedir. Sonuçlar Al-Shboul (2012) ve Tan ve 
diğ. (2008) ile uyumludur. Bulgular göreli olarak geniş ve “pozitif” fiyat 
dalgalanmalarının olduğu dönemlerde piyasa katılımcılarının örneğin endeks gibi tüm 
piyasa bileşenlerinin ortak davranışını ifade eden bir gösterge etrafında sürü 
davranışında bulunacağını, bunun ise YKMS ile ortalama piyasa getirisi arasında ortaya 
çıkacak doğrusal olmayan ilişki ile sonuçlanacağı savını desteklemektedir. 

Piyasanın göreli olarak daha derin ve etkin bir piyasa görünümüne kavuştuğu 
düşünülen 2005-2012 dönemi bulguları, bu düşünceyi destekler niteliktedir. İMKB-
Tüm Endeks ve İMKB-Sınai Endeks portföylerinde hiç etki gözlenmezken, İMKB-Mali 
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Endeks ve en likit 10 hisse senedi portföylerinde ise sadece yükselen piyasa 
koşullarında etki gözlenmiştir. İMKB-Hizmetler Endeksi portföyü ise etkinin en üst 
düzeyde hissedildiği portföy olarak görünmektedir. II. dönem bulguları, literatürde sürü 
davranışı etkisinin özellikle gelişmekte olan piyasalarda gözlendiğine ilişkin tespitler ile 
birlikte değerlendirildiğinde, İMKB’nin 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başına 
kıyasla daha derin bir piyasa olduğu düşüncesi desteklenmiştir. Dolayısıyla bulgular 
Chang, Cheng ve Khorana (2000), Demirer, Kutan ve Chen (2010), My ve Truong 
(2011) ve Wang (2008) ile uyumludur. Son olarak I. dönemde yoğun olarak hissedilen 
sürü davranışına karşın, II. dönemdeki sınırlı sürü davranışı bulguları, İMKB’de 
çeşitlendirme fırsatlarının yükseldiğini göstermektedir. Yatırımcıların, riski minimize 
edebilmek için çeşitlendirmeye en çok ihtiyaç duydukları düşen piyasa koşullarında, bu 
stratejiden yararlanabilecekleri görülmektedir. 
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Financial crises generate a great deal of pressure on all markets. Especially in less 
efficient or less deeper markets like developing markets, the pressure of global 
systematic risk factors as well as unsystematic risk factors could frequently be observed 
on overall movement of the market. When a severe financial panic is being experienced, 
investors can have decisions beyond rationality and show the herding behavior 
following the overall market behavior in all markets and primarily in developing 
markets whose depth is not sufficient. It is important to detect the effect of herding 
behavior in markets in order to assess the validity of rational asset pricing models and 
diversification opportunities. 

Two fundamental models developed to determine the existence of herding 
behavior in markets are Christie and Huang (C-H) (1995) and Chang, Cheng, and 
Khorana (CCK) (2000) models. C-H (1995) used cross-sectional standard deviation 
(CSSD) criterion to test the herding behavior. C-H (1995) stated that low CSSD 
criterion gives a hint about the existence of herding behavior but it does not prove it. To 
identify the herding behavior in financially pressured markets, they used a linear 
regression model with a dummy variable representing time period like day or week at 
extreme returns have been experienced. 

CCK (2000) analyzed the relation between equity return dispersion and overall 
market return dispersion using a non-linear regression model. CCK model is unique not 
just because it was designed in a non-linear form but also because of the dispersion 
measure they used. CCK (2000) proposed cross-sectional absolute deviation (CSAD) 
criterion instead of CSSD.  

The literature on herding behavior effect can be followed by studies like Christie 
and Huang (1995), Chang, Cheng, and Khorana (2000), Al-Shboul (2012), Demirer et 
al. (2010), Fu and Lin (2010), Kapusuzoğlu (2011), Altay (2008), Henker et al. (2003), 
Hwang and Salmon (2004), Khan et al. (2011), Demirer et al. (2007), Economou et al. 
(2011), Chiang et al. (2011), My and Truong (2011), Tan et al. (2008), and Wang 
(2008). In summary, related literature tends to conclude that C-H model does not 
generate healthy results. On the other hand, with the use of CCK model, it has been seen 
that herding behavior effect takes place especially in developing markets. Theoretically 
this situation is consistent with the expectations since developing markets have more 
fragile structure because of the reasons like low number of total market participants, low 
transaction volume, behavior of foreign investors with speculative purpose etc. Those 
markets with lower efficiency and depth can fall into the financial crisis environment 
quickly while they can come out of financial stress with difficulty.  
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In this study, herding behavior effect on the basis of indices has been investigated 
by using daily logarithmic returns of stocks placed on Istanbul Stock Exchange (ISE)-
All, Financials, Industrials, and Services Indices between the time period of January 
1997 – July 2012. Additionally, most liquid 10 stocks which have been traded at least 
4000 lots every trading day during 1997 – 2012 period have been identified and how is 
the effect for most liquid stocks has been analyzed. By dividing the research period into 
two sub-periods as 1997-2004 and 2005-2012, a comparison between the early years 
and recent years, when the market has been thought as deeper and more efficient 
compared to early years, has been conducted. Average market returns as benchmark 
portfolios at all models have been derived by cross-sectional average returns of stocks 
placed in analyzed portfolios. 

Evaluating the overall period of 1997-2012, herding behavior effect has been 
detected at all five portfolios, i.e. ISE-All, Financials, Industrials, and Services Indices 
and the portfolio of most liquid 10 stocks. Evidence obtained from rising and falling 
markets, which demonstrates financially distressed environment, has also supported the 
herding behavior effect. 

The parameters of regression model predicted for the first sub-period (1997-2004) 
indicate that herding behavior effect exists in rising markets but the same effect is 
absent in falling markets. The results are consistent with Al-Shboul (2012) and Tan et 
al. (2008). Our findings support the argument that market participants demonstrate 
herding behavior around an indicator like an index displaying a common behavior of all 
market components when there exist relatively expansive and “positive” fluctuations 
and that it leads up to a non-linear relationship between CSAD and average market 
returns. The findings of 2005-2012 sub-period when the market has been thought as 
deeper and more efficient are supportive of that idea. There has not been observed any 
herding behavior effect in ISE-All Index and ISE-Industrials Index while the effect has 
been observed in ISE-Financials and the portfolio of most liquid 10 stocks only in rising 
market conditions. ISE-Services Index is the portfolio that the effect has been observed 
at most. When reviewed with the assertion in the literature that herding behavior effect 
is to be seen especially in developing markets, second sub-period findings support the 
idea that ISE is a deeper market now compared to late 1990’s and early 2000’s. Hence, 
the findings are consistent with Chang et al. (2000), Demirer et al. (2010), My and 
Truong (2011) and Wang (2008). Finally, in spite of intensive herding behavior 
experienced at the first sub-period, findings of limited herding behavior at the second 
sub-period indicate the rise of diversification opportunities. It appears that investors can 
benefit from this strategy in falling market conditions. 
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Özet 
Tarımsal üretimin konusunu canlı varlık ve tarımsal ürünler oluşturmaktadır. 

Canlı varlık ve tarımsal ürünlerin büyüme, üreme, bozulma, çürüme gibi durumlarla 
biyolojik dönüşüme sahip olması tarımsal faaliyetlerde değerleme konusunu önemli 
hale getirmektedir. Tarımsal faaliyetleri düzenleyen TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 
standardında, canlı varlık ve tarımsal ürünlerin değerlemesi ile ilgili olarak gerçeğe 
uygun değer yaklaşımı benimsenmiştir.  

Bu çalışmada; TMS 41 tarafından benimsenen gerçeğe uygun değerin, canlı varlık 
ve tarımsal ürünlerde belirlenmesi süreci açıklanmıştır. Daha sonra, TMS 41 
çerçevesinde, değerleme sonucu oluşan artış ve azalışların, Tekdüzen Hesap Planı’na 
önerilen hesaplar doğrultusunda kayıtlara alınması gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: TMS 41, Canlı Varlık, Tarımsal Ürün, Gerçeğe Uygun Değer. 

Abstract 
Biological assets and agricultural products bring about the subject of agricultural 

production. Having biological transformation of biological assets and agricultural 
products via the cases such as growth, reproduction, deterioration, decay; makes the 
valuation of agricultural activities important. The Fair Value Approach is adopted in 
TAS 41, the Agricultural Activities Standard regulating agricultural activities, about the 
valuation of biological assets and agricultural products. 

In the study; determining process of biological assets and agricultural products’ 
fair value adopted by TAS 41 is explained. Afterwards; recording of increase and 
decrease, occured due to the valuation by the framework of TAS 41, through the 
accounts offered to the Uniform Chart of Accounts. 

Key Words: TAS 41, Biological Asset, Agricultural Product, Fair Value. 

 
                                                
1 Bu çalışma 31.05.2012 tarihinde 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu’nda sunulan 
bildiriden üretilmiştir. 
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1. Giriş 
Tarım sektörü, insanların gıda ihtiyacını karşılaması ve sanayi, hizmet, sağlık gibi 

birçok sektöre girdi sağlaması açısından önemini her zaman korumuştur. Hızla artan 
dünya nüfusuna bağlı olarak insanların gıda ihtiyaçlarında meydana gelen artış, gelişen 
teknolojinin tarım sektöründe yaygın olarak kullanılması, verimliliğe dayalı çeşitli 
üretim dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Önemli bir yatırım alanı olarak 
görülen söz konusu üretim dalları, büyük sermaye şirketlerinin dikkatini çekmiştir. Bu 
bağlamda sermaye yoğun şirketlerin, verilen tarımsal teşviklerin de etkisiyle, tarım 
sektörüne yatırım yapmaya başladığı görülmektedir.  

Uzun zamandır, tarım sektöründe tarımsal faaliyetlerin köylerde yaşayan çiftçiler 
veya küçük aile işletmeleri tarafından yürütülüyor olması, vergi mevzuatının tarım 
işletmelerinin büyük kısmını vergiden muaf tutması, tarım işletmelerinin muhasebeyi 
vergi hesaplama etkinliği olarak görmesi ve muhasebeye gereken önemi vermemesi 
tarım sektöründe muhasebe uygulamalarının gelişmesini engellemiştir. Ancak, 
profesyonelce yönetilen ve yönetsel kararlarda muhasebe verilerini etkin bir şekilde 
kullanan sermaye şirketleri için muhasebe önemli bir araçtır.  

Son zamanlarda, tarım sektöründe meydana gelen gelişmelerin paralelinde 
tarımsal faaliyet muhasebesi konusunda da önemli gelişmelerin olduğu gözlenmektedir. 
Bu bağlamda değişik ülkelerde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin tarımsal 
faaliyetleri ile ilgili muhasebe uygulamalarında birlikteliği sağlamak amacıyla ulusal 
(TMS 41 ve KOBİ TFRS) ve uluslararası (UMS 41 ve KOBİ UFRS) düzenlemelerin 
yürürlüğe girmesi önemli bir gelişme olarak görülmektedir.  

Tarımsal üretimin konusunu oluşturan tarımsal ürün ve canlı varlıkların biyolojik 
dönüşüme sahip olması sebebiyle, tarımsal faaliyetlerde, hiç kuşkusuz en önemli 
konuların başında değerleme gelmektedir. Tarımsal faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslar 
arası düzenlemeler gerçeğe uygun değer yaklaşımını benimsemişlerdir. Finansal 
tabloların temel amacı, finansal tablo kullanıcılarına karar vermelerinde yardımcı olacak 
bilgileri sunmak olduğundan, tablolarda verilen rakamların mümkün olduğunca gerçeği 
yansıtması istenmektedir. Bazı yazarlar tarafından maliyet değeri ile değerlemenin 
gerçeği yansıtmadığı ileri sürülmüştür. Gerçeğe uygun değer yaklaşımı da bu istek ve 
kaygılar sonucu ortaya çıkmıştır (Şımga-Mugan, 2008).  

Bu çalışmada, tarımsal faaliyetlerde bulunan tarım işletmelerinde, muhasebe 
standartları çerçevesinde gerçeğe uygun değerin nasıl belirleneceği ve değerleme 
farklarının ne şekilde muhasebeleştirileceği sorularına cevap aranacaktır. Tarımsal 
faaliyetleri düzenleyen UMS/UFRS’ler ile TMS/TFRS’lerin tam uyumlu olması ve 
aralarında bir fark olmaması gerekçesiyle çalışmada TMS 41 değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki kısımlarda standart ifadesinden kastedilen TMS 
41 Tarımsal Faaliyetler standardıdır.  

2. Tarımsal Faaliyet 
Standarda göre tarımsal faaliyet; satışa veya geri dönüştürülmeye konu canlı 

varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı canlı varlıklara dönüştürülmesi ve hasat 
işlemlerinin bir işletme tarafından yönetimi şeklinde tanımlanmıştır (TMS 41, md.5). 
Tanımda geçen “canlık varlık” ve “tarımsal ürün” kavramlarını standardın kapsamını 
belirlemesi açısından önemlidir. Standartta; yaşayan hayvan veya bitkiler “canlı varlık”, 
işletmenin sahip oldukları canlı varlıklardan hasat yapılan ürün “tarımsal ürün” olarak 
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ifade edilmiştir (TMS 41, md.5). Standart, canlı varlıklar ile tarımsal ürünlerin hasat 
zamanına kadar olan kısmını kapsamına almakta, hasat noktasından sonra yapılacak 
işlemleri kapsamına almayarak TMS 2 Stoklar standardı veya diğer uygun standartları 
referans göstermektedir (TMS 41, md.3). Örneğin; büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 
yapan bir tarım işletmesinde, canlı varlık olan inekler ile tarımsal ürün niteliğindeki 
ineklerden elde edilen süt standardın kapsamına girerken, sütten elde edilen peynir, 
yoğurt vs. süt ürünleri standardın kapsamına girmemektedir.  

Standardın tarımsal faaliyetlerle ilgili olmak üzere kapsamını oluşturan unsurlar 
şunlardan oluşmaktadır (TMS 41, md.1): 

i. Canlı varlıklar, 
ii. Hasat zamanındaki tarımsal ürünler, 

iii. Gerçeğe uygun değerden satış maliyeleri düşülmek suretiyle ölçülen 
canlı varlıklara ilişkin koşullu ve koşulsuz devlet teşvikleri. 

Standartta yer verilen tarımsal faaliyetin tanımı ve standardın kapsamı 
değerlendirildiğinde tarımsal faaliyetin konusunu oluşturan tarımsal üretimi kendi 
içerisinde dört başlık altında toplamak mümkündür (Şahin, 1997, s. 220): 

i. Bitkisel Üretim 

ii. Hayvansal Üretim 
iii. Su Ürünleri Üretimi 

iv. Orman Ürünleri Üretimi 
Tarımsal faaliyetler sonucu oluşan canlı varlık ve tarımsal ürünler, biyolojik 

dönüşüme sahip olması sebebiyle, tarımsal faaliyetlerde değerleme konusu önemli bir 
yere sahiptir. Standart, değerleme konusunda gerçeğe uygun değer yaklaşımını 
benimsemiştir. Dolayısıyla çalışmanın amacına uygun olarak gerçeğe uygun değer 
üzerinde durmak yerinde olacaktır. 

3. Gerçeğe Uygun Değer ve Tespiti 
Gerçeğe uygun değer; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar 

arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya 
çıkması gereken tutarı ifade etmektedir (TMS 41, md.8). Standarda göre, canlı varlıklar, 
ilk muhasebeleştirildikleri tarihte ve her raporlama dönemi sonunda, gerçeğe uygun 
değerlerinden satış maliyetleri düşülmek suretiyle değerlenirler. Tarımsal ürünler ise, 
hasat noktasında, gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri düşülmek suretiyle 
ölçülürler (TMS 41, md.12-13). Satış maliyetlerinden kastedilen; finansman maliyetleri 
ve gelir vergileri hariç olmak üzere, bir varlığın elden çıkarılmasıyla doğrudan 
ilişkilendirilebilen ek maliyetlerdir (TMS 41, md.5). 

Canlı varlığın veya tarımsal ürünün gerçeğe uygun değerinin tespitinde izlenecek 
yol, canlı varlık veya tarımsal ürünün aktif bir piyasasının olup olmamasına göre 
farklılık arz etmektedir. Standartta, aktif piyasa, piyasada ticareti yapılan malların 
homojen bir şekilde bulunduğu, söz konusu malların her zaman için bir alıcısı ve 
satıcısının bulunduğu ve malların fiyatlarının kamuoyu tarafından öğrenilebildiği piyasa 
olarak tanımlanmıştır (TMS 41, md.8). Aktif piyasadan kastedilenin, ticaret borsaları, 
haller vb. piyasalar olduğu düşünülmektedir. Örneğin; İzmir Ticaret Borsası, Polatlı 
Ticaret Borsası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali birer aktif piyasadır. 
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Standartta canlı varlık ve tarımsal ürünlerin gerçeğe uygun değerinin 
hesaplanmasında kullanılabilecek yöntemler açıklanmıştır. Söz konusu açıklamalar 
çerçevesinde gerçeğe uygun değerin hesaplanması süreci üç başlık altında incelenebilir. 

3.1. Piyasa Fiyatının Dikkate Alınması 
Piyasa fiyatını esas alan yöntemleri, canlı varlık veya tarımsal ürünlerin aktif bir 

piyasasının olup olmamasına göre incelemek daha doğru olacaktır. 

3.1.1. Aktif Bir Piyasanın Mevcut Olması  
Canlı varlık veya tarımsal ürüne ilişkin aktif bir piyasanın bulunması halinde, söz 

konusu piyasada açıklanmış olan fiyat, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde esas 
alınabilecek olan fiyattır. Eğer işletme farklı piyasalara ulaşma imkânı bulursa, ulaşmış 
olduğu piyasalarda oluşan en uygun fiyatı kullanır. Örneğin, işletme, iki tane aktif 
piyasaya ulaşmış ise, ürünün satışı düşünülen piyasadaki geçerli olan fiyatı dikkate 
alması daha uygundur (TMS 41, md.17).  

3.1.2. Aktif Bir Piyasanın Mevcut Olmaması 
Canlı varlık veya tarımsal ürüne ilişkin aktif bir piyasanın bulunmaması 

durumunda ise; işletme, en son piyasa işlem fiyatı, benzer varlıkların piyasa fiyatı ve 
sektör emsal fiyatları yöntemleriyle bulduğu fiyatlardan en uygun olanını gerçeğe 
uygun değerin tespitinde kullanabilir (TMS 41, md.18). Standart, canlı varlık veya 
tarımsal ürünlerin birden fazla aktif piyasasının olması durumunda içlerinden en 
uygununu seçmeyi işletmeye bıraktığı gibi, burada da aynı şekilde en uygun fiyatı 
seçme kararını işletmeye bırakmaktadır (Demirkol, 2008, s. 117). Aktif bir piyasanın 
bulunmaması durumunda, işletme, gerçeğe uygun değerin tespitinde; en son piyasa 
işlem fiyatı, benzer varlıkların piyasa fiyatı ve sektör emsal fiyatlarından birini 
kullanabilir. Söz konusu fiyatlar aşağıda açıklanmıştır.  

3.1.2.1. En Son Piyasa İşlem Fiyatı 
Canlı varlık veya tarımsal ürüne ilişkin aktif bir piyasasının olmaması halinde, 

işlem tarihi ile raporlama dönemi sonu arasında ekonomik koşullarda önemli bir 
değişiklik olmaması kaydıyla, en son piyasa işlem fiyatı gerçeğe uygun değerin 
tespitinde esas alınabilir (TMS 41, md.18/a).  

Örnek: ABC Tarım İşletmesi, 01.08.2012 tarihinde tanesi 4.500 TL’den, aynı 
özelliklere sahip, 10 adet büyükbaş hayvan (dana) satın almıştır. İşletme raporlama 
dönemi sonu olan 31.12.2012 tarihinde canlı varlıklarını değerlemek istemektedir. 
Ancak, Kurban Bayramı’nın ardından büyükbaş hayvan piyasasının durgunluğundan 
dolayı gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında dikkate alınabilecek bir piyasa fiyatı 
oluşmamaktadır. İşletme, büyükbaş hayvanların biyolojik dönüşümünde az da olsa bir 
artış olmasına rağmen, ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik olmaması 
gerekçesiyle, en son piyasa işlem fiyatı olan 45.000 TL’yi (10 adet x 4.500 TL/adet) 
gerçeğe uygun değerin tespitinde dikkate alabilir. 

3.1.2.2. Benzer Varlıkların Piyasa Fiyatı 
Piyasa fiyatı oluşmayan canlı bir varlığın veya tarımsal ürünün yerine, piyasa 

fiyatı oluşan benzer bir varlığın emsal alınıp, iki varlık arasındaki farklılıkların 
düzeltilmesinden sonra bulunan değer, gerçeğe uygun değer olarak dikkate alınabilir 
(TMS 41, md.18/b). 
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Örnek: KLM Tarım İşletmesi, kuluçkahanede yavru balık üretimi yapmaktadır. 
31.12.2012 tarihi itibariyle 1.000.000 adet Levrek balığı bulunmaktadır. Ancak, levrek 
yavru balığının aktif bir piyasası bulunmamasından dolayı gerçeğe uygun değerini 
belirleyememektedir. Bunun yanında, levrek balığına çok benzeyen çipura balığının 
piyasa fiyatına ulaşılabilmektedir. Dönem sonu itibariyle çipura yavru balığının piyasa 
fiyatı 0,55 TL’dir. Çipura ile levrek balığının tek farkı, çipuranın üretiminde alg isimli 
canlı yemin kullanılması, levrek üretiminde kullanılmamasıdır. Bundan dolayı levrek 
balığı kullanılan alg fiyatı kadar piyasada daha ucuza satılabilmektedir. Bu durumda; 
çipuranın piyasa fiyatından, bir çipura balığı için katlanılan alg tutarı düşülürse levreğin 
fiyatına ulaşılabilir. Bir adet çipurada kullanılan alg tutarı 0,05 TL olduğu kabul edilirse 
levreğin gerçeğe uygun değeri şu şekilde hesaplanabilir: 

Çipura yavru balığının birim piyasa fiyatı  0,55 TL 
Bir çipurada kullanılan alg tutarı             (0,05 TL) 
Levreğin piyasa fiyatı (gerçeğe uygun değer)  0,50 TL 

3.1.2.3. Sektör Emsal Fiyatları 
Piyasa fiyatı oluşmayan canlı bir varlığın veya tarımsal ürünün yerine, bir meyve 

bahçesinin sandık, kile veya hektar başı değeri ile bir sığırın et kilosu cinsinden değeri 
gibi sektör emsalleri dikkate alınabilir (TMS 41, md.18/c). 

Örnek: ABC Tarım İşletmesi, 31.12.2012 tarihi itibariyle elinde 10 tane 
büyükbaş hayvanı (dana) bulunmaktadır. Dönem sonunda danaların gerçeğe uygun 
değerini belirlemek istemektedir. Ancak, danaların piyasada oluşmuş bir fiyatı 
bulunmamaktadır. İşletme, 10 tane danadan 2.500 kg et çıkacağını tahmin etmektedir. 
Aynı özellikteki etin market fiyatının ise 20 TL olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda 
danaların gerçeğe uygun değerini 50.000 TL (2.500 kg x 20 TL/kg) olarak belirleyebilir.  

3.2. Net Nakit Akışların Bugünkü Değerinin Dikkate Alınması 
Canlı bir varlığın hâlihazırda piyasada oluşmuş bir fiyat veya değeri 

bulunmayabilir. Bu durumda, işletme, gerçeğe uygun değerin tespitinde, söz konusu 
canlı varlıktan elde edilmesi beklenen net nakit akışlarının piyasada oluşan cari iskonto 
oranı ile iskonto edilmeleri sonucunda bulunacak bugünkü değerlerini gerçeğe uygun 
değerin tespitinde kullanabilir (TMS 41, md.20). Net nakit akışları yöntemi ile gerçeğe 
uygun değer şu şekilde hesaplanır: 

1. Canlı varlığa ilişkin dönem itibariyle nakit girişleri (hasat noktasında elde 
edilmesi beklenen gelirler), nakit çıkışları (ilk madde ve malzeme, işçilik vb. 
giderler) ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin (amortisman) tespit edilmesi 
suretiyle net nakit akışlar belirlenir. 

2. Net nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplayabilmek için gerekli olan 
uygun iskonto oranı belirlenir. 

3. Tahmin edilen net nakit akışlar, belirlenen iskonto oranı ile bugünkü 
değerleri hesaplanır. Böylece tahmin edilen net nakit akışlar bilanço gününe 
getirilir. 
Standart, net nakit akışlar tahmin edilirken veya uygun iskonto oranı belirlenirken, 

canlı varlığın mevcut durumunun göz önüne alınması gerektiği, canlı varlık ile ilgili 
yapılması düşünülen faaliyetlere yer verilmemesi gerektiğini belirtmiştir (TMS 41, 
md.21). 
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Örnek: PRS Tarım İşletmesi, Manisa ilinin Salihli ilçesinde üzüm yetiştiriciliği 
yapmaktadır. İşletme 50 dekar araziye 2012 yılında üzüm asması dikmiştir. Diktiği 
üzüm asmalarından 20 yıl ürün alacağını tahmin etmektedir. İşletmenin 20 yıl için 
tahmin ettiği net nakit akışları aşağıda verilmiştir.  

Yıllar Net Nakit Akışlar Yıllar Net Nakit Akışlar 
2012 -50.000 2022 400.000 
2013 -30.000 2023 400.000 
2014 -10.000 2024 350.000 
2015 100.000 2025 350.000 
2016 200.000 2026 300.000 
2017 300.000 2027 300.000 
2018 300.000 2028 250.000 
2019 400.000 2029 250.000 
2020 400.000 2030 200.000 
2021 400.000 2031 200.000 

İşletme 2012 yılı dönem sonunda, %20 iskonto oranı ile üzüm asmaları için 
gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi hesaplar. 

Yıllar Net Nakit 
Akışlar 

Bugünkü Değer 
Faktörü2 

NNA  
Bugünkü Değeri 

2012 -50.000 0,833333333 - 41.666,67    
2013 -30.000 0,694444444 - 20.833,33    
2014 -10.000 0,578703704 - 5.787,04    
2015 100.000 0,482253086                  48.225,31    
2016 200.000 0,401877572                  80.375,51    
2017 300.000 0,334897977                100.469,39    
2018 300.000 0,279081647                  83.724,49    
2019 400.000 0,232568039                  93.027,22  
2020 400.000 0,193806699                  77.522,68    
2021 400.000 0,161505583                  64.602,23    
2022 400.000 0,134587986                  53.835,19    
2023 400.000 0,112156655                  44.862,66    
2024 350.000 0,093463879                  32.712,36    
2025 350.000 0,077886566                  27.260,30    
2026 300.000 0,064905472                  19.471,64    
2027 300.000 0,054087893                  16.226,37    
2028 250.000 0,045073244                  11.268,31    
2029 250.000 0,037561037                    9.390,26    
2030 200.000 0,031300864                    6.260,17    
2031 200.000 0,026084053                    5.216,81    

Gerçeğe Uygun Değer 706.163,88 

 
                                                
2 Bugünkü Değer Faktörü = 

 n
1

1 i
, i: iskonto oranı, n: dönem sayısı.  
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3.3. Maliyet Değerinin Dikkate Alınması 
Canlı varlıkların değerlemesinde tarihi maliyet değerinin dikkate alınmasını 

gerektiren durumları; canlı varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir olarak 
ölçülememesi ve canlı varlığın ilk muhasebeleştirme ile ilk raporlama dönemi arasında 
geçen sürenin biyolojik dönüşüm açısından önemsiz olması olarak ayırmak 
mümkündür.  

3.3.1. Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir Olarak Ölçülememesi 
Normal şartlarda canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde 

belirlenebileceği varsayılmaktadır. Ancak, canlı varlıkların ilk muhasebeleştirilmesi 
sırasında; canlı varlığın piyasa fiyatının veya değerinin bulunmaması ile gerçeğe uygun 
değerin belirlenmesinde kullanılabilecek diğer yöntemlerde tahminlerin güvenilir 
olmayacağının açık olması durumlarında, gerçeğe uygun değerin hesaplanması mümkün 
olamamaktadır. Bu durumda, söz konusu canlı varlığın değeri, maliyetinden buna ilişkin 
birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıklarının düşülmesi suretiyle 
ölçülmektedir. Ancak, varlığın geçeğe uygun değerinin güvenilir olarak belirlenebilir 
duruma gelmesi halinde ise, anılan varlığın gerçeğe uygun değerinden satış 
maliyetlerinin düşülmesi suretiyle ölçülür (TMS 41,md.30). 

Örnek: XYZ Tarım İşletmesi, meyve bahçeciliği faaliyetinde bulunmaktadır. 
İşletme 10 dekar şeftali bahçesine sahiptir. Şeftali bahçesinde dikili bulunan şeftali 
ağaçlarının maliyet bedeli 50.000 TL değerindedir. Şeftali ağaçları için ayrılan birikmiş 
amortisman tutarı 10.000 TL’dir. 2012 yılı dönem sonu itibariyle şeftali ağaçlarının 
gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülememektedir. Bu durumda, işletme, maliyet 
değerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıklarını düşmek 
suretiyle değerlemeyi yapabilecektedir.  

Şeftali ağaçlarının maliyet değeri    50.000 TL 

Şeftali ağaçlarının birikmiş amortismanı            (10.000 TL) 
Şeftali ağaçlarının birikmiş değer düşüklüğü karşılığı (----- TL) 

Şeftali ağaçlarının 2012 yılı sonu değeri   40.000 TL 

3.3.2. İlk Muhasebeleştirme ile İlk Raporlama Dönemi Arasındaki Sürenin 
Biyolojik Dönüşüm Açısından Önemsiz Olması 

Canlı varlığın maliyeti bazı durumlarda gerçeğe uygun değere yaklaşmaktadır. Bu 
durumlar (TMS 41, md.24): 

i. İlk maliyetin yüklenilmesinden itibaren çok az bir biyolojik dönüşüm 
gerçekleşmiş olması, 

ii. Canlı varlıkta meydana gelen biyolojik dönüşümün fiyatlar üzerinde önemli 
bir etkisinin olmasının beklenmemesi durumudur. 

Raporlama döneminde, canlı varlığın gerçeğe uygun değeri ile maliyet değerinin 
birbirine yaklaştığı durumlar söz konusu ise canlı varlığın ilk muhasebeleştirildiği 
tarihteki değeri (maliyet değeri) dikkate alınabilir.  

Örnek: ABC Tarım İşletmesi, orman ürünleri üretimi yapmaktadır. İşletme, 
01.11.2012 tarihinde Manisa ilinin Demirci ilçesine 20 dekarlık bir araziye 30.000 TL 
değerinde çam korusu dikmiştir. İşletme 31.12.2012 tarihinde çam korusunu 
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değerlemek istemektedir. Ancak, çam korusunun dikim tarihi ile raporlama dönemi 
arasından geçen 2 aylık süre, çam korusu için, biyolojik dönüşüm açısından önemsiz 
olması sebebiyle, dönem sonunda çam korusunun değeri olarak ilk muhasebeleştirme 
tarihinde katlanılan maliyet değeri dikkate alınabilir.  

4. Değerleme Farklarının Muhasebeleştirilmesi 
Ülkemizde 26 Aralık 1992 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 

MSUGT çerçevesinde oluşturulan ve Tekdüzen Hesap Planı adıyla anılan hesap 
planının, bankacılık ve sigortacılık işletmeleri hariç, diğer tüm işletmeler tarafından 
uyulması zorunludur. Tarımsal faaliyet gösteren işletmelerin de bu hesap planına 
uymaları gerekmektedir. Ancak söz konusu hesap planı canlı varlık ve tarımsal ürün 
üretimi yapan tarım işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.  

Canlı varlıkların büyüme, bozulma, çürüme ve ölme gibi özelliklere sahip 
olmaları, bir başka ifadeyle değişim kapasitesine sahip olmaları, bu değişimin 
yönetilebilmesi ve değişimin niteliksel (kalite) ve niceliksel (miktar) olarak 
ölçülebilmesi nedeniyle Tekdüzen Hesap Planı’nda ayrı gruplar halinde izlenmesi 
gerekmektedir (Özulucan ve Deran, 2008, s. 9). TMS 41 standardı da canlı varlıkların 
ayrı olarak bilançoda gösterilmesini önermektedir. Bu doğrultuda THP’de boş bırakılan 
yerler için uygun hesaplar önerilebilir. Akdoğan ve Sevilengül’ün (2007a, 2007b) 
çalışmalarında önerdiği gibi; dönen varlık niteliğindeki canlı varlıklar için 16 no.lu 
grubun, duran varlık niteliğindeki canlı varlıklar için ise 21 no.lu grubun kullanılması 
yerinde olacaktır. Canlı varlıklar için Tablo 1’deki gibi bir hesap planı oluşturulabilir 
(Akdoğan ve Sevilengül, 2007a, s. 197,  s. 273 ; Akdoğan ve Sevilengül, 2007b, s. 46, 
ss. 57-58).  

Tablo 1: Canlı Varlıkların Tekdüzen Hesap Planında Gösterilmesi 

16. CANLI VARLIKLAR 21. CANLI VARLIKLAR 

160 Tarla Bitkileri 
161 Bahçe Bitkileri 

162 Canlı Kümes Varlıkları 
163 Canlı Su Hayvanları 

164 Canlı Büyükbaş Hayvanlar 
165 Canlı Küçükbaş Hayvanlar 

166 Diğer Canlı Varlıklar 
167 

168  
169. Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü 
Karşılığı (-) 

210 Meyve Ağaçları 
211 Meyve Vermeyen Ağaçlar 

212 Canlı Kümes Varlıkları 
213 Canlı Su Hayvanları 

214 Canlı Büyükbaş Hayvanlar 
215 Canlı Küçükbaş Hayvanlar 

216 Diğer Canlı Varlıklar 
217 Birikmiş Amortismanlar (-) 

218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık 
Yatırımları 

219 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü 
Karşılığı (-) 

Kaynak: Akdoğan ve Sevilengül (2007a, 2007b).  
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TMS 41 standardına göre canlı varlıklar, ilk muhasebeleştirme ve her raporlama 
dönemi sonunda, gerçeğe uygun değerinden tahmini satış maliyetleri düşülmek suretiyle 
değerlenir. Değerleme sonucu ortaya çıkacak olumlu veya olumsuz farklar satış hâsılatı 
ile ilişkilendirilerek gelir tablosuna aktarılır. Değerleme farklarının 60 no.lu hesap 
grubunda boş bırakılan 603-609 kodlu hesaplardan olan “60X Canlı Varlık Değerleme 
Farkları” hesabı adı altında, artış ve azalışlar için açılacak olan, alt hesaplarda 
izlenebileceği önerilmektedir (Akdoğan ve Sevilengül, 2007a, s. 200; Akdoğan ve 
Sevilengül, 2007b, s. 66). 

TMS 41 standardına göre tarımsal ürünler, hasat noktasında, gerçeğe uygun 
değerinden tahmini satış maliyetleri düşülmek suretiyle değerlenmektedir. Değerleme 
sonucunda oluşan artış veya azalışın gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 
Tarımsal ürünlerin hasadı yapıldığında, 15 Stoklar grubunda açılacak olan “15X 
Tarımsal Ürünler” hesabının borcuna alınmasına karşılık olarak THP’de açılacak olan 
“60X Tarımsal Ürünler Değerleme Farkları” hesabının alacağına yazılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

Örnek: KLM Tarım İşletmesi, büyükbaş hayvan üretimi yapmaktadır. 31.12.2012 
tarihi itibariyle kayıtlı değeri 60.000 TL olan 12 tane danası bulunmaktadır. Danaların 
dönem sonu itibariyle gerçeğe uygun değerinin 80.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Söz 
konusu danaların satılabilmesi gereken tahmini satış maliyeti ise 500 TL’dir.  

Gerçeğe Uygun Değer    80.000 TL 
Satış Maliyetleri     (500 TL) 

Net Gerçeğe Uygun Değer3   79.500 TL 
Değer Artışı     19.500 TL (79.500-60.000) 

 
164. CANLI BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI HESABI    19.500 
        164.01 Danalar 
           60X. CANLI VARLIK DEĞER. FARK.   19.500 
                                         60X.04 Büyükbaş Hayvan. Değer Artışı 
 

900. VERGİ AÇISINDAN KABUL EDİLMEYEN 
        GELİR BORÇLU HESABI4     19.500  

                                901. VERGİ AÇISINDAN KABUL  
                                        EDİLMEYEN GELİR ALACAKLI HS.   19.500 

 

                                                
3 Literatürde, bazı yazarlar tarafından gerçeğe uygun değerden satış maliyetlerinin düşülmesiyle bulunan 

değer “net gerçeğe uygun değer” olarak isimlendirilmektedir. Bakınız: Tokay, S.H. ve A. Deran (2004), 
“Tarımsal Faaliyet Standardında Canlı Varlıklar İçin Önerilen Muhasebe Yaklaşımı-I”, Yaklaşım 
Dergisi, Temmuz-2004, ss.17-21, s.18. 

4 Canlı varlığın gerçeğe uygun değer ile değerlemesinden dolayı ortaya çıkan artış, vergi mevzuatı 
açısından kanunen kabul edilmeyen bir gelirdir. Dolayısıyla nazım hesaplarda gösterilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca vergi açısından kabul edilmeyen bu gelir TMS 12 standardı açısından “ertelenmiş 
vergi yükümlülüğü” doğurmaktadır. 
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691. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIK.   3.900 
                     48X. ERTELENMİŞ VERGİ  

    YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESABI      3.900 
19.500 x %20 = 3.900 ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

 
Örnek: ABC Tarım İşletmesi, meyve bahçeciliği faaliyetinde bulunmaktadır. 

İşletmenin 12.08.2012 tarihinde, 5 dekarlık bir arazideki armut ağaçlarının hasadı 
yapılmıştır. Hasadı yapılan armutların gerçeğe uygun değeri 30.000 TL olduğu tespit 
edilmiştir. Söz konusu armutların pazara götürme ve pazar yeri maliyetlerinin ise 
tahmini olarak 2.000 TL olduğu belirlenmiştir.  

Gerçeğe Uygun Değer    30.000 TL 
Pazara Götürme ve Pazar Yeri Maliyetleri (2.000 TL) 

Net Gerçeğe Uygun Değer   28.000 TL 
 

15X. TARIMSAL ÜRÜNLER HESABI5      28.000 
        15X.01 Armut 

           60X. TARIMSAL ÜRÜN. DEĞER. FARK.   28.000 
 

900. VERGİ AÇISINDAN KABUL EDİLMEYEN 
        GELİR BORÇLU HESABI6     28.000  

                                901. VERGİ AÇISINDAN KABUL  
                                        EDİLMEYEN GELİR ALACAKLI HS.   28.000 

 
691. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIK.   5.600 

                     48X. ERTELENMİŞ VERGİ  
    YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESABI      5.600 

28.000 x %20 = 5.600 ertelenmiş vergi yükümlülüğü 
 

Örnek: PRS Tarım İşletmesi, havuzlarda alabalık yetiştiriciliği yapmaktadır. 
31.12.2012 tarihi itibariyle 60.000 TL değerinde alabalığı bulunmaktadır. İşletme, 
dönem sonu itibariyle balıkları değerlemeye tabi tutmuş ve balıkların gerçeğe uygun 

                                                
5 Mevcut hesap planının 15 Stoklar grubunda yer almayan “15X TARIMSAL ÜRÜNLER HESABI” 
yazar tarafından önerilmiştir.  
6 Tarımsal ürünün gerçeğe uygun değer ile değerlemesinden dolayı ortaya çıkan artış, vergi mevzuatı 
açısından kanunen kabul edilmeyen bir gelirdir. Çünkü gelir kaydedilebilmesi için tarımsal ürünün 
satışının gerçekleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla nazım hesaplarda gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
vergi açısından kabul edilmeyen bu gelir TMS 12 standardı açısından “ertelenmiş vergi yükümlülüğü” 
doğurmaktadır. 
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değerinin 55.000 TL olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu alabalıkların tahmini satış 
maliyetleri ise 1.000 TL’dir.  

Gerçeğe Uygun Değer    55.000 TL 

Satış Maliyetleri    (1.000 TL) 
Net Gerçeğe Uygun Değer   54.000 TL 

Değer Azalışı       6.000 TL (60.000-54.000) 
 

60X. CANLI VARLIK DEĞERLEME FARKLARI HESABI 6.000 
        60X.13 Canlı Su Hayvanları Değer Azalışı 

        163. CANLI SU HAYVANLI HESABI     6.000 
              163.01 Alabalık 

 
910. VERGİ AÇISINDAN KABUL EDİLMEYEN 
        GİDERLER BORÇLU HESABI7    6.000  
                                911. VERGİ AÇISINDAN KABUL  
                                        EDİLMEYEN GİDER ALACAKLI HS.   6.000 
 

28X. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI   1.200 
                     691. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 
       YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIK.   1.200 
6.000 x %20 = 1.200 ertelenmiş vergi varlığı 

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 
Canlı varlık ve tarımsal ürünlerin büyüme, bozulma, çürüme, üreme gibi çok 

değişik şekillerde biyolojik dönüşüme sahip olması, tarımsal faaliyette bulunan 
işletmelerde değerleme konusunu önemli hale getirmektedir. Tarımsal faaliyetleri 
düzenleyen TMS 41 standardı, değerleme konusunda gerçeğe uygun değer yaklaşımını 
benimsemiştir. Bu bağlamda; canlı varlıklar, ilk muhasebeleştirildikleri tarihte ve her 
raporlama döneminde gerçeğe uygun değerden satış maliyetleri düşülmek suretiyle, 
tarımsal ürünler ise hasat noktasında gerçeğe uygun değerden satış maliyetleri düşülmek 
suretiyle ölçülmektedir. 

TMS 41 standardında, gerçeğe uygun değerin belirlenmesi sürecinde 
kullanılabilecek yöntemlere yer verilmiştir. Söz konusu yöntemler ile canlı varlık veya 
tarımsal ürünün gerçeğe uygun değeri belirlendikten sonra, değerlemeden kaynaklanan 
artış veya azalışın gelir tablosu ile ilişkilendirilerek kayda alınması gerekmektedir. 
Ancak, Türk Vergi Mevzuatı’na göre gerçeğe uygun değer ile değerleme sonucu oluşan 

                                                
7 Canlı varlığın gerçeğe uygun değer ile değerlemesinden dolayı ortaya çıkan azalış, vergi mevzuatı 
açısından kanunen kabul edilmeyen bir giderdir. Dolayısıyla nazım hesaplarda gösterilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu kanunen kabul edilmeyen gider TMS 12 standardı açısından 
“ertelenmiş vergi varlığı” doğurmaktadır. 
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farklar, kanunen kabul edilmeyen gelir veya gider niteliğindedir. Çünkü mevzuata göre 
gelir ve giderin oluşabilmesi için satışın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu 
durumda, kanunen kabul edilmeyen gelir veya giderler nazım hesaplarda gösterilmesi 
gerekmekte ve geçici farkların neden olduğu ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi 
yükümlülükleri kayıtlara alınması gerekmektedir. 

Standartta, gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülememesi ve canlı varlığın 
ilk muhasebeleştirildikleri tarih ile ilk raporlama dönemi arasında geçen sürenin 
biyolojik dönüşüm açısından önemsiz olması durumlarında tarihi maliyet değerinin 
dikkate alınabileceği belirtilmiştir.  
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Extensive Summary 
 
 

TMS 41 Agricultural Activities Standard was published in order to direct the 
accounting applications regarding agricultural activities. In TMS 41 standard, 
agricultural activity was described as conversion of biological assets subject to sales or 
recycling to agricultural products or different biological assets and the management of 
harvest operations by a corporation. In Standard living animals or plants are expressed 
as “biological asset”, while the product harvested from biological assets owned by the 
corporation was described as “agricultural product”.  

The subject of agricultural production consists of biological assets and agricultural 
products. Biological assets and agricultural products having biological conversion 
property by growing, reproduction, spoilage or rotting makes the valuation subject 
important in agricultural activities. According to standard, biological assets are valuated 
in the date when they were first recognized and at the end of every reporting period by 
deducting the sales cost from realistic values. Agricultural products are valuated at 
harvest point by deducting the sales cost from realistic values. In TMS 41 standard 
regulating agricultural activities, regarding the valuation of biological assets and 
agricultural products, fair value approach is adopted.  

According to TMS 41 standard, the determination of fair value of biological assets 
and agricultural products can be summarized as follows:  

- If there is an active market of living creature or agricultural product, the 
price forming in the active market is taken into consideration as fair value.  

- In case any active market is not present, last market done deal price, 
market price of similar creatures or sector peer price can be used.  

- If there is not a market price for living creature or agricultural product for 
the time being, the fair value is determined by current discount ratio of net cash 
flow occurring in the market and their current value after discount.  

In some cases, in the valuation of biological asset or agricultural product, 
historical cost is taken into consideration. Historical cost is taken into consideration in 2 
cases. First is the failure in determination of fair value and second is the period between 
first recognition and first reporting not being important in means of biological 
conversion.  
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After the fair value of biological asset or agricultural product by methods 
mentioned in TMS 41, the increase or decrease occurring due to valuation should be 
recorded after correlation with income table. However according to Turkish Tax 
Regulations, the differences occurring between fair value and valuation result are 
legally income or expense that are not legally accepted. Because according to the 
regulations, sales should be realized for income or expense to occur.  

In the study; determining process of biological assets and agricultural products’ 
fair value adopted by TAS 41 is explained. Afterwards; recording of increase and 
decrease, occured due to the valuation by the framework of TAS 41, through the 
accounts offered to the Uniform Chart of Accounts. 
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Özet 

Son yıllarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi hem işletmeleri 
hem de işletmelerin içinde bulundukları pazarları büyük bir değişime maruz 
bırakmaktadır. Hiç kuşkusuz bu değişimde en dikkat çekici olan rekabetin her geçen 
gün artmasıyla işletmelerin eskisinden daha fazla müşterilerin istek ve gereksinimlerinin 
ötesine geçecek ürünler ve hizmetler üretmek ve beraberinde duygusal arayışları 
yönlendirecek deneyimler yaratmak zorunda kalmalarıdır. Dolayısıyla, kendilerini ürün-
hizmet işinin ötesinde, deneyim sahneleme işinde gören işletmelerin yeni rekabet aracı 
“deneyim pazarlama” sıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, işletmelerin sürdürülebilir 
rekabet avantajı yaratabilmesinde önemli olan deneyim pazarlamasının kavramsal 
analizini ve belirgin özelliklerini kuramsal yapı çerçevesinde analiz etmek ve ortaya 
çıkan sonuçları detaylı olarak ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Deneyim, Deneyim Ekonomisi, Ekonomik Değer Dizisi, Deneyim 
Pazarlaması, Kaynak Tabanlı Pazarlama. 

Abstract 
The rapid advancements of informational and technological developments have 

exposed the businesses and the markets to have great changes day by day. Within the 
framework of these changes, along with the inevitable necessity of the competition, 
businesses are obliged to produce products/services going beyond the demands/needs 
and experiences directing the emotional searches of customers. So, the new competitive 
tool of businesses that see themselves beyond products and services producers is 
‘experience marketing’. The aim of this study is to analyze the concept of experience 
marketing which is important for creating the sustainable competitive advantage and its 
characteristic features through the conceptual structures and to examine the results. 

Key Words: Experience, Experience Economy, the Economic Value Series, Experience 
Marketing, Resource-Based Marketing. 
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1. Giriş 
Pazarlama, kültürel, sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik değişikliklerden ve 

gelişmelerden etkilenen sosyal bir süreçtir. Bu değişiklikler pazarlamanın dinamik, 
yaratıcı ve değişken karakteri doğrultusunda işletmelerin ve tüketicilerin üretimi ve 
tüketiminde yenilikler yaratmaktadır (Hulten, vd., 2009). İkinci Dünya Savaşı’nı takip 
eden yıllarda ürün ve hizmet sağlamada büyük sıkıntılar yaşanırken insanlar, ürün 
alımında kalite ve güven gibi unsurları göz ardı ederek, müşteri odaklı yaklaşımın 
uzağında kalan işletmelerin ürünlerini satın almak zorunda kalmışlardır (Shaw, 2005). 
1954 yılında Peter Drucker’in yönetim uygulamaları kitabında yer alan ‘değer, karar 
belirleyicidir’ cümlesi ile birlikte pazarlamanın, tüketicilerin gereksinim ve isteklerinin 
karşılanmasının ötesine geçmesi gerektiği anlayışı ortaya çıkarken, bu yıllar bireysel 
tüketimin ilk keşfedildiği yıllar olmuştur (Lenderman, 2006). Bu anlayışla birlikte 
marka yönetimi keşfedilirken, odak grubu gibi pazarlama araştırmaları da kullanılmaya 
başlanmıştır. Ancak 70’li yıllarda, müşteri odaklılık kavramı uygulamaya 
geçirilemezken pazarlama, yönetimin bir işlevi olarak kullanılmıştır. Bu yıllarda 
üzerinde çok tartışılan kalite yönetimi de müşterilerin sonsuz gereksinimlerini karşılama 
noktasında yetersiz kalmıştır (Lenderman, 2006). Hatta bu yıllarda kaliteye 
odaklanmanın metalaşmaya neden olduğu görülmüştür (Shaw, 2005). Sonrasında 90’lı 
yıllar müşteri odaklı ve pazar odaklı yaklaşımın, pazarlama konseptinin özü haline 
geldiği yıllar olmuştur (Schmitt, 2003). Modern pazarlama ile müşteri sadakati, ilişkisel 
pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi giderek popülerlik kazanmıştır. Ancak müşteri 
ilişkileri yönetimi ve ilişkisel pazarlama, işletmelerin verilerini kontrol edebilecekleri 
bir teknoloji tabanı halini alırken, insanlar arası etkileşimlerin ilişkiler yaratacağı 
durumu göz önünde bulundurulduğunda bu teknoloji sistemi, müşteri 
göreceleştirmesine uzak kalan veri depoları ve karşılıklı iletişimin gerisinde kalan 
gereksiz e-postalar halini almıştır (Thusy ve Morris, 2004), Müşteriyi elde tutabilmek 
için müşteriyi en iyi şekilde tanımayı ve müşterilerin istek/gereksinimleri doğrultusunda 
ürün/hizmet sunmayı hedefleyen müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), işletmeye yarar ve 
müşteriye değer sağlama konusunda gerekli etkiyi yaratamamıştır. Bu noktada Schmitt 
(2003), hedef pazarın gereksinim ve isteklerini belirlemenin yeterliliğini sorgulayarak, 
geleneksel pazarlamanın yerini yeni bir yaklaşımın alacağını vurgulamıştır. Prahalad ve 
Ramaswamy de (2004), ileri görüşlü/savaşçı  işletmeler için değer yaratmada yetenek ve 
kaynaklarını etkin kullanacakları yeni bir yaklaşımdan bahsetmiştir. Genel olarak 
Kaynak Tabanlı Pazarlama anlayışından hareketle içeriklendirilen ve deneyim 
pazarlaması yönetimi (CEM) olarak adlandırılan bu yaklaşım analitik ve sayısal veriler 
içeren müşteri ilişkileri yönetiminin aksine müşterilerin geçmişlerini, öngörülerini ve 
işletme ile karşılaşmalarını/kişisel görüşlerini kaydeden bir araç halini almıştır. Keza 
‘bir işletmenin katma ve toplam piyasa değerine, en yüksek miktarı ekleyebilecek olan 
özellikler giderek artan bir biçimde deneyim kalitesinden kaynaklanmaktadır’ (Papatya 
2007, s.17). Bu doğrultuda deneyimsel pazarlama, bilişim teknolojileri ve müşteri 
odaklı sektörleştirme araç ve yöntemleri desteğinde müşterilerin almayı düşündükleri 
ürünleri/hizmetleri kendi gereksinimlerine göre yapılandırmaları/yeniden yaratmaları 
amacına yönelik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı kitlesel 
bireyselleştirme ve bireysel deneyimlerden yararlanma ile müşterilerin edinmeyi 
düşündükleri ürünün tasarımına katılma, motivasyonu, aidiyet hissi ve ürünün 
kullanılabilirliğinde artış; işletmeler açısından ise gelişmiş esnek üretim/kalıcı değer 
yaratma olanakları ile rekabette farklılık yaratma şansı doğmaktadır (Papatya, 2009, 
s.190). 
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2. Ekonomik Değer Gelişimi 
Ekonomi yıllarca sosyal gelişmeler ve insan gereksinimleri etrafında gelişim ve 

değişim göstermiştir. Üreticileri üretim aşamasında etkileyen, müşteri gereksinimleri ve 
istekleri zamanla ürün ve hizmetlere aktarılmıştır (Zhang, 2008).  Hulten ve diğerleri 
(2009) ekonomik, sosyal ve teknolojik değişiklikler süreci içinde toplumu üç dalga 
halinde incelemektedir; tarımsal toplum, endüstri toplumu ve ikili toplum. Birinci dalga, 
19. yüzyılın ortalarında başlayan endüstri devrimiyle biten tarımsal toplumdur. Uzun 
yıllar boyunca ailelerin ve küçük toplulukların geçimini tarım ekonomisinin temeli olan 
tarımsal metalar karşılaşmıştır (Pine ve Gilmore, 1999). 60’lı ve 70’li yıllarda özellikle 
Batı toplumlarında zirveye ulaşan modern endüstri toplumu ise ikinci dalgayı 
oluşturmaktadır (Hulten, vd., 2009). Zhang’a (2008, s.24) göre, kaynakların bolluğu ve 
teknolojinin gelişmesi insanların yeni ürünleri istemesine neden olmuştur. Teknoloji, 
atölye ve toplumun gelişmesiyle birlikte Batı ülkeleri, standart ürünler üretecek sanayi 
devrimi ile tanışmıştır. Böylece, metaları hammadde olarak kullanan şirketler, üretim 
süreçlerine dahil olmaya başlamıştır. Hulten ve diğerleri (2009), sonrasında var olan 
otomasyon, küreselleşme, sistemleşme, rasyonelleşmeyi içeren teknolojik tabanlı 
süreçlerin pazarlamaya yeni bir yön verdiğini vurgulamaktadır. Kültürel değerlerin yanı 
sıra teknolojik değerlerin de var olduğu bu süreci üçüncü dalga olarak yani ikili toplum 
olarak adlandırmaktadırlar. Ancak bu dalga oldukça karmaşıktır, çünkü post 
modernleşen ikili toplum, küreselleşme, fikirlerin çoğalması, çeşitlilik ve marka tabanlı 
bir karaktere sahiptir. Aynı zamanda duygusal ve rasyonel faktörler, değer sistemiyle 
kombine edilmektedir. Bu bağlamda işletmeler, müşterilerin etrafında oluşan bir işlem 
süreci yaratarak dikkatlerini ürünlerden çok yeni stratejilere odaklamak zorunda 
kalmışlardır. Müşterilerin çok seçeneğe sahip olmalarına rağmen, daha az tatmin 
olmalarını 21. yy’ın paradoksu olarak nitelendiren Prahalad ve Ramaswamy (2004) 
işletmelere müşterilere aktif olarak tüketim deneyimlerini yaratacakları ve dolayısıyla 
kendileri için eşsiz değerler yaratacakları yeni bir bakış açısı önermektedirler (Prahalad 
ve Ramaswamy, 2004). Bu noktada deneyim ekonomisi, hizmetlerin mallardan farklı 
olduğu gibi, hizmetlerden de farklı olan dördüncü bir ekonomik sunu türü olarak ortaya 
çıkmıştır. Deneyim tiyatro oyunlarından konserlere, filmlere ve televizyon şovlarına 
kadar eğlence sektörünün özü haline gelmiştir (Pine ve Gilmore, 1999). 1955’de 
Kaliforniya’da açılan renk, ses ve üç boyutlu arka plan gibi birçok yeniliklerle canlı bir 
çizgi film dünyası oluşturan Walt Disney, zaman yayılımında deneyim ekonomisi 
dönüşümünün ilk öncüsü olmuştur. Bu dönüşüm öncüsü içinde müşteriler, sadece 
eğlenmekle kalmazken kendilerini hayal mühendisliği ile yaratılan, görüntü, ses, tat ve 
kokulardan oluşturulan bütünsel bir hayal dünyasının bir parçası olarak görebilmektedir. 
Papatya (1997), Walt Disney Deneyimi’ni, geleceğin belirsizliklerini öngörebilme 
temeline oturmuş, özgün ve yalın fikir üretme şekli yani hayal mühendisliği olarak ifade 
etmektedir. Mclellan’da (2000), Disneyland ve Disney filmlerinin geleneksel hizmet 
konseptinden çıkarak, eğlence ve anısal değerleri bünyesinde barındıran ekonomik bir 
değer haline dönüşen farklı bir model çizdiğini belirtmektedir. 

Deneyimlerin giderek popüler hale gelmesine rağmen meta, ürün ve hizmet 
üretimi hala devam etmektedir. Ancak müşteriler ayrık deneyim ekonomisine doğru yol 
almaktadırlar (Sundbo ve Darmer, 2008). Pine ve Gilmore (1999) bu durumun ortaya 
çıkışını şu aşamalara bağlamaktadır; a) işletmeler müşterilerle sahnelenmiş deneyimler 
doğrultusunda ilişki kurmaktadır; b) deneyimler, pazarda bir ekonomik sunu haline 
gelmiştir; c) işletmeler müşterilerin kalbini hatırlanır deneyimlerle elde etmektedirler.  
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Shaw (2005), işletmelerin müşteri deneyimine yönelmesi sürecini ekonomik bir 
çember içinde özetlemektedir. Bu çember üzerinde dört ekonomik seviye bulunmaktadır. 
Birinci seviyede işletmeler için değişiklik gerekmez çünkü rekabet ortamı yoktur, 
farklılaştırma ile yüksek karlar sağlarlar. İkinci seviyede işletmeler için değişiklik sınırlı 
rekabet ortamında hala gereksizdir, ürünler hala iyi olsa da farklılaşma yozlaşmaya 
başlar, üçüncü seviyede, farklılaşma zorlaşırken, işletmenin karı etkilenir, maliyetler 
kısılmaya başlar ve artık değişiklik düşünülmeye başlanmıştır. Son seviyede ise, 
metalaşmış bir pazar etrafında farklılaşma neredeyse güçleşir, işletme karı tamamen 
etkilenmiştir. Böylece işletmeler müşteri odaklı bir yaklaşım edinmeleri gerektiğinin 
farkına varmaya başlamışlardır, bu da deneyim ekonomisinin doğuşuna neden olmuştur.  

İşletmeler fazla miktarda ürün çeşitliliğine yatırım yapsalar da, geleneksel yollarla 
kendilerini farklılaştıramamaktadırlar (Prahalad ve Ramaswamy, 2004). 14 farklı sektör 
üzerinde deneyim yapan Forrester Araştırma Merkezi (2010,www.forrester.com) 
işletmelerin deneyim temelli farklılaştırma ile yüksek gelirler elde edebileceğini 
vurgulamaktadır. Ekonomide yaşanan her bir değişiklik ekonomik değerlerin bir 
basamak üste çıkmasına neden olurken, Zhang (2008), deneyimin üreticilerin ürünlerini 
farklılaştırılmış rekabet aracı olarak kullanmalarını temsil ettiğini vurgulamaktadır. 
Lorentzen de (2008), deneyimleri küresel pazarda rekabet etme aracı olarak 
tanımlarken, bu tanımla deneyim ekonomisi rekabetçi işletme yaklaşımı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Pine ve Gilmore (1999) ise deneyim ekonomisini hatırlanabilir 
deneyimler yaratmak diye tanımlarken, deneyim ekonomisine işletme yaklaşımı olarak 
bakmaktadır. Tanımlardan yola çıkarak fiyat, ürün ve kalite gibi geleneksel unsurlarla 
farklılaştırmanın artık sürdürülebilir rekabet aracı olarak görülmediğini belirtmek doğru 
olacaktır. 

Gentile ve diğerleri (2007), müşteri deneyimini yeni rekabet silahı olarak 
gördüklerini belirtmektedir. Rekabet arttıkça ‘yenilik’ olarak isimlendirilen deneyim 
üretimi işletmelerin hayatta kalmasını sağlamaktadır. Lider işletmelerin deneyim 
sahnelemeyi rekabet aracı olarak kullandıklarını belirten Zhang da (2008), rekabette en 
üst seviyeye çıkabilmek için, işletmeler müşterilerinin ödemeye hazır oldukları 
deneyimleri tasarlamayı, dağıtmayı ve satmayı öğrenmek zorunda olduklarını 
vurgulamaktadır. Yazar, Walt Disney gibi lider deneyim yaratıcılarının stratejilerini 
takip ederek, işletmelere deneyim ekonomisi vasıtasıyla savaşmayı öğretebileceğini 
savunmaktadır. 

3. Ekonomik Ayrımlar  
Ekonomik deneyim modelindeki beş sunu arasındaki farklar şunlardır; metalar 

ölçülebilirken, mallar maddi, hizmetler gayri maddi, deneyimler akılda kalıcı ve 
dönüşüm ise rehberlik edicidir. Dönüşüm basamağı hariç diğer ekonomik sunularda 
kalıcı sonuçlar yoktur. Metalar partiler halinde depolanır, mallar üretimden sonra 
envantere geçmektedir, hizmetler talep edildikçe sağlanmaktadır, deneyimler belirli 
süreler içinde sergilenmektedir, dönüşümler ise zaman içinde sürekli hale gelmektedir. 
Metalar, doğal, mallar standart, hizmetler özel, deneyimler kişiseldirler. Deneyimler 
bireyin tepki verdiği ve anı edindiği olaylardır. Dönüşümler ise, alıcının varoluşunu 
değiştirmektedir (Pine ve Gilmore, 1999).   
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Tablo 1. Ekonomik Ayrımlar 

Ekonomik 
Sunu 

Metalar Mallar Hizmetler Deneyimler Dönüşümler 

Ekonomi Tarım Sanayi Hizmet Deneyim Dönüşüm 

Ekonomik 
işlev 

Doğadan elde 
etme 

İmal etme Sağlama Sahneleme Rehberlik etme 

Sununun 
niteliği 

Misliyle 
ölçülebilir 

Maddi Gayri maddi Akılda kalıcı Sonuç getirici 

Ana vasıf Doğal Standart Siparişe uygun Kişisel Bireysel 

Arz 
yöntemi 

Partiler 
halinde 

depolama 

Üretim 
sonrası 

envanter 
çıkarma 

Talep üzerine 
sağlama 

Belli bir 
sürede 

gösterme 

Zaman  
içinde 

süreklileştirme 

Satıcı Tüccar Üretici Sağlayıcı Sahneleyici Rehber 

Alıcı Pazar Kullanıcı Müşteri Konuk İstekli 

Talep 
Faktörleri 

Nitelikler Özellikler Yararlar Duyumlar Ayırıcı özellik 

Kaynak: Pine ve Gilmore, 1999, s.236. 

Tablo 1. Pine ve Gilmore’un (1999) tarım, sanayi, hizmet ve deneyimler arasında 
yaptıkları ayrımları sunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere, tarım ekonomisi, pazar için 
hammadde sunarken, endüstriyel ekonomi, kullanıcılar için standart mal sunmaktadır 
Hizmet ekonomisi, müşterilere özelleştirilmiş hizmet sunarken deneyim ekonomisi, 
müşterilere kişisel deneyimler sunmaktadır. Değişimin ortasındaki işletmeler, ürünlerin 
nitelik ve yararlarını ortaya koyan geleneksel pazarlama faaliyetleri yerine, duygu ve 
hislere yönelen ürünleri üretmeye yönelik pazarlama faaliyetleriyle yer 
değiştirmektedirler. Ekonomik işlev hizmet sağlamadan deneyim sahnelemeye doğru 
yol almaktadır. Sununun niteliğinde deneyimin tanımlarında var olacak bir kavram olan 
akılda kalıcılık yani hatırlanabilirliğe doğru geçiş göstermektedir. Kamel ve diğerleri de 
(2008), bu noktayı şu şekilde vurgulamaktadır; deneyim bir işletme hizmetleri, meta ve 
ürünleri sahne malzemesi olarak kullandığı zaman unutulmaz olaylar yaratarak 
müşterilerle bireysel olarak temasa geçmektedir. Eski ve yeni işletmeler arasında fark 
göstermektedir ki, önceki ekonomik sunular tüketicilerin dış gereksinimlerine cevap 
verirken, deneyimler, ruhsal, duygusal, entelektüel ve fiziksel yönlerine dokunarak 
zihinlerinde yer edinmektedirler. Böylece deneyimler, bireyleri tek ve önemli 
hissettirmektedir. 

4. Ekonomik Değer Dizisi 
Ticari ortamda alınan ve satılan ekonomik çıktıları beş bölüme ayıran Pine ve 

Gilmore (1999), üründen deneyime doğru ilerleyen süreçte metanın değerinin ve 
dolayısıyla fiyatının ciddi bir artış gösterdiğini belirtmektedir. Mallar müşterilere 
özgüleştirildiğinde hizmete dönüşürken, hizmetlerde müşterilere özgüleştirildiğinde 
ekonomik değer dizisinin bir yukarı basamağına çıkmaktadır. Bu noktada, Toffler’in 
1970 yılında öne attığı deneyim ekonomisi ortaya çıkmaktadır. Kamel ve diğerlerine 
(2008) göre, hizmet üreten işletmelerin deneyim üretmeye geçişleri uzun yıllardır var 
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olan şirketler için kolay olmayacaktır. Ancak işletmeler sıradanlaşmaktan kurtulmak 
için bir üst seviyedeki ekonomik sunuya geçmek durumundadırlar. 

İşletmeler, deneyim çemberi etrafında sunacakları ürün ve hizmetler için, 
müşterilerden daha yüksek fiyatlar talep etmektedirler. Dolayısıyla deneyim 
ekonomisiyle işletmeler, metalaşmanın önünü kesmektedir. Kahvenin üreticisinden 
çıkıp (meta), paketlenerek markete satılması (mal), kahvenin kafe de fincanda ikram 
edilmesi (servis), aynı kahvenin 5 yıldızlı bir otelin sahil kenarında ikram edilmesine 
(deneyim) kadar geçen süreç içindeki değeri ve fiyatı gözle görülür şekilde artmaktadır. 
Dolayısıyla, refah artışı ve müşterilerin sıradan ürün ve hizmetlerden kaçışları deneyim 
ekonomisinin doğuş nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

    Farklılaşmış                                                                                                                    
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Ekonomik Değer Dizi                                                                                           
Kaynak: Pine ve Gilmore, 2005, s.1. 

Kamel ve diğerleri (2008), deneyim ekonomisinin belirsiz bir yapı olarak 
görülmemesi gerektiğini vurgularken, deneyimlerinde hizmet, meta ve mallar gibi 
gerçek birer ekonomik sunu olduğunu belirtmektedir. Yazarlara göre, deneyimlerin 
diğer ekonomik bölümlerden farkı ise bireysel gereksinimleri karşılama seviyesi ve 
toplumun psikolojik gereksinimlerine cevap verme yeteneğinden gelmektedir. Aynı 
zamanda sunulan deneyime bireysel katılım, gösterilen tepki ve geribildirimler de 
deneyimleri diğer sunulardan ayırmaktadır (Kamel, vd., 2008). Gentile ve diğerlerine 
(2007) göre, deneyimler müşteri tercihlerini belirleyen temel unsurlardır. Klasik 
ekonomi rasyonel problem çözümlerine dayanarak müşteriler mantıksal sonuçlar 
sunarken, ekonomide yaşanan son gelişmeler müşteri tarafından algılanan duygusal 
değerleri ortaya çıkaran soyut unsurlar deneyim ekonomisini işaret etmektedir.    

5. Deneyim Ekonomisinin Getirisi Olarak Deneyim Pazarlamasının Doğuşu  
İnsanlık tarihinin ilk yıllarından beri psikolog ve filozoflar, insan davranışlarını 

farklı açılardan araştırmışlardır. Plato’dan Sartre’ye kadar düşünüler, deneyimsel 
davranışları gözlemleyerek zevklerin, aktiviteler ve deneyimlerden türediğini 
keşfetmişlerdir (Zhang, 2008). Zevk kaynağı olarak cinsel dürtüleri gösteren Freud 
(1911), rüyaların deneyimlerden türeyen içeriklerden oluştuğunu belirtmiştir. Koch da 
(1956), davranışların içsel ve dışsal faktörlerle motive edildiğini vurgulamıştır. Bunun 
üzerine araştırmacılar, hazcı (hedonik) ve işlevsel değerler üzerine araştırmalar 

Meta; Elde Etme 

Mal; İmal Etme 

Hizmet; Sağlamak 

Deneyim; Sahneleme 

Dönüşüm; Rehberlik Etme  

Fiyat Artışı   
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yapmışlardır. Yapılan araştırmalarda dışsal faktörlerin işlevsel tüketimle sonuçlandığı, 
içsel faktörlerin ise hazcı tüketimle sonuçlandığı keşfedilmiştir. Müşteri deneyimi 
pazarlamasının temel anahtarını da bu noktada hazcı tüketimler oluşturmaktadır 
(Lofman, 1991; Holbrook ve Hirschmann, 1982). Hazsal tüketim, kavramıyla ifade 
edilen tüketim anlayışının tüketicinin/kişinin deneyimleriyle doğrudan ilgili olması 
sebebiyle bu düşünceyi benimseyen pazarlama anlayışı deneyim pazarlaması olarakda 
yazında yer almaktadır (Çelik, 2009).  

Toffler (1970), gelecekte var olacak değişimleri ve etkileri anlattığı ‘gelecek 
korkusu’ eserinde, ürün ve hizmetlerin ötesinde geçecek basamak için ‘deneyim’ 
kavramını kullanırken, deneyimlerin ileride tiyatronun ötesine geçecek bir ekonomi 
basamağı halini alacağını belirtmiştir. Maslow da (1971), kurduğu hiyerarşinin son 
basamağı olan ‘kendini gerçekleştirmek’ basamağını zevk kaynağı olarak göstermiştir. 
Bu basamak unutulmaz deneyimlerin önem kazandığı ve gerçekleştiği aşama olurken 
Maslow, bu basamakta yer alan deneyimleri zirve deneyimler olarak adlandırmıştır. 
Holbrook ve Hirschman (1982), deneyimleri gözlemleyerek deneyimleri, birebir 
etkileşimler sonucunda bazı çevresel uyarıcılara verilen cevap veya tepkiler sonucunda 
oluşan özel durumlar olarak tanımlamıştır. Holbrook’a (2006) göre, 80’li yılların 
başlarına kadar mantıklı karar vericiler olarak adlandırılan müşterilerin, ekonomik ve 
rasyonel karar verici olmalarının ötesinde görülmeye başlanmasıyla birlikte deneyim 
pazarlaması yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, fanteziler (hayal, rüya, bilinçsiz 
istekler), duygular (sevgi, nefret, kızgınlık, korku, üzüntü, zevk)  ve eğlenceye 
(eğlenceli aktiviteler ve mekanların oluşturduğu hazcı keyif) odaklanmaktadır 
(Holbrook, 2006; Holbrook ve Hirschmann, 1982). Ancak müşteri deneyimi 
pazarlaması yaklaşım olarak 90’lı yılların sonrasında müşteri deneyimine rehberlik Pine 
ve Gilmore (1999), Schmitt (1999), Smith ve Wheeler (2002), Shaw (2005) ve Lasella 
ve Britton (2003) ile popülerlik kazanmıştır ve geleneksel pazarlamanın etkinliğini 
yitirdiği 21. yüzyılda işletmelerin varlıklarını sürdürebilecekleri stratejik bir rekabet 
aracı haline gelmiştir. Pine ve Gilmore (1999), deneyim ekonomisini, mal, ürün ve 
hizmetlerin sonrasında var olan dördüncü bir ekonomik sunu olarak kabul etmiştir. 
Schmitt (2003; 1999) ile birlikte ürünlerin ve hizmetlerin satın alımı sürecinde 
deneyimlerin rolünün incelenmesi ile birlikte bütünsel deneyim pazarlaması anlayışının 
doğuşu gerçekleşmiştir. Sonrasında ilerleyen yıllarda, müşteri deneyimi, müşteriler ve 
işletmeler için değer yaratacak bir kavram olarak öne çıkmıştır (Shaw, 2005; Prahalad 
ve Ramaswamy, 2004; Schmitt, 2003; Smith ve Wheeler, 2002; Schmitt, 1999). Schmitt 
(1999) geleneksel pazarlamanın aksine deneyim pazarlamasının tüketici deneyimlerine 
odaklandığını vurgularken, Robinette ve Brand (2001) ise deneyimin özet bir kavram 
olarak gösterilmesinin kolay ancak tanımlanmasının zor olduğunu vurgulamaktadır. 
Yazın araştırmasında farklı isimler tarafından deneyim kavramına yönelik değişik 
açılara yönelen birçok tanım yapıldığı keşfedilmiştir.  

Çok fazla ürün çeşitliliğine sahip olan tüketici açısından bakılırsa, tüketiciler satın 
alma faaliyetlerini materyal ve deneyimsel satın alma olarak sınıflandırmaktadırlar. 
Deneyimsel satın alma; bireylerin bir olay veya olaylar serisi dahilin de hayat deneyimi 
kazanma niyetiyle yaptıkları satın almadır (Boven ve Gilovich, 2003). Schmitt de 
(1999: 25), Boven ve Gilovich (2003) gibi deneyimi olayları içine girme ve yaşama 
sonucunda ortaya çıkan durumlar olarak tanımlamaktadır. Bu durumlar, gerçek, hayal 
veya sanal olayların içinde bulunarak veya gözlemleyerek ortaya çıkmaktadır. Baisya ve 
Das da (2008: 297), deneyimleri kullanıcısına yorum yapma yetisi kazandırmaya 
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yarayan aktif katılımlar olarak tanımlamaktadır (Baisya ve Das, 2008). Deneyimler, 
müşterilerin geçmişteki ürünlerle ilgili olarak tüketim faaliyetlerinin özetidir diyen 
Dodd ve diğerleri (2005) ise müşterilerin edindikleri deneyim ile ürün ve hizmetleri 
değerlendirdiklerini belirtmektedir. Bu tanımlarda deneyimlerin müşterilerin iç 
dünyasını ve yaşam tecrübelerini zenginleştirmeye yönelik boyutları ortaya çıkmaktadır. 

Deneyimi, dördüncü ekonomik sunu türü olarak değerlendiren Pine ve Gilmore 
(1999: 5-6), deneyimi işletmelerin, kişisel ve akılda kalıcı bir yöntemle müşterinin 
ilgisini çekerek, onlarla bağlantı kurduklarında ortaya çıkan durum olarak 
tanımlamaktadır. Bu bağlamda deneyim, işletme ve temsilcileri ile müşterilerin 
reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan etkileşimlerdir (Shaw, 2007, Lasalle ve Britton, 
2003). Kırım’da (2006), kullanılan ürünlerin, oluşturulan ilişki sonucunda müşteri 
üzerinde yarattığı etkiyi deneyim olarak tanımlamaktadır. Lorentzen (2008) ise yaptığı 
tanımda etkileşimin çıkış noktasını daha soyutlaştırarak deneyimi, sahnelenmiş olaylar 
ile zihnin karşılaşmasıyla ortaya çıkan etkileşimler olarak tanımlamaktadır. Bu 
tanımlarda deneyimin bünyesinde var olan ilişkisel olma ve etkileşim içerme durumları 
ön plana çıkmaktadır. Müşterilerin işletme ve ürünleriyle ile karşılaşması sonucunda 
edindiği karşılıklı etkileşimler ile deneyimler ortaya çıkmaktadır. Etkileşimin 
yaratılması için tüketicilerin bireysel ve aktif katılımı gerekmektedir. Bu noktada Scott 
ve diğerleri (2010), tüketicinin aktif katılımının müşteri davranışları ve pazarlamanın 
kritik noktası olduğunu vurgulamaktadır.  

Robinette ve Brand da (2001), Schmitt (1999) gibi deneyime değişim odaklı 
bakarak deneyimi, müşteriler ve işletme arasında var olan duyusal uyarıcı, bilgi ve 
duyguların el değiştirme süreci olarak tanımlamaktadırlar. Bu değişimler; ürün ve 
hizmetin satın alımı sırasında var olan işlemsel değişimler (örn. katalogtan sipariş 
verme), rasyonel bilgi paylaşımı sonucunda var olan bilgisel değişimler (örn. kullanım 
kılavuzundan ürünün özelliklerini öğrenme) ve işletme ile müşteri arasında kurulan bağ 
sonucunda var olan duygusal değişimler (örn. müşteriye teşekkür notu) olmak üzere üç 
kategoride toplamaktadır. 

Shaw (2007), deneyimleri işletmenin fiziksel performansı, uyandırılmış duyuları 
ve duygularının karışımı olarak tanımlarken, Schmitt de (1999), deneyimlerin, duyusal, 
duygusal, algısal, davranışsal ve ilişkisel değerlerin işlevsel değerlerle yer değiştirmesi 
olarak tanımlamaktadır. Daha önceki yıllarda Holbrook ve Hirschman’ında (1982), 
deneyimleri fantezi, duygu ve eğlenceye doğru bir akış süreci olarak tanımladığı 
görülmektedir. Ancak bu değişimlerin gerçekleşmesi ve akış sürecinin tamamlanması 
için Sundbo ve Darmer (2008), hikaye ve tema yaratılması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Schmitt de (1999), gerçek, hayal veya sanal olaylar ile yaratılan deneyimlerin duyulara, 
kalbe ve zihne hitap eden uyaranlardan oluştuğunu belirtmektedir. Bu tanımlarda 
deneyimlerin, duyu ve duygulara yönelerek inşa edilmesi üzerinde durulmaktadırlar. 
Sayre (2008) ise deneyimi, ‘tüketicilerin satın alma niyetini artıran iletilerin yaratılması’ 
şeklinde tanımlarken, müşterinin iç dünyasını göz ardı etmektedir.   

O’sullivan ve Spangler (1998), deneyimlerin ürünlere eklenerek, hizmet 
kalitesinin artırabileceğini ve hatta kendi başlarına var olabileceğini belirtirken, 
deneyimleri ürün ve hizmetlerden ayıran bazı faktörlerin varlığından bahsetmektedir.  
Bu faktörler şunlardır; 
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 Tüketimde bireysellik, 

 Psikolojik, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal açıdan bağlantı,  

 Tecrübe edildikten sonra bilgisel, yeteneksel, zihinsel ve duygusal yönde 
değişiklik,  

 Psikolojik ve ya içsel gereksinimlerine yönelme çabası,  

 İsteyerek edinmeyi sağlayan bilinçli algı. 
Ekonomik gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan, deneyim ekonomisinin ürün 

ve hizmetlerle bağlantısına ilişkin birçok yorum bulunmaktadır. Deneyimlerin, ürün ve 
hizmetlerden farklı bir ekonomik sunu olduğunu belirten O’sullivan ve Spangler (1998), 
bu farklılığın bireysel olarak deneyim edinme, deneyime tepki verme ve geribildirimin 
varlığından kaynaklandığını vurgulayarak Toffler (1970) gibi deneyimlerin, toplumun 
psikolojik gereksinimlerine yönelik gelişen ekonomik sunular olduğunu da 
eklemektedirler. Deneyimlerin, hizmetlerin bir alt sınıfı olduğunu belirten ve 
hizmetlerin satın alınması için kullanılan bir uygulama olduğunu savunanların 
bulunduğu belirten Zhang (2008), hizmetler ve deneyimler arasındaki ayrımın önemli 
olduğunu belirtmektedir. Keza deneyim bütünsel, tüme dayalı, geniş anlam içeren, 
duygu yoğun ve farklılık yaratan bir özelliğe sahiptir. Hizmet iyi ya da kötü bir işlem, 
deneyim ise bir olay, bir macera ya da insan ruhunu harekete geçiren, heyecan veren bir 
görüngüdür. Deneyimin bir başlangıcı, bir ortası ve bir de sonu vardır. Bir deneyim, 
insanın aklında unutulmaz anılar bırakır, ileride arkadaşlarıyla, torunlarıyla yapacağı 
binlerce sohbete konu olur. Hizmet fiyatın karşılığını verirken, deneyim dünyayı bir 
nebze de olsa kendi etrafında döndürerek bir deneyim merdiveni oluşturmaktadır. 
Merdivenin alt basamağında hammaddeler, bundan bir basamak yukarıda ürünler daha 
sonra hizmetler gökyüzüne doğru ise deneyimler uzanmaktadır. İnsanlar bir hizmet satın 
aldıklarında kendi adlarına bir dizi görülmeyen faaliyetler satın almaktadırlar fakat 
deneyim satın aldıklarında ise kişisel olarak içine girebilecekleri tiyatro oyunu gibi 
hatırlanabilir bir işletme sahnesinde zaman geçirmektedirler. Kaldı ki deneyimlerden 
sadece müşteriler yararlanmaz, işletmelerde insanlardan oluşur ve iş ilişki ortamları da 
deneyimler için bir sahne sağlamaktadır (Papatya 2007, s. 17). 

Pine ve Gilmore (1999), Adam Smith’in fiziksel olarak envanteri çıkarılmadığı ve 
somut delil taşımadığı için hizmetleri ekonomik sunu olarak görmediğini ve hatta 
hizmetlere ‘üretken olmayan emek’ adını verdiğini belirtmektedir. Buna istinaden Pine 
ve Gilmore (1999), deneyimin maddi olmadığını, ancak mevcut mal ve hizmetlerin, 
deneyimlerle sarmalanarak farklılaştırıldığını ve böylece insanların, sunulan 
deneyimlere uzun süre zihinlerinde yaşatacakları bir değer atfettiklerini belirtmektedir. 
Dolayısıyla deneyimler, hizmetlere göre daha akılda kalıcıdırlar. Deneyimlerin, elde 
edilmesi için üretilmesi veya sahnelenmesi gerekliliğinden dolayı Lorentzen (2008:), 
deneyimleri ürün olarak gördüğünü belirtmektedir. Pine ve Gilmore da (1999), 
işletmelerin hatırlanabilir ve zengin içerikli deneyimler üretebilmek için işletmelerin, 
hizmetlerini sahne, mallarını dekor ve aksesuar olarak kullanmaları gerektiğini 
belirtmektedir. Kamel ve diğerleri de (2008), deneyimleri sahne ve sahne 
malzemelerinin yarattığı farklı bir dünya olarak görmektedir. Deneyimleri ürün ve 
hizmetlerin ötesinde gören diğer isimler olan Sundbo ve Darmer (2008), dekorların, 
seçilen mekanların, kazanılan sembolik değerlerin ve benzeri unsurların deneyimleri 
çevreleyen içerikler olduğunu belirtmektedir. Bu öngörüye benzer şekilde Yuan ve Wu 
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da (2008), deneyimlerin yaratılabilmesi için ortam, atmosfer ve düzenlemelerin dâhil 
olduğu farklı uyarıcıların ve içeriklerin kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 
bağlamda, deneyimler duygular, hisler, kokular, renkler, sesler, insan ilişkileri, zaman, 
markalama gibi yüzlerce faktör etrafında inşa edilmektedir ve yaratılan deneyimler, 
insanların duygularını açığa çıkarmaktadır (Thusy ve Morris, 2004). Kamel ve 
diğerlerine (2008) göre deneyimler, sadece eğlence dünyasında değil, işletmeler 
tarafından da müşterilerine hatırlanabilir anılar yaratabilmek içinde reklam 
kampanyaları, sağlık, otel, restoran, seyahat gibi birçok işletme alanlarında 
kullanılmaktadır. Örneğin otomobil endüstrisinde sadece ürün değil, görünüşten 
dokunuşa kadar sürücüler üzerinde sürüşle ilgili pek çok zengin ve güçlü duygular 
satılmaktadır. 

Marconi (2005), deneyimi pazarlama dahilinde yapılan, hedeflenen bir gruba ürün 
ve ya hizmetleri satmak, mesaj iletmek, ilgi uyandırmak ve bir konuyu desteklemelerini 
sağlamak için bağlantı ve etkileşim kurma eylemi olarak tanımlarken deneyimlere, ürün 
ve hizmetlerin ötesinde insanları kazanmak ve ikna etmek için yapılan eylemler bütünü 
olarak bakmaktadır. Ancak bu eylemler bütünü, müşterinin dahil olması durumunda 
deneyimlere dönüşmektedir. Çünkü deneyimler, müşterilerin düşüncelerinde hayat 
bulmaktadır. Eğer bir deneyim, müşteri düşüncesinde olumlu etki yaratabiliyorsa, 
müşterinin gözünde deneyim bir veya birçok seviyede değer kaydetmektedir (Lasalle ve 
Britton, 2003). Deneyimlerin düşünce süzgecinden geçerek, değer yaratma durumunun 
varlığı ise deneyimin bir diğer özelliğini yani bireye özel/bireysel olma durumunu 
ortaya koymaktadır. Yuan ve Wu da (2008), deneyimler sonucunda müşterilerin farklı 
algılamalara sahip olarak bu uyaranlara farklı reaksiyon verdiklerini belirtmektedir. 
Kamel ve diğerleri de (2008), deneyimlerin duygusal, psikolojik, entelektüel ve hatta 
ruhsal alanlarına hitap etmesi dolayısıyla farklı insanların aynı deneyimi elde 
edemeyeceklerini belirtirken, bu bağlamda insanların her fırsatta kendilerine özel 
deneyimler arayışı içinde olduklarını da vurgulamaktadır. Keşfedilen ve yaşanan kişiye 
özel deneyimler, bireyleri özel hissettirmektedir ve bu durumda deneyimleri, dış alana 
hitap eden önceki ekonomik tekliflerden farklılaştırmaktadır.   

Sonuç 
Deneyim kavramı ve deneyim pazarlaması üzerine yapılan analizleri inceleyen bu 

çalışma ile deneyim kavramının karakteristik özellikleri ve nitelikleri ortaya 
çıkarılmıştır. Maslow’un (1943), kendi hiyerarşisinin son basamağında yer aldığını 
belirttiği ve zirve deneyimler olarak adlandırdığı ve hazcı tüketime yönelmiş insanların 
daha içsel isteklerine hitap eden deneyim kavramı, ürün ve hizmetlerden farklı bir 
ekonomik sunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlayış ile birlikte müşterilerin sadece 
rasyonel değil, aynı zamanda duygusal karar vericiler olarak anılması gerekliliği de 
deneyimlerin yapıları doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla deneyimler, bütünsel 
olarak duyulara, kalbe ve zihne hitap etmektedir. Duygu, zevk ve eğlence kaynaklı 
deneyimler, müşteriler için önemli bir değer kaynağı olarak görülmektedir. Karşılıklı 
etkileşimler sonucunda ortaya çıkan bu değer kaynağının amacı, müşterilerin iç 
dünyasını ve yaşam deneyimini zenginleştirmektir. Güncel pazarlama yaklaşımlarından 
da farklı olarak bu yaklaşımda müşteriler, aktif roller üstlenmektedirler. Bu aktif rol 
hayali veya sanal olaylar ve içerikler ile oluşturulurken, hikâyeler ve temalar da 
deneyimlerin vazgeçilmez unsuru haline gelmektedir. Müşterilerin deneyimlere aktif 
katılımı ile birlikte, dış alana hitap eden önceki ekonomik tekliflerin aksine deneyimler, 
bireylerin zihninde yer alan duygusal, psikolojik, entelektüel ve hatta ruhsal alanlarına 
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hitap etmektedir. Eğer bu alanlardaki değişiklikler olumlu yönde ise, müşteriler 
işletmelere rakiplerce taklit edilmez bir duygusal bağ ile bağlanmaktadır. Bu nedenle 
deneyim ekonomisiyle birlikte var olan deneyim kavramının işletmelerin yeni rekabet 
aracı haline geldiğini söylemek kaçınılmazdır. Bu bağlamda, deneyim kavramını 
işletme uygulamalarının merkezine oturtabilen işletmeler, müşterilerin hafızasında yer 
edinecek eşsiz deneyimler tasarlayarak müşteri ile aralarında duygusal bağ kurdukları 
ve hayatlarında bir yer edindikleri takdirde sürdürülebilir farklılaşmayı sağlayabilecek 
ve rekabetçi avantajı yakalayabileceklerdir (Bkz. Papatya, 2011).  Bu avantaj tüketimde 
bireyselliği sağlayan deneyimlerin tüketiciler tarafından yaşanması veya gözlemlenmesi 
esnasında duyusal uyarıcı, bilgi ve duyguların el değişmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu 
açıdan deneyim pazarlaması sadece eğlence sektöründe değil hatırlanabilir anılar 
yaratabilmek için reklam kampanyaları, sağlık, konaklama, lokanta ve seyahat 
işletmeleri gibi birçok farklı alanda uygulama olanağı yaratmaktadır (Kamel ve diğerleri 
2008: s.6). 
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Extensive Summary 

 
Introduction 
Marketing, as being a social process affected by the changes and developments, 

has forced the companies to make continuous innovation in their production process. 
While the issues like customer relationship management and customer loyalty gained 
importance in the 90’s in which customer and market-oriented approach began to sit in 
the center of marketing, a newly marketing approach called customer experience has 
been started to be the new competitiveness tool that creates customer value. In the focus 
of the reality that the economy takes its shape around the human needs, it has been seen 
that the community has been progressed in the three ages; agriculture, industry and 
information age. While the commodities used to meet the needs of the communities in 
the agricultural economy age, the development of technology and customers’ 
product/service requestings in society have led the communities going through into the 
industry age. The information age makes the emotional and the rational-based 
productions being mandatory with the effects of the globalizations. Prahalad and 
Ramaswamy (2004), who described the case of customers’ being dissatisfied as the 
paradox of the 21th century even though they have a lot of choices, propose a new 
perspective for their customers to the businesses that they would create their own 
experience actively and generate unique values for themselves by this way. At this 
point, the experience economy has emerged as being the forth economic presentation 
which is different from the services and products. The experience economy which has 
been pioneered by Walt Disney, has taken its shape as a new economic type, involving 
into the production process of products and services. With the production of 
experiences, people have started to see themselves as an integral part of holistic 
imagination world that creates consisting value. By this way, business has faced with 
the importance of applying the hearts and spirits of the customer together with their 
minds.  While the differentiation with the traditional elements such as price, product and 
quality are no longer seen as sustainable competitive tool, the experience called as 
innovation reveals in the globalized market place (Zhang, 2008, Lorentzen, 2008, Pine 
and Gilmore, 1999, Prahalad and Ramaswamy, 2004, Gentile, et al, 2007, Schmitt, 
1999). 

 



 
 

F. Ö. Güzel - N. Papatya 4/4 (2012) 109-125 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 123 

Conceptual Examination 
Pine and Gillmore (1999), the pioneers of the experience economy, classified the 

economic presentations as commodities, products, services and experiences; 
commodities could be measured, products are material, services are intangibles and 
experiences create unforgettable memory. While agricultural economy offer raw 
materials for the market, the industrial economy offers standard goods for users. While 
the service economy provides customized service, the experience economy that Toffler 
mentioned about it in 1970, offers personal experience for customers and this personal 
experience upgrades the economic value steps. The businesses, in the middle of the 
changes, replace their traditional marketing activities which demonstrate the benefits of 
the products with the marketing activities directing to the emotions and feelings of the 
customers. By this way, economic functions of the products and services stay at the 
back stages and the nature of the experiences contains emotional and social functions. 
The difference between the old and new businesses show that while the previous 
economic presentations satisfy the external needs of consumers, the experiences take 
places in the minds of the customers with spiritual, emotional, intellectual and physical 
aspects. Thus, individuals felt unique and important by the experiences. 

Since the early years of the human history, the psychologists and the philosophers 
have investigated human behaviors with different aspects. Thinkers from Plato up to 
Sartre, discovered that pleasures derived from the activities and experiences by 
observing the experiential behavior (Zhang, 2008). Freud (1911), who showed the 
sexual impulses as the source of pleasure stated that dreams were derived from 
experience. Koch (1956) emphasized that behaviors were motivated by internal and 
external factors. So, researchers have done their researches on hedonistic and functional 
values. The surveys have discovered that while the external factors results with 
functional consumption, the internal factors results with the hedonistic consumption. At 
this point hedonic consumption is mentioned as being the basic point of the customer 
experience marketing (Lofman, 1991; Holbrook and Hirschmann, 1982). In the 
literature, the marketing concept adopting the idea that the hedonic consumption is 
related with the consumers experience is called as the experience marketing. While 
Toffler (1970) was using the concept of the experience for the step going beyond the 
products and services in his work called ‘future shock’ in which the effects and the 
changes that would be in the future were explained, he stated that the experiences would 
be an economic steps that would go beyond the theater in the future 

Up to Holbrook (2006), the customers who were called as the rational decision 
makers till the beginning of the 80s, has been started to be seen as the ones being more 
than economic and rational decision makers. This approach, focuses on the fantasies 
(dream, unconscious requests), emotions (love, hate, anger, fear, sadness, pleasure) and 
funs (funny activities and hedonic pleasure formed designed places) (Holbrook, 2006; 
Holbrook and Hirschmann, 1982). However, after the mid-90s the approach of 
experience marketing has gained popularity with Pine and Gilmore (1999), Schmitt 
(1999), Smith and Wheeler (2002), Shaw (2005), Lasella and Britton (2003) who are 
guiding to the experience marketing and this approach has become a strategic 
competitive tool for businesses in the 21th century in which the traditional marketing 
has lost its effectiveness. Pine and Gilmore (1999), have accepted the experience 
economy as being the forth economic offering coming after goods, products and 
services. The emergence of the holistic experience marketing concept has been occurred 
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with Schmitt (2003; 1999), who examined the role of experience on the process of 
buying decisions. In the forthcoming years the customer experience has been accepted 
as a concept creating value for both customers and businesses (Shaw, 2005; Prahalad 
and Ramaswamy, 2004; Schmitt, 2003; Smith and Wheeler, 2002; Schmitt, 1999). 
While Schmitt (1999), emphasizes that the experience marketing focuses on the 
consumer experience in contrast to traditional marketing Robinette and Brand (2001), 
claim that the experience is a concept that is easy to show but difficult to identify. In the 
literature research, it has been discovered that many different definition have been done 
for experience marketing by different names. In accordance with these definitions, the 
features of experience have been analyzed. Experiences; 

- are obtained by the participation in imaginary or virtual events/places, 

- enriches the inner world of customers and their life experiences, 
- takes place in the customers memory,  

- meets the internal needs of customers, 
- occurs with interactions existing between businesses and customers, 

- leads the customers taking an active role, 
- arises by the exchange of information, emotions and sensory stimulus, 

- are designed by the theme and the story, 
- appeals to the heart, mind and senses, 

- leads some major changes on customers. 
 

Conclusion 
In this conceptual study aimed to analyze the concept of experience and the 

marketing experience, the characteristics and qualities of the experience were revealed. 
The concept of experience that is associated with the hedonic consumption termed to 
the internal demands of customers has emerged as a different economic presentation 
other than products and services. With this newly concept, the necessity of seeing the 
customers as not just rational decision makers but also as emotional decision makers 
have emerged in accordance with the structures of experiences. Therefore, experiences 
appeals to the hearts, to the minds and to the senses as being  a holistic approach. The 
experiences surrounded with emotion, pleasure and entertainment is being seen as the 
significant value source for customers. The purpose of this value source that occurs as a 
result of interactions is to enrich the customers' inner world and life experience. In this 
approach customers, undertake active role as being different from other current and 
traditional marketing approaches. While this active role is created by imaginary or 
virtual events and contents, stories/themes are becoming an indispensable elements of 
the experience. With the customers’ active participation, unlike the previous economic 
proposals experiences addresses to the psychological, intellectual and even spiritual 
areas of the individuals. If changes in these areas are positive, an emotional connection 
between the customers and the business happens that couldn’t be copied by the rivals. 
For this reason, it is inevitable to say that the experiences existing with the experience 
economy, has become a new competition tool. The businesses using the experiential 
applications in their production process design the unique customer experiences for 
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their customers. When the businesses correlate an emotional connection with the 
customers and find a place in their life, they could provide a sustainable competitive 
advantage and differentiation. This advantage occurs by the exchange of the sensorial 
stimulant and emotions between the customers and the business. In future research the 
proposed models could be used (Pine and Gilmore 2006, Schmitt 1999 vb.) in different 
sectors and the contents of the experiential applications could be presented. Cause up to 
Kamel and the others (2008), experiences are not just a concept that could be used in the 
entertainment world in order to create recollection but also could be used in different 
areas such as health care, accommodation, restaurants and travel companies. 
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Özet 
Son dönemlerde teknoloji, bilgi ve iletişim alanlarındaki sürekli değişim ve 

gelişimler ile işletmeler arasındaki yoğun rekabet, yöneticiler üstünde önemli bir baskı 
oluşturmaktadır. Yöneticiler, ellerindeki kısıtlı kaynaklarla hem yukarıda bahsedilen 
durumlarla başa çıkmaya, hem de örgütsel amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 
Zaman, diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında üretilemediği, satın alınamadığı, 
kiralanamadığı ve depolanamadığı için yöneticiler açısından kritik öneme sahiptir. Bu 
bilgiler ışığında gerçekleştirilen araştırmada, Ankara’da faaliyet gösteren hastanelerde 
görev yapan yöneticilerin zaman yönetimi becerilerinin tespit edilmesi amaçlanmış, bu 
kapsamda Zaman Yönetimi Ölçeği’nden yararlanılmıştır.  

Söz konusu ölçekten anlamlı ve yararlı birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve ilgili 
literatüre katkı sağlayabilmek için amacıyla, öncelikle ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik 
boyutları dikkate alınmış, ifadelere yönelik aritmetik ortalamalar da incelenmiştir. 
Zaman yönetimi boyutları (zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman tuzakları) 
açısından yöneticilerin cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim gibi demografik özellik 
ortalamaları arasında, zaman yönetimi boyutları itibarıyla anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla T-Testi ve Varyans Analizi uygulanmıştır. Bu testler 
sonucunda, yöneticilerin demografik özellikleri itibarıyla, zaman yönetimi boyutları 
açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Zaman, Zaman Yönetimi, Zaman Yönetimi Ölçeği, Hastaneler 

Abstract 
In recent years, constant change and improvement in technology, information, 

and communication with extensive competition between companies, creates pressure on 
managers. Managers both try to cope with these hard situations and also try to attain 
organizational goals with limited resources. Raised and complicated business and 
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activities forced managers who work within a limited time units to feel time pressure 
densely. For this reason, this condition increases the impact of time and effective time 
usage especially for managers and organizations.  Managers, who are responsible 
for utilization of existing resources in these organizations, have to 

use time in the most effective way if they want to be successful. Time 
cannot be produced, hired, bought, and stored when compared with other resources on 
hand. So it is more critical for managers’ success.  

In light of this fact, this study aims to measure time management skills of 
hospital managers in Ankara by using Time Management Questionnaire. The reliability 
and validity dimensions of the scale were taken into consideration, so as to be capable 
of obtaining reasonable results and making contribution to literature, and arithmetic 
means are also investigated. Moreover in this study, independent t-test and analysis of 
variance tests were used to investigate differences among types of time management 
dimensions (time planning, time attitudes and time wasters) in terms of respondents’ 
demographic characteristics. The results demonstrated several significant differences 
among types of time management dimensions in terms of managers’ gender, marital 
status, age, and education.    

Key Words: Time, Time Management, Time Management Questionnaire, Hospitals 

Giriş 
Son dönemlerde teknoloji, bilgi işlem ve iletişim alanındaki baş döndürücü 

gelişmeler ile işletmeler arasında giderek yoğunlaşan ve acımasızlaşan rekabet, 
yöneticilerin izlemek ve kontrol altında tutmak zorunda kaldığı koşul ve faaliyetlerin 
sayısını artırmakta ve onları geçmişe oranla çok daha yoğun etkileşim içine 
sokmaktadır. Bu kapsamda zaman baskısı ve yetersizliği, günümüz yöneticileri için 
önemli sorunların başında gelmeye başlamıştır (Sökmen, 2010). Günlük yaşamlarında 
insanlar, yaşadıkları zamanın farkına varamamaktadırlar. Bununla birlikte zamanı fark 
etmek, etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek için onun iyi yönetilmesinin ön şart 
olduğuna vurgu yapılmaktadır (Yılmaz ve Aslan, 2002; Başak vd., 2008). Bu durum, 
elindeki kısıtlı kaynaklarla örgütsel amaçları gerçekleştirmeye çalışan yöneticiler 
açısından, daha da kritik önem taşımaktadır.  

Zaman, yöneticilerin ihtiyaç duyduğu kaynakların başında yer almaya 
başlamıştır ve örgütün sahip olduğu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanma 
durumunda olan yöneticiler, zamanlarını da en etkin şekilde kullanma durumundadırlar 
(Yılmaz ve Aslan, 2002). Yukarıdaki bilgiler ışığında gerçekleştirilen bu çalışmada, 
öncelikle zaman ve zaman yönetimi konularında ilgili literatür kapsamında bilgi 
verilecek, daha sonra ise, Ankara’da faaliyet gösteren sağlık işletmelerinde görev yapan 
yöneticilere uygulanan zaman yönetimi anketi sonucunda elde edilen bulgular 
paylaşılacaktır. 

Zaman ve Zaman Yönetimiyle İlgili Literatür Araştırması 
Drucker (1996), iki önemli kaynak olan zaman ile parayı karşılaştırmış ve 

paranın zamana oranla çok daha rahat bulunabileceğini ve saklanabileceğini ifade 
etmiştir. Bununla birlikte zaman, paranın aksine tüm insanlığa son derece eşit ve 
adaletli dağıtılmıştır (Süvarioğlu, 2002). Değerli bir kaynak olan zamanın etkili ve 
üretken olarak kullanılabilmesi, son yıllarda “Zaman Yönetimi” adlı yeni bir yönetim 
konusunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Can, 1999). Sözlük anlamı olarak zaman, 
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“bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit” şeklinde 
tanımlanmaktadır (TDK, 2011). Zaman, yaşantımızı meydana getiren olaylar dizisi 
(Süvarioğlu, 2002) olarak tanımlanabileceği gibi, duyu organlarımız tarafından art arda 
gelen birtakım olaylar neticesinde hissedilen, tarifi son derece güç olan bir tür algı 
(Başak ve diğ., 2008) şeklinde de ifade edilebilir. Zaman; farklı ortam, kullanım ve 
varlıklara göre farklı isimlendirilip, farklı şekillerde sınıflandırılabilir (Danielson, 1963; 
Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995; Erdem ve Kaya, 1998; Yılmaz ve Aslan, 2002; Hacıoğlu ve 
diğ., 2003; Sökmen, 2010): 

 Objektif zaman, saatle ölçülebilen gerçek zamandır. 

 Sübjektif zaman, hissedilen veya algılanan zamandır (kişinin saate bakmadan süreyi 
kısa veya uzun hissetmesi gibi). 

 Yönetsel zaman, yöneticilerin operasyonel işler dışında yönetsel çalışmalara 
ayırdıkları zamandır. 

 Örgütsel zaman, örgütün mal ve hizmet üretebilmesi için belirli bir süre içinde 
yerine getirmesi gereken işlevlere, personel ve makineler tarafından harcanan 
sürelerin toplamıdır. 

 Var olma zamanı, insanın biyolojik ihtiyaçları (uyumak, yemek gibi) için ayırdığı 
zamandır. 

 Çalışma zamanı, insan yaşamı için gerekli maddi imkânları kazanmak için fiilen 
yapılan çalışma, iş görme zamanıdır. 

 Boş-Serbest zaman, bireyin hem kendisi, hem de başkaları için bütün 
zorunluluklarından veya bağlantılarından kurtulduğu ve kendi isteği ile seçeceği bir 
faaliyetle uğraşacağı zamandır. 

Araştırma konumuzu oluşturan zaman yönetiminin, işgücü ve iş yükü yoğun 
yöneticilerin zamanlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olmak için, 
Danimarka’da ortaya çıktığı ve oradan da dünyaya yayıldığı belirtilmektedir (Danielson, 
1963; Macan, 1994; Başak ve diğ., 2008; Sökmen, 2010). Zaman yönetimi, başlangıcı 
ve bitişi belirlenmiş veya tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde, yapılması gereken iş 
ve eylemleri, tanımlanmış amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak tüm kaynakları 
etkin ve verimli kullanmak (Ardahan, 2003) olarak ifade edilebilir. Başak ve diğerleri 
(2008) ise zaman yönetimini, ihtiyaçları belirlemek, bu ihtiyaçları karşılayabilmek için 
gerekli hedefleri oluşturmak, öncelikli işleri belirlemek ve önceliklerle zamanı, 
plânlama, programlama ve listeleme yoluyla uyumlaştırmak olarak tanımlamışlardır. 

Her yönetici, çalışma hayatında başarılı olabilmek için zaman kaynağını etkili bir 
şekilde kullanmak zorundadır. Zamanı iyi yönetmenin bireysel anlamda kariyeri daha 
iyi plânlama ve geleceğe hazırlanma, daha fazla okuma ve öğrenme, yeni teknolojiyi ve 
gelişmeleri takip etme, aile ve diğer insanlara daha fazla zaman ayırma, dinlenme, 
eğlenme, düşünme, yeni fikirler yaratma ve yeni projeler başlatma gibi yararları 
bulunmaktadır (Başak ve diğ., 2008). Örgütsel anlamda düşünüldüğünde ise, zamanın 
etkin kullanımıyla belirlenmiş bir zaman diliminde birden fazla ve hızlı iş yapabilme 
becerisine sahip olmaları nedeniyle yöneticilerin, çok sayıda iş gerçekleştirebilmeleri, 
örgütün birçok etkinliği başlangıç ve bitişleri arasındaki zamanın daraltılması sonucu, 
ürünün pazara sunulması ve üretiminde öncelik elde edebilmeleri mümkün 
olabilmektedir (Akatay, 2010).  Zaman yönetimi açısından önemli olan, her faaliyet 
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alanına ayrılan zamanın kullanımı ve bir alandan diğerine ne kadar zaman tahsis 
edilebileceğinin saptanmasıdır (Sökmen, 2010). Bu çağdaş yönetim anlayışı sayesinde 
yöneticiler, daha iyi işler üretip, genel olarak olayları denetim altında tutabilir, ayrıca 
zamanlarını ve enerjilerini daha iyi ve verimli kullanabilirler.  

Yöneticilerin zamanlarını alan (ya da çalan), onların etkinliğini ve verimliliğini 
azaltan çeşitli zaman tuzakları söz konusudur (Sökmen, 2010). Bu zaman tuzakları 
kapsamında plansızlık, öncelikleri saptayamamak, yetki devretmemek, iletişimsizlik, 
işlerin ertelenmesi, astların zamanını yönetememe, organize olamama ve kesintiler 
sayılabilir (Woolfolk ve Woolfolk, 1986; Mackenzie, 1989; Erdem ve Kaya, 1998; Can, 
1999; Süvarioğlu, 2002; Yılmaz ve Aslan, 2002; Ardahan, 2003; Akatay, 2010; 
Sökmen, 2010). Yöneticilerin bu zaman tuzaklarına yönelik tutumları, diğer bir ifadeyle 
bu tuzakların farkında olmaları ve çözüm geliştirmeleri, zaman yönetimi konusundaki 
başarılarını ortaya koyacaktır (Orpen, 1993; Macan, 1994; Sökmen, 2010).  

Metodoloji 
Bu araştırmanın amacı, sağlık işletmeleri yöneticilerinin zaman yönetimi 

becerilerinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında ayrıca, ilgili yöneticilerin zaman 
yönetimi becerilerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 
tespit edilmesi de amaçlanmıştır. Durum tespitine yönelik bu çalışmanın araştırma 
grubunu oluşturan katılımcılar, Ankara’da faaliyet gösteren altı adet sağlık işletmesinde 
çalışan orta ve üst kademe yöneticilerdir. Araştırma evreni olarak Ankara’nın seçilme 
nedeni, ulaşılabilirlik ve uygulamada kolaylıktır. Araştırmanın altı adet sağlık 
işletmesiyle sınırlı kalmasının sebebi, Ankara ilindeki hastaneler içinde sadece söz 
konusu işletmelerin araştırmaya katılmayı kabul etmiş olmalarıdır.   

Söz konusu işletmelerinin dördü özel hastane, ikisi ise kamu hastanesidir.  
Hastanelerin üçü, aynı zamanda üniversite hastaneleridir. Bunun belirtilmesindeki 
amaç, ilgili hastanelerde önemli sayıda araştırmaların yapılıyor olması ve aynı zamanda 
eğitim verilmesidir Bu işletmelerde görev yapan orta ve üst kademe yönetici sayısı 
(veriler ilgili işletmelerin insan kaynakları bölümlerinden elde edilmiştir) 316, 
araştırmaya katılan ve anket formunu başarıyla dolduran yönetici sayısı ise 152’dir. Bu 
kapsamda seçilen yargısal örneklem, araştırma evreninin yaklaşık % 48’ini 
oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 2011 yılı ağustos ve eylül aylarında, araştırma ekibi 
tarafından anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. 

Zaman yönetimi konusunda çeşitli ölçüm araçlarına rastlanmaktadır. Bu 
ölçeklerden bir kısmı zaman yönetimi sürecine yönelik oluşturulmuş (Macan, 1994), bir 
kısmı ise çalışanların zaman yönetimi becerisine odaklanmıştır (Orpen, 1993). Ölçme 
aracımız ele alındığında, araştırmada kullanılan anket formu, Britton ve Tesser (1991) 
tarafından geliştirilen, ilgili alandaki araştırmalarda yoğun ilgi gösterilen ve Türkçeye 
çevirisi farklı araştırmacılar tarafından (Alay ve Koçak, 2002) daha önce yapılmış olan 
formdur. İlgili anket formu, daha önce ortaya konulan zaman yönetimi ölçeğine (Time 
Management Questionnaire)  uyumlu olarak üç temel boyuttan oluşmaktadır. 
Tarafımızdan oluşturulan anket formunda da, orijinaline sadık kalınarak 5’li Likert 
ölçeği (hiç, nadiren, bazen, sık sık, her zaman) kullanılmıştır. Ölçeğin tarafımızca 
kısmen değiştirilerek, farklı bir bölgede ve sağlık hizmetleri sektöründe yapılması 
nedeniyle geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tekrardan yapılmıştır. Elde edilen verinin 
faktör analizine uygun olup olmadığına bakılmış, bu amaçla Kaiser-Meyer-Olkin 
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(KMO) ve Barlett testi yapılmıştır. KMO örneklem uygunluğu 0,50’den yüksek olan ve 
Barlett Testi de anlamlı çıkan (p<0,05) ifadeler incelenmiştir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda ise, orijinaline benzer şekilde üç faktörlü bir yapı 
ortaya çıkmıştır (Tablo 1). Ankette “Zaman Planlaması” on üç madde, “Zaman 
Tutumları” sekiz madde ve “Zaman Tuzakları” altı madde olmak üzere toplam 27 ifade 
bulunmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 
86,43’dür. Zaman yönetimi boyutlarının, seçilen örneklem için hesaplanmış cronbach 
alpha değerleri 0.72 ile 0.89 arasında değişmektedir. Boyutlara göre maddelerin 
dağılımı aşağıdaki şekildedir: 

 
Zaman Planlaması (ZPLA)  : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 

Zaman Tutumları (ZTUT)  : 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24 ve 27. 

Zaman Tuzakları (ZTUZ)  : 11, 12, 13, 14, 25 ve 26.  

 
Tablo 1: Zaman Yönetimi Ölçeğinin Güvenilirlik ve Faktör Analizi 

 Faktör 
Ağırlığı 

Açıklanan 
Varyans 

Cronbach 
Alpha 

İfade 
Sayısı 

Zaman Planlaması (ZPLA)  37.46 0.89 13 
Finansal veya faaliyet dönemi için bir dizi amaç 
belirler misiniz? (Madde 19) 

0.82    

Güne başlamadan önce gününüzü planlar mısınız? 
(Madde 1) 

0.80    

Her gün planlama için zaman harcar mısınız? (Madde 
3) 

0.79    

Hafta başında o hafta için bir dizi amaçlar saptar 
mısınız? (Madde 2) 

0.78    

Günlük olarak yapmak zorunda olduğunuz 
faaliyetlerin programını yapar mısınız? (Madde 6) 

0.75    

Bir sonraki hafta için ne başarmak istediğiniz net 
olarak belirgin mi? (Madde 15) 

0.73    

Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize tarih saptar 
mısınız? (Madde 16) 

0.70    

Her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin listesini 
yapar mısınız? (Madde 5) 

0.69    

Sizin için önemli tarihleri bir ajandaya (elektronik de 
olabilir) işler misiniz? (Madde 18) 

0.67    

Her gün kendiniz için birtakım amaçlar belirler 
misiniz? (Madde 4) 

0.66    

Önceliklerinizi belirleyip genel olarak ona uyar 
mısınız? (Madde 21) 

0.64    

Çok uğraş gerektiren işlere, en iyi (verimli) 
zamanınızı programlar mısınız? (Madde 17) 

0.63    

Boş zaman bulduğunuzda yapmak için kimi şeyleri 
yanınızda taşır mısınız? (Madde 20) 

0.61    

Zaman Tutumları (ZTUT)  28.33 0.83 8 
Küçük kararları çabucak verebiliyor musunuz? 
(Madde 22) 

0.81    

Yapacak bir işiniz olmadığında kendinizi uzun süre 
bekler durumda bulur musunuz? (Madde 24) 

0.79    

Zamanınızı planlama konusunda kendinizi 
geliştirmeye ihtiyaç duyuyor musunuz? (Madde 8) 

0.77    

Zamanınızı etkin kullanmak için sekreterinizden 
verimli bir şekilde yararlanıyor musunuz? (Madde 27) 

0.76    

Genel olarak düşünüldüğünde, kendi zamanınızı 
kendiniz tam olarak planlayabiliyor musunuz? 

0.73    
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(Madde 9) 
Zamanınızı yapıcı olarak kullanır mısınız? (Madde 7) 0.70    
Genellikle amaçlarınızın hepsini o hafta içinde 
başarabileceğinizi düşünüyor musunuz? (Madde 10) 

0.68    

İnsanlara hayır diyememekten, sıkça rutin işlerinizi 
engelleyen işlerle uğraşır mısınız? (Madde 23) 

0.65    

Zaman Tuzakları (ZTUZ)  20.64 0.72 6 
Telefonda gereksiz yere zaman harcadığınız olur mu? 
(Madde 25) 

0.79    

Kimi toplantıların gereksiz yere yapıldığı fikrine 
katılır mısınız? (Madde 26) 

0.77    

Normal bir iş gününde, örgüt işlerinden özel işlerinize 
zaman harcar mısınız? (Madde 11) 

0.74    

Ziyaretçilere gerektiğinden daha fazla zaman ayırır 
mısınız? (Madde 14) 

0.72    

Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya aktivitelere 
devam eder misiniz? (Madde 12) 

0.66    

Önemli bir raporun son teslim gününün önceki gecesi, 
hala onun üzerinde çalışır mısınız? (Madde 13) 

0.62    

Açıklanan Toplam Varyans (%)  86.43 0.87 27 
Keiser-Meyer-Olkin Ölçek Yeterliliği 0.989    
Barlett Testi                                   Ki-kare 
                                                         p değeri 

2793.763 
0.000 

   

 
Bulgular 
Araştırmanın bulgular kısmında öncelikli olarak, araştırmaya katılan orta ve üst 

kademe sağlık işletmeleri yöneticilerinin demografik özellikleri verilmiş, daha sonra 
ifadelere katılım ortalamaları sunulmuş ve son kısımda ilgili yöneticilerin ifadeleri 
değerlendirmelerinde demografik özelliklerine göre farklılık bulunup bulunmadığı 
incelenmiştir. Yöneticilerin demografik özellikleri Tablo 2’de sunulmuştur. Buna göre 
araştırma kapsamında incelenen işletmelerde görev yapan yöneticilerin % 55,3’ü erkek, 
% 44,7’si ise kadındır. Evli yöneticilerin oranı % 60,5 olarak tespit edilmiştir. 
Yöneticilerin yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde, en fazla 21–30 yaş 
grubuna rastlanmakta (% 47,4), en son sırada ise 51 yaş ve üzeri grup yer almaktadır (% 
5,3).  Yöneticilerin eğitim durumları incelendiğinde, ilk sırayı lisans mezunlarının aldığı 
(% 39,5), onları lisansüstü ve ön lisans mezunlarının izlediği (% 21,1) ve lise 
mezunlarının ise son sırada yer aldığı (% 18,4) görülmektedir. Buna göre söz konusu 
işletmelerde genç ve yüksek eğitimli yöneticilerin yer aldığını ifade etmek yanlış 
olmayacaktır. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Yöneticilerle İlgili Tanıtıcı Bilgiler 

Cinsiyet Frekans % Medeni Durum Frekans % 
Erkek 84 55,3 Bekâr 60 39,5 
Kadın 68 44,7 Evli  92 60,5 
Toplam 152 100,0 Toplam 152 100,0 
Yaş Grupları Frekans % Eğitim Durumu Frekans % 
21–30 yaş 72 47,4 Lise 28 18,4 
31–40 yaş 48 31,6 Ön Lisans 32 21,1 
41–50 yaş  24 15,8 Lisans 60 39,5 
51 yaş ve üzeri 8 5,3 Lisansüstü 32 21,1 
Toplam 152 100,0 Toplam 152 100,0 
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Tablo 3’de, yöneticilerin ifadelere yönelik genel değerlendirmeleri verilmiştir. 
Buna göre yöneticilerin en yüksek ortalama (4,84) ile katılım gösterdiği ifade “Kimi 
toplantıların gereksiz yere yapıldığı fikrine katılır mısınız?” şeklindedir. Bu ifade, 
zaman tuzakları boyutuyla ilgilidir. Görüldüğü gibi yöneticiler, bazı toplantıların zaman 
kaybı olduğu konusunda hemfikir gözükmektedir. Bu ifadeyi 4,47 ile  “Küçük kararları 
çabucak verebiliyor musunuz?” ve “Zamanınızı yapıcı olarak kullanır mısınız?” 
ifadeleri izlemektedir. İki ifade de, yöneticilerin zaman tutumuyla ilgilidir.  

Araştırma kapsamında incelen işletmelerde görev yapan yöneticilerin en düşük 
ortalama ile katılım gösterdikleri ifade “Yapacak bir işiniz olmadığından kendinizi uzun 
süre bekler durumda bulur musunuz?” şeklindedir (1,84). Buna göre yöneticilerin iş 
anlamında hiç boş kalmadıkları düşünülebilir. Bu ifadeyi sırasıyla 2,18 ile “İnsanlara 
hayır diyememekten sıkça rutin işlerinizi engelleyen işlerle uğraşır mısınız?” ve 2,21 ile 
de “Zamanınızı planlama konusunda kendinizi geliştirmeye ihtiyaç duyuyor musunuz?”  
ifadeleri izlemektedir. Bu ifadelerin tamamı, yöneticilerin zaman tutumlarıyla ilgidir. 
 

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Zaman Yönetimi İfadelerini 
Değerlendirmelerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İfadeler X S.S. 
Güne başlamadan önce gününüzü planlar mısınız? 4,1842 0,72259 
Hafta başında, her hafta için bir dizi amaçlar saptar mısınız? 4,2105 0,73360 
Her gün planlama için zaman harcar mısınız? 4,1316 0,83535 
Her gün kendiniz için birtakım amaçlar belirler misiniz? 4,1053 0,85473 
Her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin bir listesini yapar mısınız? 3,6842 1,15329 
Günlük olarak yapmak zorunda olduğunuz faaliyetlerin programını yapar 
mısınız? 

3,7368 1,14358 

Zamanınızı yapıcı olarak kullanır mısınız? 4,4737 0,59743 
Zamanınızı planlama konusunda kendinizi geliştirmeye ihtiyaç duyuyor 
musunuz? 

2,2105 0,98082 

Genel olarak düşünüldüğünde, kendi zamanınızı kendiniz planlayabiliyor 
musunuz? 

4,0012 1,10388 

Genellikle amaçlarınızın hepsini o hafta içinde başarabileceğinizi düşünür 
müsünüz? 

4,1316 0,95379 

Normal bir iş gününde, örgüt işlerinden özel işlerinize zaman harcar mısınız? 3,3684 1,29023 
Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya aktivitelere devam eder misiniz? 2,5263 1,02258 
Önemli bir raporun son teslim gününün önceki gecesi, hala onun üzerinde çalışır 
mısınız? 

2,9474 1,32119 

Ziyaretçilere, gerektiğinden daha fazla zaman ayırır mısınız? 2,5526 1,16681 
Bir sonraki hafta için ne başarmak istediğiniz, net olarak belirgin mi? 4,1316 0,80301 
Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize tarih saptar mısınız? 4,1579 0,71043 
Çok uğraş gerektiren işlere, en iyi (verimli) zamanınızı programlar mısınız? 4,1316 0,86648 
Sizin için önemli tarihleri bir ajandaya (elektronik de olabilir) işler misiniz? 3,8684 0,98118 
Finansal veya faaliyet dönemleri için bir dizi amaç belirler misiniz? 3,7105 1,10166 
Boş zaman bulduğunuzda yapmak için kimi şeyleri yanınızda taşır mısınız? 3,8684 0,98118 
Önceliklerinizi belirleyip genel olarak ona uyar mısınız? 3,8684 1,00781 
Küçük kararları çabucak verebiliyor musunuz? 4,4737 0,68035 
İnsanlara hayır diyememekten sıkça rutin işlerinizi engelleyen işlerle uğraşır mısınız?2,1842 0,88715 
Yapacak bir işiniz olmadığında, kendinizi uzun sure bekler durumda bulur musunuz?1,8421 0,87727 
Telefonda gereksiz yere zaman harcadığınız olur mu? 4,3947 0,71092 
Kimi toplantıların gereksiz yere yapıldığı fikrine kapılır mısınız? 4,8421 0,36585 
Zamanı etkin kullanmak için sekreterinizden verimli bir şekilde yararlanıyor musunuz?4,2895 0,82696 
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Tablo 4: Cinsiyet Grup Ortalamalarıyla İlgili T-Testi 

Zaman 
Yönetimi 
Boyutları 

Cinsiyet N Ortalama Standart 
Sapma 

t p 

ZPLA Erkek 
Kadın 

84 
68 

4,0586 
3,8914 

0.73584 
0.66287 

-1.509 .065 

ZTUT Erkek 
Kadın 

84 
68 

3,6714 
3,3015 

0.66522 
0.74586 

-.306 .000 

ZTUZ Erkek 
Kadın 

84 
68 

3,2857 
3,6274 

0.91258 
1.07617 

.138 .002 

Tablo 4’de, zaman yönetimi boyutları kapsamında yöneticilerin ifadelere 
katılımları ve bu katılımlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, t-testi 
yardımıyla incelenmiştir. Buna göre gerek erkek (4,06), gerekse de kadın yöneticiler 
(3,89) en yüksek ortalamaya zaman planlaması boyutunda ulaşmışlardır. Tablo 4’den de 
izlenebileceği gibi, 0,05 anlamlılık düzeyinde yapılan t-testi sonucunda, erkek ve kadın 
yöneticilerin ortalamaları arasında, zaman tutumu ve zaman tuzakları boyutları 
kapsamında bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre erkek yöneticilerin zaman 
tutumları, kadın yöneticilere oranla daha olumlu gözükürken, zaman tuzakları 
kapsamında da, kadın yöneticilere oranla daha başarılı olduklarını ifade ettikleri tespit 
edilmiştir.  

Tablo 5’de, yöneticilerin farklı demografik özelliklerine (medeni durum, yaş ve 
eğitim) göre zaman yönetimi boyutları ortalamaları sunulmuştur. Buna göre, 
araştırmaya katılan yöneticilerin medeni durumlarına göre grup ortalamaları 
incelendiğinde gerek bekâr, gerekse de evli yöneticilerin zaman planlaması ve zaman 
tutumları birbirine yakın çıkmıştır. Zaman tuzakları kapsamında ise, evli ve bekâr 
yöneticiler arasında genel olarak bir farklılık görülmektedir. Evli yöneticilerin zaman 
tuzakları alt boyutu kapsamındaki grup ortalamaları (3,60) daha yüksek olarak tespit 
edilmiştir.  

Tablo 5: Medeni Durum, Yaş ve Eğitim Özellikleri Kapsamında Zaman Yönetimi 
Boyutları Ortalamaları 

Medeni Durum Zaman Planlaması Zaman 
Tutumları 

Zaman Tuzakları 

Bekâr 
Evli 

4,0627 
3,9224 

3,3835 
3,4956 

3,1948 
3,6067 

Yaş  Zaman Planlaması Zaman 
Tutumları 

Zaman Tuzakları 

21-30 
31-40 

41-50 
50 ve üstü 

3,9421 
3,9816 

4,0625 
4,4658 

3,4358 
3,5218 

3,3332 
3,4348 

3,4264 
3,4958 

3,4782 
3,2534 



 
 

A. Sökmen 4/4 (2012) 126-140 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 134 

Eğitim Zaman Planlaması Zaman 
Tutumları 

Zaman Tuzakları 

Lise 

Ön Lisans 
Lisans 

Lisansüstü 

3,1918 

3,3646 
4,3519 

4,5927 

3,1961 

3,4041 
3,4547 

3,5423 

3,4258 

3,5051 
3,3316 

3,5825 

Tablo 5’den de izlenebileceği gibi yaş grupları ele alındığında zaman planlaması 
konusunda en yüksek ortalamaya 50 ve üstü yaş grubunun sahip olduğu (4,46), en 
düşük ortalamanın ise, 21-30 yaş grubuna ait olduğu tespit edilmiştir. Yüksek yaş 
grubuna ait yöneticiler, zaman planlaması konusunda daha başarılı gözükmektedir. 
Zaman tutumu alt boyutu ele alındığında, yaş grupları ortalamalar arasında önemli 
farklılık olmadığı (3,33 ile 3,52 arası) tespit edilmiştir. Zaman tuzakları alt boyutu 
kapsamında ise, 50 ve üstü yaş grubunun diğerlerine oranla daha düşük (3,25) 
ortalamaya sahip olduğu, diğer yaş gruplarının ise birbirilerine yakın ortalamalara sahip 
oldukları görülmüştür. Bu kapsamda, 50 ve üstü yaş grubunun zaman tuzaklarına diğer 
yaş gruplarına oranla daha az düştüğü ifade edilebilir. 

Eğitim grupları ele alındığında, zaman planlaması konusunda en düşük 
ortalamanın lise mezunlarına (3,19), en yüksek ortalamanın ise lisansüstü gruba (4,59) 
ait olduğu tespit edilmiştir. Buna göre eğitim seviyesi arttıkça yöneticileri zaman 
planlaması konusunda daha başarılı oldukları düşünülebilir. Tablo 5’den de 
izlenebileceği gibi eğitim grupları ele alındığında, zaman tutumu boyutu kapsamında 
grupların birbirlerine yakın ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Benzer şekilde 
zaman tuzakları boyutu kapsamında da, eğitim gruplarının ortalamaları (3,33 ile 3,58 
arasında değişmekte) birbirine yakın görülmektedir.  

Tablo 6: Medeni Durum Gruplarıyla İlgili ANOVA Testi 

Zaman Yönetimi 
Boyutları 

k.t. df k.o. f p 

ZPLA Gruplararası 
ZPLA Gruplariçi 
ZPLA Toplam 

14,551 
102,385 
105,936 

1 
150 
151 

4,850 
,450 

3,269 
 

,286 

ZTUT Gruplararası 
ZTUT Gruplariçi 
ZTUT Toplam 

19,721 
109,357 
137,464 

1 
150 
151 

3,841 
,674 

12,698 
 

,000 

ZTUZ Gruplararası 
ZTUZ Gruplariçi 
ZTUZ Toplam 

9,630 
131,487 
158,117 

1 
150 
151 

2,543 
,976 

8,607 
 

,001 

Tablo 6’da yöneticilerin zaman yönetimi ortalamalarının medeni durumlarına göre 
anlamlı farklılık göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla yapılan Anova testinin 
bulguları sunulmuştur. Buna göre, hastane yöneticilerinin değerlendirmelerinde medeni 
durumları itibarıyla zaman planlaması alt boyutu kapsamında anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, medeni durum grupları arasında gerek zaman 
tutumları (F=12,698; p<0,05), gerekse de zaman tuzakları (F=8,607; p<0,05) boyutları 
kapsamında bir farklılık tespit edilmiştir.  
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Tablo 7’de, zaman boyutları kapsamında yaş gruplarıyla ilgili Anova testinin 
sonuçları verilmiştir. Buna göre, zaman tutumları ve zaman tuzakları boyutları 
kapsamında, yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bununla 
birlikte yöneticilerin değerlendirmelerinde, zaman planlaması alt boyutu kapsamında 
anlamlı bir farklılık (F=10,770; p<0,05) tespit edilmiştir. Yapılan Scheffe testi 
sonucunda bu farklılığın 21-30 yaş grubu ile 50 ve üstü yaş grupları (Ortalama 
Farkı=0,5221) ile 31-40 yaş grubu ile 50 ve üstü yaş grupları (Ortalama Farkı=0,4842) 
arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 7: Yaş Gruplarıyla İlgili ANOVA Testi 

Zaman Yönetimi 
Boyutları 

k.t. df k.o. f p 

ZPLA Gruplararası 
ZPLA Gruplariçi 
ZPLA Toplam 

7,557 
156,385 
183,928 

3 
148 
151 

4,088 
,921 

10,770 
 

,004 

ZTUT Gruplararası 
ZTUT Gruplariçi 
ZTUT Toplam 

11,524 
113,429 
124,964 

3 
148 
151 

3,841 
,638 

5,698 
 

,082 

ZTUZ Gruplararası 
ZTUZ Gruplariçi 
ZTUZ Toplam 

3,630 
96,487 
101,117 

3 
148 
151 

2,543 
,976 

2,607 
 

,115 

Tablo 8: Eğitim Gruplarıyla İlgili ANOVA Testi 

Zaman Yönetimi 
Boyutları 

k.t. df k.o. f p 

ZPLA Gruplararası 
ZPLA Gruplariçi 
ZPLA Toplam 

14,551 
81,955 
110,826 

3 
148 
151 

4,850 
,450 

14, 246 
 

,000 

ZTUT Gruplararası 
ZTUT Gruplariçi 
ZTUT Toplam 

11,524 
105,417 
128,836 

3 
148 
151 

3,841 
,674 

11, 820 
 

,001 

ZTUZ Gruplararası 
ZTUZ Gruplariçi 
ZTUZ Toplam 

7,630 
100,487 
108,117 

3 
148 
151 

2,543 
,976 

6,607 
 

,151 

Tablo 8’de, eğitim durumlarına göre yöneticilerin zaman yönetimi boyutlarını 
değerlendirmeleri arasında, anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla 
yapılan Anova testi sunulmuştur. Buna göre zaman planlaması alt boyutu kapsamında 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (F=14,246; p<0,05). Yapılan 
Scheffe testi sonucunda bu farklılığın lise ve lisansüstü grupları (Ortalama 
Farkı=1,4009) ile lise ve lisans grupları (Ortalama Farkı=1,1601) arasında olduğu tespit 
edilmiştir. Benzer şekilde zaman tutumları alt boyutu kapsamında da, eğitim grupları 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (F=11,820; p<0,05). Uygulanan Scheffe 
testi, bu durumun lise ve lisansüstü grupları (Ortalama Farkı=0,3462) arasındaki 
farklılıktan kaynaklandığını göstermiştir. Zaman tuzakları alt boyutu kapsamında ise, 
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 
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Sonuç ve Öneriler  
Kısıtlılığı ve ikamesinin olmaması nedeniyle değerli bir kaynak olan zamanın 

yöneticiler tarafından hem etkin, hem de verimli bir şekilde kullanılması, günümüzün iş 
koşulları çerçevesinde örgütsel başarı açısından zorunluluk haline gelmiştir. Bu bilgiler 
ışığında, Ankara’daki hastanelerde görev yapan orta ve üst kademe yöneticileri üzerinde 
2010 yılı ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen araştırmada, hem yöneticilerin 
zaman yönetimi becerilerinin ortaya konulması, hem de bu becerilerin demografik 
özellikler çerçevesinde anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır.  

Araştırmaya katılan yöneticilerin ifadelere yönelik genel değerlendirmeleri 
incelendiğinde, toplantıların gereksiz yere yapıldığı fikrine en yüksek ortalamayla 
katıldıkları tespit edilmiştir ki bu ifade, zaman tuzakları alt boyutuyla ilgilidir. Birçok 
toplantının herkesin çok fazla zamanını aldığı ve çoğunun da pratik sebeplerden değil, 
geleneksel nedenlerden yapıldığı, ayrıca yeterli verimi sağlamadığı düşünülmektedir. 
Bu kapsamda toplantı planlamasının ve toplantıda ele alınacak konuların dikkatlice 
belirlenmesinin, katılımcı sayısının sınırlandırılmasının ve kesintiye uğramaması 
konusunda titizlik gösterilmesinin yardımcı olabileceği ifade edilebilir. Yöneticiler hem 
küçük kararları çabuk verdiklerini, hem de zamanlarını yapıcı kullandıklarını yüksek 
ortalamalarla ifade etmişlerdir. Elde edilen bulgulardan, yöneticilerin zaman 
tutumlarının olumlu olduğu düşünülebilir. 

Araştırma kapsamında incelenen hastanelerde görev yapan yöneticilerin en düşük 
ortalama ile katılım gösterdikleri ifade, yapacak işleri olmadığından kendilerini uzun 
süre bekler durumda hiç bulamadıklarıyla ilgilidir. Bu çerçevede yöneticiler, işlerinin 
çok yoğun olduğunu ve neredeyse hiç boş kalmadıklarını, dolayısıyla da zaman 
açısından önemli bir sıkıntı yaşadıklarını ifade etmektedirler. Hastanelerin dinamik 
yapısı, insan yoğunluğu ve yüksek etkileşiminin bu durumun nedenleri arasında 
öncelikle sayılabilecekleri düşünülmektedir.  İlgi çekici bir diğer bulgu ise, yöneticilerin 
zaman planlaması konusunda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duymadıklarını ifade 
etmeleridir ki bu durum, zaman yönetimi konusunda kendilerini başarılı bulduklarını 
göstermektedir. Zaman konusunda önemli sıkıntıları olduğunu ifade eden ve 
toplantıların gereksizliğinden yakınan yöneticilerin, kendilerini zaman yönetimi 
konusunda başarılı bulmaları ilgi çekicidir. 

Zaman yönetimi alt boyutları kapsamında, yöneticilerin ifadelere katılımlarının 
cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde hem erkek, hem de kadın 
yöneticilerin zaman planlaması konusunda benzer yaklaşım içinde oldukları ifade 
edilebilir. Bununla birlikte gerek zaman tutumu, gerekse de zaman tuzakları konusunda 
erkek ve kadın yöneticilerin ifadelere katılımları arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir. Zaman tutumu alt boyutu kapsamında erkek yöneticilerin, kadınlara oranla 
daha başarılı oldukları elde edilen bulgulardan ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede kadın 
yöneticiler, insanlara hayır diyememek, sekreterden etkin yararlanmak, zamanı yapıcı 
kullanmak vb. konularda sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Zaman tuzakları 
boyutunda da, erkek ve kadın yöneticilerin ifadelere katılım ortalamaları arasında 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Erkeklerin, kadınlara oranla zaman tuzaklarına daha 
az düştükleri, elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. 

Medeni durum değişkeni ele alındığında, bekâr ve evli yöneticilerin zaman 
planlaması alt boyutu kapsamında, ifadelere katılımları arasında anlamlı bir farklılık 
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tespit edilememiştir. Zaman tutumları ve zaman tuzakları boyutları kapsamında ise, evli 
ve bekâr yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Evli yöneticilerin 
zaman tutumlarının daha olumlu olduğu, bununla birlikte zaman tuzaklarına daha yoğun 
olarak düştükleri, elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. Evlilikle birlikte gelen 
sorumluluk artışının, yöneticilerin zamanı daha olumlu kullanma tutumlarına olumlu 
etki yaptığı, bununla birlikte eş ve çocuk durumundan dolayı zaman tuzaklarına 
yakalanma olasılığının da artış gösterdiği düşünülebilir. Örneğin, özel işlere daha fazla 
vakit harcama veya telefon trafiği gibi zaman tuzaklarının evli yöneticilerde daha fazla 
olduğu görülmüştür. 

Yöneticilerin yaş grupları ele alındığında, zaman tutumları ve zaman tuzakları 
kapsamında yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bununla 
birlikte zaman planlaması alt boyutu kapsamında, yaş grupları arasında anlamlı bir 
farklılık görülmektedir. 21-30 yaş yönetici grubunun, zaman planlaması konusunda 
diğer gruplara oranla kısmen de olsa sıkıntı çektikleri, buna karşılık 50 ve üstü yaş 
grubundaki yöneticilerin zaman planlaması konusunda oldukça başarılı oldukları, elde 
edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. Bu bulgulardan hareket ederek yüksek yaş grubuna 
ait yöneticilerin, deneyimlerinden dolayı zaman planlaması konusunda sıkıntı 
çekmedikleri düşünülebilir.     

Eğitim grupları ele alındığında gerek zaman planlaması, gerekse de zaman 
tutumları alt boyutları kapsamında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Lise mezunu 
yöneticilerin hem zaman planlaması, hem de zaman tutumları konularında diğer eğitim 
gruplarına oranla sıkıntı yaşadıkları, elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. Lisansüstü 
grup ise, bütün zaman yönetimi alt boyutları kapsamında en başarılı grup olarak 
görülmektedir. Bulgular, zaman yönetimi becerileri ile eğitim durumu arasında pozitif 
bir korelasyon olduğunu ve eğitim seviyesi yükseldikçe, zaman yönetimi becerisinin de 
arttığına işaret etmektedir. Söz konusu işletmelerde, özellikle lise mezunu yöneticilerin 
zaman yönetimi konusunda eğitime ihtiyaç duydukları düşünülmektedir.  

Genel olarak ifadelere katılımlar düşünüldüğünde, incelenen işletmelerde görev 
yapan yöneticilerin zaman yönetimi bilincine sahip oldukları ve zamanı etkili kullanma 
konusunda çaba harcadıkları, bununla birlikte zaman yönetimi konusunda çeşitli 
güçlüklerle karşılaştıkları ifade edilebilir. Kuşkusuz araştırma, Ankara iliyle sınırlıdır ve 
araştırma kapsamında tüm işletmelere ulaşabilmek de, izin alınamadığı için mümkün 
olmamıştır. Bu yüzden benzer ölçek kullanılarak, farklı şehirlerde ve/veya sektörlerde 
gerçekleştirilecek araştırmaların, bu araştırmada kullanılan ölçek ve elde edilen 
bulguların geçerlilik ve güvenilirliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Extensive Summary 

In recent years, constant change and improvement in technology, information, 
and communication with extensive competition between companies, creates pressure on 
managers. Managers both try to cope with these hard situations and also try to attain 
organizational goals with limited resources. Time cannot be produced, hired, bought, 
and stored when compared with other resources on hand. So it is more critical for 
managers’ success. A day is the duration of time it takes to the earth to rotate all the 
way around. Time is continuous and not stationary. Time is infinite, change is essential 
to time. Time can be classified as: 

 

 Objective time, 
 Subjective time, 
 Managerial time, 
 Organizational time, 
 Existing time, 
 Workout time, and 
 Leisure time. 
 
Time management is the act or process of planning and exercising conscious 

control over the amount of time spent on specific activities, especially to increase 
effectiveness, efficiency or productivity. It is emerged in Denmark and spread out all 
over the world from there. Time management may be aided by a range of skills, tools, 
and techniques used to manage time when accomplishing specific tasks, projects and 
goals complying with a due date. This set encompasses a wide scope of activities, and 
these include planning, allocating, setting goals, delegation, analysis of time 
spent, monitoring, organizing, scheduling, and prioritizing. Initially, time management 
referred to just business or work activities, but eventually the term broadened to include 
personal activities as well. 

 

In light of this fact, this study aims to measure time management skills of 
hospital managers in Ankara by using Time Management Questionnaire. It is consisted 
of 27 statements. The reliability and validity dimensions of the scale were taken into 
consideration, so as to be capable of obtaining reasonable results and making 
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contribution to literature, and arithmetic means are also investigated. The purpose of 
this research was to determine time management skills of hospital managers. The 
research population of this study constituted hospital managers in six hospitals in 
Ankara. The sample was consisted of 152 middle and top managers. 

 

Moreover in this study, statistical analysis was made. Independent t-test and 
analysis of variance tests were used to investigate differences among types of time 
management dimensions (time planning, time attitudes and time wasters) in terms of 
respondents’ demographic characteristics. When we examine assessment of hospital 
managers; they strongly believe that the most of the meetings are unnecessary, because 
that they are not practical but traditional. So the biggest time waster is the meeting 
according to them. Hospital managers also state that, they use their time effectively and 
give the necessary decisions in a short time. We may believe that their time attitude is 
positive in general. They also believe that, they have a time limitation because of the 
work volume and intensity. The belief of hospital managers about their time 
management practices is another interesting finding.  They believe that, they really 
don’t need to develop their time planning skill. 

 
The results also demonstrated several significant differences among types of 

time management dimensions in terms of managers’ gender, marital status, age, and 
education.  According to the results: 

 

 Man managers are more successful than women in time attitudes. 
 Woman managers are subjected to time wasters more often. 
 Married managers are more effective in time planning and successful in 

time attitudes compared to singles. 
 Managers’ age over 50 are more successful in time planning than others. 
 Postgraduate managers are more successful compared to other education 

groups in all time management dimensions.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, internet bankacılığı kullanan kişilerin banka değiştirme 

niyetlerini etkileyen faktörleri ve banka değiştirme niyetinin, tüketicilerin demografik 
özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum ve gelir açısından) 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırma sonucunda tatminsizlik, 
hizmet kalitesinin düşüklüğü, fiyatın yüksek olması, bankanın ününün kötü olması, 
hizmet çeşitliliğinin azlığı ve zorunlu nedenlerin internet bankacılığını değiştirme 
niyetini artırdığı, tutundurma çalışmalarının ise, banka değiştirme niyetinde azalma 
sağladığı saptanmıştır. Bununla birlikte, internet bankacılığında banka değiştirme 
niyetinin eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği de belirlenmiştir. Lisans ve lisansüstü 
eğitimi almış kişilerin, lise eğitimi almış olanlara göre daha fazla banka değiştirme 
niyetinde olduğu, cinsiyet, yaş, medeni durum ve gelir düzeyine göre banka değiştirme 
niyetinin ise farklılaşmadığı saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Banka değiştirme niyeti, internet bankacılığı, algılanan hizmet 
kalitesi, tatmin. 

Abstract 
 

The purpose of this research is to identify and examine the factors that contribute 
to bank switching intentions of e-banking customers and whether these intentions differ 
according to demographic characteristics (age, gender, education, marital status and 
income levels) of customers. Regression results suggested that customer dissatisfaction, 
low service quality, high price, unfavorable bank reputation, limited product variety and 
involuntary switching factors were positively related to customers’ bank switching 
intentions in e-banking. On the other hand, promotion efforts were negatively related to 
customers’ switching intentions. In addition to this, bank switching intentions were 
revealed to be differing according to education levels. Bank switching intentions of 
well-educated customers were tend to be higher, while age, gender, marital status and 
income level didn’t make a difference on intentions. Based on the empirical results of 
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current study, we will provide several theoretical and managerial implications in the 
area of service industry. 
Keywords: Customer switching behaviour, online banking, perceived service quality, 
satisfaction. 
 

1. GİRİŞ  
Günümüzde, değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte üretilen mal ve hizmet sayısı 

her geçen gün artmakta, rekabet yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla, işletmeler için bu 
ortamda çok sayıda alternatif arasından, kendisini en fazla tatmin edebilecek seçimi 
yapan tüketiciyi, tercihlerini, karar verme sürecini ve işletme ile ilişkisini anlamak 
önemlidir.  

İşletmenin müşterisi ile ilişkisinin uzun süreli olması işletmeye karlılık 
sağlayacağından müşterinin işletmede kalması sağlanmalıdır (Reichheld ve Sasser, 
1990). İşletmenin ürününü almaya devam ederek işletmede kalan kişi aynı ürünleri veya 
işletmenin diğer ürünlerinden satın almaya devam etmekte ve çevresindekilerle yaptığı 
kulaktan kulağa iletişim ile onların da satın almalarını sağlayabilmektedir. Buna ek 
olarak, devamlı müşterilerle iş yapmak yeni müşterileri ikna etmek için yapılan tüm 
tutundurma (örn. satış faaliyetlerinin olası müşterilere kişisel satış elemanları ile 
ulaşma) maliyetlerini azaltmaktadır (Barsky, 1994; Reichheld ve Sasser, 1990; Mittal ve 
Lassar, 1998). Müşterileri ile uzun süreli ilişkiler kuran işletmeler avantajlı konumda 
olmakla birlikte, kurulan ilişkinin kalitesi, ilişkinin süresi ve sunulan hizmetin kalitesi, 
her zaman için müşterilerinin yeniden o işletmeyi tercih etmesini garanti 
etmeyebilmektedir. Bazı durumlarda kişiler her zaman satın aldıkları markaları, 
alışveriş yaptıkları mağazaları, hizmet aldıkları işletmeleri belli nedenlerden ötürü 
değiştirmek durumunda kalabilir ya da değiştirmek isteyebilirler. Dolayısıyla, 
müşterisini kaybetmek istemeyen işletmelerin, bu değiştirme davranışına yol açan 
nedenleri belirleyip, onlara uygun stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.  

Literatür incelendiğinde marka, mağaza değiştirme davranışı, değiştirme nedenleri 
ve niyetlerinin önemi üzerine odaklanan çok sayıda çalışma (Keaveney, 1995; Bansal ve 
Taylor, 1999; Roos ve Gustafsson, 2007) olduğu görülmektedir. Ancak internet 
üzerinden satış yapan işletmelere ilişkin tüketicilerin değiştirme davranışına yönelik 
çalışmalar sınırlıdır. Benzer şekilde internet bankacılığında değiştirme davranışına 
ilişkin oldukça az sayıda çalışma bulunmaktadır. Buna ilaveten, Türkiye’de internet 
bankacılığında değiştirme niyeti ve bu niyeti etkileyen faktörler üzerine yapılan bir 
çalışmaya rastlanamamıştır.  

Bu çalışmanın amacı, internet bankacılığında banka değiştirme niyetini etkileyen 
faktörleri belirlemektir. Buna ek olarak banka değiştirme niyetinin banka müşterilerinin 
demografik özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir açısından) farklılık 
gösterip göstermediği de ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI  
Değişen teknoloji, internet hizmetlerinin varlığı, artan rekabet, banka 

müşterilerinin davranışlarında değişimlere yol açmıştır (Clemes vd., 2007). Bu 
değişimleri araştıran ilgili literatürdeki çalışmalar incelenerek Tablo 1 oluşturulmuştur. 
Tablo 1’de çalışmalar gruplandırılırken Clemes vd., (2007)’nin banka değiştirmeye etki 
eden faktörleri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışma temel alınmıştır.  
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Tablo 1. Literatürdeki Banka Değiştirme Niyetini Etkileyen Faktörleri Araştıran 
Çalışmalar 

Banka değiştirme nedenleri  

Fi
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t  

Ü
n 

 

Ü
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 k
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 n
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C
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Y
aş
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iti

m
  

G
el
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Colgate ve Hedge (2001)          X   
Kiser (2002) X  X X    X     
Lees vd. (2007) X X  X    X  X  X 
Athanassopoulos (2000) X   X  X  X     
Massod vd. (2006) X       X     
Manrai, ve Manrai (2007) X   X  X  X     
Clemes vd.(2007) X X X X X X X X  X X  
Chakravarty vd. (2004)    X    X     
Barone ve Quaranta (2008) X       X     
Panther ve Farquar (2004)      X       
Jones vd. (2000)      X  X     
Howorth vd. 2003      X  X     
Athanassopoulos vd. (2001)      X       
Wang vd. (2003)  X           
Gerard ve Cunningham (2004)  X           
Ogilvie (1997)   X          
East vd. (2001)        X     
Ahmad ve Kamel (2002)      X       
Gordon (2003)     X        
Devlin (1997)       X      

Tablo 1’de görüldüğü gibi, banka değiştirme niyetini etkileyen faktörler fiyat, 
ün, ürün, hizmet kalitesi, bağlılık, tatminsizlik, tutundurma, diğer nedenler ve 
demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir) olarak ele alınmış ve bu 
kapsamda gruplandırılmıştır. 
 Fiyatların Yüksek Olması: Gerrard ve Cunningham (2004) göre, bankaların 
fiyatları hizmetler için alınan komisyonların yanı sıra belli hesap türlerine ödenen veya 
borçlar için alınan faizlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, fiyatlardaki yükselme 
müşterilerin maliyetlerini de arttırabilecektir. 

Yapılan çalışmalar (Lees vd. 2007; Athanassopoulos, 2000; Massoud vd., 2006; 
Manrai ve Manrai, 2007; Barone ve Quaranta, 2008), fiyatın müşterileri olumsuz yönde 
etkilediğini, başka bir ifade ile yüksek fiyatların (maliyet anlamında) müşterilerin banka 
değiştirme nedenleri arasında yer aldığını göstermektedir. Bunların tam tersine,  Clemes 
vd. (2007) ile Kiser (2002) çalışmalarında, yüksek fiyat, tüketicilerin banka değiştirme 
nedenleri arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte fiyatların olumsuz etkisine ilişkin 
kanıtlar çerçevesinde, çalışmada Hipotez 1 aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Hipotez 1 (H1): Fiyatların yüksek olması internet bankacılığında banka 
değiştirme niyetini arttıracaktır. 

Bankanın ününün iyi olmaması: Bankacılık sektöründe, Rao (1994) bankanın 
ününü, finansal performans, üretim kalitesi, hizmet kalitesi ve yönetim etkililiğinin veya 
bu belirtilen faktörlerin kombinasyonlarının bir fonksiyonu olarak tanımlamaktadır. 
Gerrard ve Cunningham’a göre (2004), bankanın ünü, bir bankanın ve bankanın kıdemli 
yöneticilerinin güvenilirliği ve bankanın algılanan finansal sağlamlığıdır. Bankanın ünü 
müşterinin satın alma ve tekrar satın alma davranışlarını belirlemede önemli bir rol 
oynamaktadır (Wang vd., 2003). Gerrard ve Cunningham (2004) yaptıkları 
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çalışmalarında, Asya bankaları için bankanın ününün müşterinin banka değiştirme 
davranışına neden olan öncelikli faktörlerden biri olduğunu ve iyi bir ünün müşterinin 
bankaya olan güvenini sağladığını, kötü bir ünün ise, müşterinin banka değiştirme 
kararını güçlendirdiğini ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde yapılan çalışmalarda (Lees 
vd., 2007, Clemes vd., 2007) banka ünü ile banka değiştirme davranışı arasındaki 
ilişkinin ters yönde olduğu, başka bir ifade ile, bankanın ününün iyi olması durumunda 
banka değiştirme davranışının azaldığı sonucu ortaya konulmuştur. Bu kapsamda 
çalışmada Hipotez 2 aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Hipotez 2 (H2): Bankanın ününün iyi olmaması, internet bankacılığında banka 
değiştirme niyetini arttıracaktır. 

Hizmet çeşitliliğinin yeterli olmaması: Ogilvie (1997) yaptığı çalışmasında 
banka müşterileri için ürünlerin eksikliğinin banka değiştirmeye neden olan temel bir 
faktör olduğunu belirlemiştir. Kiser (2002) bankacılık ürünlerinin müşterilerin banka 
değiştirme niyetlerinin temel sebeplerinden olarak görüldüğünü ortaya koymuştur. 
Clemes vd. (2007) ise, çalışmalarında bankanın sunduğu ürünlere ilişkin algıların düşük 
olmasının banka değiştirme nedeni olup olmadığını araştırmışlar, bununla birlikte 
anlamlı sonuçlar elde edememişlerdir. Bu kapsamda çalışmada Hipotez 3 aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur. 

Hipotez 3 (H3): Hizmet çeşitliliğinin yeterli olmaması internet bankacılığında 
banka değiştirme niyetini arttıracaktır. 

Hizmet kalitesinin düşük olması: Bankacılık sektöründe hizmet kalitesi 
bankaların başarısı ve hayatta kalabilmeleri için önemli bir faktördür.  Parasuraman vd. 
(1988) hizmet kalitesini somut unsurlar, güvenilirlik, heveslilik, güvence, empati olmak 
üzere beş boyutta açıklamışlardır. Bu boyutlar bazında değerlendirilen hizmet 
kalitesinin iyi olmaması banka değiştirme nedeni olabilmektedir (Zeithaml ve Bitner, 
2003). Bu çalışma sonucunda bireylerin bankaları ile olan güçlü ilişkilerinin banka 
değiştirme davranışı azalttığını ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, algılanan hizmet 
kalitesi boyutlarının bazıları ile banka değiştirme eğilimi arasında ters yönde bir ilişki 
saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda (Lees vd. 2007; Athanassopoulos, 2000; Chakravarty vd. 
2004; Manrai ve Manrai, 2007; Clemes vd. 2007), hizmet kalitesinin düşük 
algılanmasının, banka değiştirmeye neden olduğu saptanmıştır. Kiser (2002)’in 
çalışmasında ise, hizmet kalitesi, önemli bir banka değiştirme nedeni olarak 
saptanamamıştır. Dolayısıyla, bu konuda literatürde fikir birliği bulunmamaktadır. Bu 
kapsamda çalışmada Hipotez 4 aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Hipotez 4 (H4): Hizmet kalitesinin düşüklüğü internet bankacılığında banka 
değiştirme niyetini arttıracaktır. 

Bağlılığın (commitment) düşük olması: Dube ve Shoemaker (akt. Clemes vd., 
2007:55)’a göre, değiştirme davranışını incelemek için ilişki pazarlaması açısından da 
değerlendirme yapmak gerekmektedir. İlişki pazarlaması açısından ele alındığında, 
müşterinin bağlılığı, değer verilen ilişkiyi sürdürmeyi istemeye ilişkin tutumunu ifade 
etmektedir. Gordon (2003), bağlılığı olan müşterilerin, bağlılığı düşük olanlara nazaran 
müşteri oldukları işletmeyi daha az değiştirme eğiliminde olduklarını belirtmektedir. 
Bağlılığın, banka değiştirme davranışına neden olup olmadığı inceledikleri 
çalışmalarında Clemes vd. (2007), bankaya duyulan bağlılığın zayıf olmasının, banka 
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değiştirme nedenleri arasında yer aldığını saptamışlardır. Bu kapsamda çalışmada 
Hipotez 5 aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Hipotez 5 (H5): Bağlılığın düşük olması internet bankacılığında banka 
değiştirme niyetini arttıracaktır. 

Tatminsizlik: Müşteri tatmini genellikle, müşterilerin gelecekteki satın alma 
niyetlerinin önemli belirleyicilerinden biridir (Taylor ve Baker, 1994). Hizmetten tatmin 
olan müşteriler tekrar satın alma eğilimindedirler. Bu nedenle, tatmin, müşterilerin 
işletmeden ayrılması için bir engel olup, hizmet sağlayıcısını değiştirme olasılığını 
azaltmaktadır (Fornell, 1992). Panther ve Farquhar (2004) İngiltere’deki finansal hizmet 
sektörünü ele aldıkları çalışmalarında tatminsizliği bir değiştirme nedeni olarak 
belirlemişlerdir.  

Athanassopoulos (2000) da tatmini incelemiş, farklı müşteri bölümleri için farklı 
tatmin düzeyleri söz konusu olup olmadığını ve tatmin ile banka değiştirme davranışı 
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada son tüketicilerinin yanı sıra, endüstriyel 
tüketiciler de dikkate alınmıştır. Belirtilen değiştirme nedenleri arasında, hizmet 
yetersizliği, fiyat ve müşterinin mekan değişikliği ele alınmış ve belirtilen bu nedenlerin 
iki müşteri grubu için de aynı olduğu bulunmuştur. Athanassopoulos vd. (2001) 
yaptıkları çalışmalarında Yunanistan bankacılık sektöründe müşteri tatmini ve 
değiştirme davranışı arasındaki ilişkiyi incelemişler ve yüksek müşteri tatmin algısının 
değiştirme davranışı ile ters yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Clemes vd. 
(2007) de benzer şekilde tatmin olmama durumunun banka değiştirme nedeni olduğunu 
saptamışlardır. Ahmad ve Kamal (2002) da tatmin olmamış müşterilerin, değiştirme 
oranlarında bir artış olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 Manrai ve Manrai (2007) farklı hizmet boyutları için, tatmin/tatminsizlik ve 
banka değiştirme davranışı arasındaki ilişkinin değişip değişmediğini ve rekabetin bu 
ilişkiyi ne kadar ve nasıl değiştirdiğini saptamayı amaçladıkları çalışmalarında hizmet 
boyutlarından tatmin olunması ve banka değiştirme olasılığı arasında ters yönde bir 
ilişki saptamışlardır.  

Araştırmaların çoğu bireysel tüketicilerin banka değiştirme davranışı ile 
ilgilenirken, Howorth vd. (2003) küçük işletmeler açısından olaya yaklaşmışlardır. 
Çalışmalarında, banka değiştirme niyeti olduğunu belirten çok sayıda küçük işletme 
olmasına rağmen, bunların çok az bir kısmının banka değiştirdiğini belirtmişler ve bu 
durumun hangi faktörlerden kaynaklandığını saptamaya çalışmışlardır. Bu çerçevede 
sağlanan hizmetten tatmin olunmasının değiştirme davranışına olumsuz yönde etkide 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Jones vd. (2000) müşterinin hizmet sağlayıcısında 
kalma kararında etkili olan değiştirme nedenlerinin, müşteri tatmini ile ilişkisini 
araştırmışlardır. Sonuçlara göre, müşteri tatmini yüksek olduğu zaman değiştirme 
nedenleri tekrar satın alma niyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmazken, müşteri 
tatmini düşük olduğu zaman tekrar satın alma niyetleri değiştirme nedenlerinden 
etkilenmektedir. Dolayısıyla, bu konuda literatürde yer alan çalışmalar dikkate 
alındığında Hipotez 6 aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Hipotez 6 (H6): Tatminsizlik internet bankacılığında banka değiştirme niyetini 
arttıracaktır. 

Tutundurma çalışmaları:  Hizmet pazarlamasında, işletmeler müşteri değeri 
yaratmak ve müşteri ilişkilerini kurmak, geliştirmek ve devam ettirmek için reklam, 
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satış tutundurma, kişisel satış, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama olmak üzere 
tutundurma karması araçlarını kullanmaktadırlar (Kotler ve Armstorng, 2008:417). 
Devlin (1997) reklâmlardaki yoğun rekabetin, müşterinin seçeneklerini artırmak yoluyla 
değiştirme davranışına yol açabileceğini belirtmektedir.  

Rakip bankaların gerçekleştirdikleri tutundurma çabalarının, bireyin banka 
değiştirmesinde etkisi olup olmadığını araştıran Clemes vd. (2007) bu değişkenin bir 
banka değiştirme nedeni olmadığı sonucuna varmışlardır. Bu kapsamda çalışmada 
Hipotez 7 aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Hipotez 7 (H7): Tutundurma çalışmaları internet bankacılığında banka 
değiştirme niyetini azaltacaktır. 

Zorunlu Nedenler: Literatürdeki araştırmalarda “diğer nedenler” kapsamında 
banka ile bireyler arasındaki ilişki, bankanın konumu, hizmet yetersizliği, müşterinin 
başka bir yere taşınması, rakiplerin sunduğu seçeneklerin çekiciliği, dağıtımın uygun 
olmaması, hizmet hatası, duygusal faktörler vb. gibi birçok faktör ele alınmaktadır. East 
vd. (2001) zorunlu değiştirmeleri müşteriler tarafından isteksiz olarak yapılan 
davranışlar şeklinde tanımlamışlardır. Bu bağlamda zorunlu nedenlere örnek olarak bir 
müşterinin evini taşıması veya yaşadığı bölgede hizmet sağlayıcının olmamasından 
dolayı değiştirme yapması verilebilir (East vd., 2001). 

Banka değiştirme davranışına duygusal özellikleri de dikkate alarak yaklaşan 
Barone ve Quaranta (2008), banka değiştirmede duygusal faktörlerin etkisinin olup 
olmadığını belirlemeye çalışmışlardır. Duygusal açıdan iyimser ve kötümser olarak 
sınıflandırılan kişilerin, fiyat, yer, internet olanakları ve diğer nedenler olarak 
sınıflandırılan değiştirme davranışı nedenlerini dikkate alma açısından farklılık gösterip 
göstermediği incelenmiştir. Bununla birlikte, kişinin mekân değişikliği en önemli banka 
değiştirme nedeni olarak saptanmıştır. Bu yaklaşıma paralel olarak, bir bankayı 
değiştirme veya o bankanın uzun süreli müşterisi olma durumlarının nedenlerini 
saptamaya çalışan Kiser (2002), konumun, banka seçiminde önemli olduğu, yaşanılan 
mekânın değiştirilmesinin önemli bir banka değiştirme nedeni olduğunu saptamıştır.  

Chakravarty vd. (2004) çalışmalarında, Amerika’daki banka değiştirme 
davranışlarını belirlemede bireyler ve bankaları arasındaki ilişkinin rolünü 
incelemişlerdir. Çalışmada, bankalarla olan bireysel ilişkilerin sağlamlığı, geçmişte 
bankayla problemlerin olup olmadığı ve banka ile ilişkinin kalitesi dikkate alınmıştır. 

Yapılan bazı çalışmalarda (Barone, Quaranta, 2008; Kiser 2002, 
Athanassopoulos, 2000; Massoud vd. 2006; Manrai ve Manrai, 2007; Howorth vd. 
2003; East vd. 2001) bu kapsamda değerlendirilen nedenlerin banka değiştirme 
davranışına yol açtığı saptanmıştır. Diğer taratan, Clemes vd. (2007) ile Lees vd. (2007) 
ise, çalışmalarında bu nedenlerin, önemli banka değiştirme nedenleri arasında yer 
alabileceğini düşüncesini destekler sonuçlara ulaşamamışlardır. Bu kapsamda çalışmada 
Hipotez 8 aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Hipotez 8 (H8): Zorunlu nedenler internet bankacılığında banka değiştirme 
niyetini arttıracaktır. 

Demografik özellikler: Müşterinin demografik özellikleri bir müşteri bölümünün 
diğerinden nasıl farklılaştığını ayırmak için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu 
değişkenler arasında, gelir, eğitim, cinsiyet, yaş ve medeni durum yer almaktadır.   



 
 

L. Özer – F. G. Bozkurt – A. E. Sertoğlu 4/4 (2012) 141-156 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 147 

Yapılan araştırmalarda yaş (Colgate ve Hedge, 2001; Lees vd, 2007; Clemes vd., 
2007) ve eğitim düzeyi (Clemes vd., 2007) ile banka değiştirme davranışı arasında 
negatif, gelir (Lees vd., 2007) ve banka değiştirme davranışı arasında pozitif yönde bir 
ilişki olduğu bulunmuştur. Bu kapsamda banka değiştirme niyetinin gelir, eğitim, 
düzeyi, yaş, cinsiyet ve medeni durum gibi müşterinin demografik özellikleri açısından 
farklılık gösterilip göstermediği araştırılacaktır. 

3.YÖNTEM 

3.1. Örneklem  
Bu çalışmada ana kütleyi internet bankacılığını kullanan müşteriler 

oluşturmaktadır. Örneklem Ankara’da internet bankacılığı kullanıp araştırmaya 
katılmayı kabul edilen tüketiciler olarak belirlenmiş ve kolayda örneklem yöntemiyle 
veriler toplanmıştır. Örneklem sayısını hesaplamak için Tabachnick ve Fidel’in (2001, 
s. 117) çoklu regresyon analizi için verdiği 

N  50 + 8 m  
formülü kullanılmıştır. Bu çerçevede “m” bağımsız değişkeni temsil etmektedir. Bu 
çalışmadaki bağımsız değişken sayısı 8 değişkenden oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu 
çalışmada örneklem büyüklüğü 114 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların 
soruları doğru ve gerçekçi olarak cevaplandırdıkları ve hedef alınan ana kütleyi temsil 
ettikleri varsayılmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla yüz yüze anket yöntemi 
kullanılmıştır.  Toplam 250 anket uygulanmış, ancak bunların 196’sı geçerli sayılmıştır. 
Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2: Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 
Özellikler  Sayı % 

Kadın  97 49,5 
Cinsiyet  Erkek  99 50,5 

Evli  86 43,9 
Medeni durum Bekar  110 56,1 

İlköğretim  44 23 
Üniversite  93 47 Eğitim durumu  
Lisansüstü  59 30 

18-27 16 8,2 
28-37 95 48,5 
38-47 63 32,1 
48-57 20 10,1 

Yaş  

58 ve üzeri 2 1 
Düşük  38 19,4 
Orta  102 67,3 Gelir  
Yüksek  26 13,3 

Tablo 2’de sunulduğu gibi katılımcıların % 49,5’u kadın, % 50’si erkektir. 
Katılımcıların % 56,1’sının “bekar”, % 47’sinin üniversite mezunu ve %67,3’ünün gelir 
düzeylerini “orta” olduğu görülmektedir. 
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3.2. Veri Toplama Araçları 
Bu araştırmada veri toplamak için yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 

formunda banka değiştirme niyeti, bu niyeti etkileyen faktörler ve katılımcıların 
demografik özelliklerine ilişkin ifadeler ve sorular yer almaktadır. Banka değiştirme 
niyetini için Chakravarty vd.’nin (2004) ölçeği temel alınmıştır. Ancak, bu ölçek banka 
değiştirmeye yönelik olduğu için Clemens vd.’nin (2007) ölçeğine uyarlanarak internet 
bankacılığı değiştirme niyeti soruları oluşturulmuştur. Banka değiştirme nedenlerini 
ölçmek için ise, Clemens vd.’nin (2007) geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Öte yandan, bu 
çalışmada diğer nedenler olarak zorunlu değiştirmeler kapsamında bankanın kapanması, 
el değiştirmesi ve maaş alınan bankanın başka bir banka ile anlaşmalı olmasına ilişkin 
ifadeler bulunmaktadır.  

Katılımcıların cevapları beşli Likert tipi ölçek (1 =“Tamamen etkili olur” ve 5 
=“Hiç etkili olmaz”) kullanılarak ölçülmüştür. Çalışmada hipotez testlerine geçilmeden 
önce değişkenlerin tutarlı bir biçimde ölçülüp ölçülmediği güvenilirlik analiziyle 
belirlenmiştir. Cronbach Alfa katsayısı için Nunnaly’nin (1978) tavsiye ettiği 0.70 
Cronbach Alfa değeri temel alınmıştır. Bu çalışmada banka değiştirme niyeti ölçeğine 
ilişkin Cronbach Alfa değeri 0, 77 olarak tespit edilmiştir.  

4. ANALİZ VE BULGULAR 
 Müşterilerin internet bankacılığında banka değiştirme niyetlerine etki eden 
faktörleri belirlemek amacıyla oluşturulan hipotezleri test etmek için doğrusal regresyon 
analizi uygulanmıştır. Regresyon analizine ilişkin sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, fiyatların yüksek olması ile banka değiştirme niyeti arasındaki 
ilişki (=0,330, p<0,05) olumlu ve anlamlıdır. Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. 
Ünün kötü olmasının banka değiştirme niyeti üzerindeki etkisi (=0,200, p<0,05) 
olumlu ve anlamlı bulunmuş ve H2 hipotezi kabul edilmiştir. Hizmet çeşitliliğinin azlığı 
ile banka değiştirme niyeti arasındaki ilişki (=0,166, p<0,05) olumlu ve anlamlı 
bulunurken, H3 hipotezi kabul edilmiştir. Hizmet kalitesinin düşüklüğünün banka 
değiştirme niyeti üzerindeki etkisi de (=0,158, p<0,05) olumlu ve anlamlı bulunmuş ve 
H4 hipotezi kabul edilmiştir.  Bağlılığın düşük olması ile banka değiştirme niyeti 
arasında ilişki (=-0,87, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı değildir. Dolayısıyla, H5 
hipotezi reddedilmiştir.  Tatminsizliğin banka değiştirme niyetine etkisi (=0,199, 
p<0,05) olumlu ve anlamlı bulunurken, H6 hipotezi kabul edilmiştir. Tutundurma 
çalışmalarının banka değiştirme niyetine etkisi (=-0,106, p<0,05) ters yönde ve 
anlamlıdır ve H7 hipotezi kabul edilmiştir. Zorunlu nedenlerin banka değiştirme niyeti 
üzerindeki etkisi de (=0,139, p<0,05) olumlu ve anlamlıdır. Dolayısıyla, H8 hipotezi 
kabul edilmiştir. 
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Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler  Anlamlılık 

Fiyatın yüksek olması 0,330 0,000* 

Ününün kötü olması 0,200 0,000* 

Hizmet çeşitliliğinin azlığı 0,166 0,001* 

Hizmet kalitesinin düşüklüğü 0,158 0,012* 

Bağlılığın düşük olması -,087 0,80 

Tatminsizlik 0,199 0,001* 

Tutundurma çalışmaları -,106 0,033* 

Zorunlu nedenler ,139 ,003* 

F 55,286  

d.f 8  

R2 0,703  

∆R2 0,690  

Bağımlı değişken: Banka değiştirme niyeti 
*p<0,005 
 Katılımcıların internet bankacılığında banka değiştirme niyetinin gelir, eğitim, 
düzeyi, yaş ve cinsiyet gibi müşterinin demografik özellikleri açısından farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 
Böylece, demografik değişkenler bakımından müşteri değiştirme niyetlerinin farklı 
değerlendirilip değerlendirilmedikleri belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre eğitim 
düzeyi için banka değiştirme niyetinde %95 güvenilirlik düzeyinde anlamlı                          
F (2,195)=17,285; p<0,05) bir farklılık tespit edilmiştir Cinsiyet, medeni durum, yaş 
ve gelir durumuna göre ise anlamlı farklılık bulunamamıştır. Varyans analizi sonucunda 
müşterilerin banka değiştirme niyetlerinin hangi eğitim düzeyine göre farklı olduğunu 
bulmak için Post-hoc analizlerinden Scheffe Testi uygulanmıştır. Scheffe Testine ilişkin 
sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Müşteri Değiştirme Niyetlerine Göre Eğitim Düzeylerine İlişkin Ortalama 
ve Scheffe Testi Sonuçları 

 
 Eğitim 

Durumu 
Ortalama              

( ) 
Eğitim 
Durumu 

Anlamlılık 

Lise 3, 43 Üniversite 
Lisansüstü 

0, 000 
0, 000 

Üniversite 4,05 Lise 
Lisansüstü 

0, 000 
0, 084 

 
 
Banka 
Değiştirme 
Niyeti Lisansüstü 4,3 Üniversite                

Lisansüstü 
0, 000 
0, 084 
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Scheffe testi ile bu farklılıklar değerlendirildiğinde üniversite ( :4,05) ve 
lisansüstü eğitim almış müşterilerin ( :4,3), lise eğitimi ( :3,43) almış müşterilerden 
daha fazla banka değiştirme niyetinde olduğu bulunmuştur (p=0,00).  

5. SONUÇ 
Müşteriler, belli nedenlerden ötürü satın aldıkları markaları, alışveriş yaptıkları 

mağazaları, hizmet aldıkları işletmeleri değiştirmek istemektedirler. Dolayısıyla, 
müşterisini kaybetmek istemeyen işletmelerin müşterilerini bu değiştirme davranışına 
sevk eden nedenleri belirleyip, onlara uygun stratejiler geliştirmesi devamlı müşteriyi 
elde tutması için önem arz etmektedir. Bu çalışma, internet bankacılığında değiştirme 
niyetini etkileyen faktörleri belirlemek ve banka değiştirme niyetinin, müşterilerinin 
demografik özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir ve medeni durum 
açısından) farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

  Bu amaca yönelik olarak, veriler Ankara’da internet bankacılığı kullanıp, 
araştırmaya katılmayı kabul edilen tüketiciler arasından kolayda örneklem yöntemiyle 
toplanmıştır. Çalışmada hipotezleri test etmek amacıyla regresyon analizi 
uygulanmıştır. Regresyon analizi sonucunda fiyatın yüksek olması, bankanın ününün 
kötü olması, hizmet çeşitliliğinin azlığı, hizmet kalitesinin düşüklüğü, tatminsizlik ve 
zorunlu nedenlerin internet bankacılığında banka değiştirme niyetini etkilediği ve 
arttırdığı, tutundurma çalışmalarının ise azalttığı bulunmuştur. Bankaya olan bağlılığın 
düşük olması ile internet bankacılığında banka değiştirme niyeti arasında bir ilişki 
bulunamamıştır. Literatürde yer alan önceki çalışmalar (Gordon 2003; Clemes vd., 
2007) bankaya olan bağlılığın  düşük olmasının banka değiştirme niyetine sebep 
olduğunu belirlemişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre ise, internet bankacılığında 
bankaya olan bağlılığın düşük olması banka değiştirme niyetini etkilememektedir 
Ayrıca, bu çalışmanın sonucunda katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş ve gelir 
durumu açısından internet bankacılığında banka değiştirme niyetlerinin farklı olmadığı 
bulunmuştur. Eğitim düzeyi için ise banka değiştirme niyetinde farklılık tespit 
edilmiştir.  Üniversite ve lisansüstü eğitim almış katılımcıların, lise eğitimi almış 
olanlardan daha fazla internet bankacılığında banka değiştirme niyetinde olduğu 
belirlenmiştir.  

 İnternet bankacılığı ortamında, diğer bir ifade ile hizmetin kendine özgü 
özelliklerinin etkili olabileceği ancak bireyler arasında ilişkinin olmadığı bir ortamda 
banka değiştirme niyeti araştırılmıştır. Yüz yüze iletişimin olduğu bankada yapılan 
işlemlere göre, internet bankacılığında katılımcı belirtilen bu değişkenlerden daha çok 
etkilenebilir. Bankacılık işlemlerindeki fiyatın yüksekliğinden, hizmet çeşitliliğinin 
azlığından dolayı belirli işlemleri yeterince yapamaması, web sayfasının hizmet 
kalitesinin düşüklüğü, bankanın ününde oluşan herhangi bir olumsuzluk vb. gibi birçok 
neden banka içerisinde banka çalışanları tarafından telafi edilerek, müşterinin banka ile 
çalışmaya devam etmesi sağlanabilir. Ancak, internet bankacılığında bu iletişim 
olmadığı için müşteri şikayet etmediği sürece banka eksiklikleri geç fark edilebilecek, 
kaybettiği müşteriyi yeniden bankaya çekmek zor olacaktır. Bu kapsamda internet 
bankacılığında işlem yapan müşterinin, kolayca beklemeden iletişime geçebileceği ve 
yardım alabileceği bir iletişim hattı bu sorunları azaltabilecektir. Sorunların veya 
potansiyel sorunların belirlenmesi için internet bankacılığında müşterilerin, beklenti, 
algı ve kalite değerlendirmeleri, tatmin düzeyleri araştırılmalıdır. Buna ilaveten 
herhangi bir sorunla veya olumsuzlukla karşılaşılan müşterilerin şikâyet edebilecekleri, 
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sorunu çözmek için yardım alabilecekleri vb. gibi iletişim kanalı olmalıdır. Ayrıca, 
banka yöneticilerinin internet bankacılığında, pazar bölümlerinin özel ihtiyaçlarına 
yönelik uygun hizmet ve teknik yardımlar sunarak özel stratejiler geliştirerek de 
müşterilerin değiştirme niyetlerini azaltabilir ya da bu niyetlerinin önüne geçebilirler. 
 Çalışma Ankara’daki internet bankacılığı kullanan kişilerden sadece yanıt 
vermek isteyenlerle kısıtlanmıştır. Dolayısıyla, çalışmanın bundan sonrakilere ışık 
tutabilmesi açısından diğer şehirlerdeki internet bankacılığı kullananları da kapsayacak 
şekilde ve daha çok kişiye ulaşılarak büyütülmesi gerekmektedir. 
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Extensive Summary 
 

Rapidly changing and developing technology and increase in the number of 
product and services caused an increase in competition. So, it is important for 
companies to understand consumers, their preferences, decision making processes the 
nature of their relationships in order to attract and hold the customers in this competitive 
environment. As long term relationships between the companies and their customers 
help the companies to increase and maintain profit (Reichheld and Sasser, 1990), 
customer retention becomes an important topic. However, people, in some cases, may 
have to or want to change their usual brands, stores and service providers. Therefore, 
the companies, that don’t want to lose their customers, need to know the switching 
reasons and generate strategies against them.  

There are many researches in the related literature about brand and store switching 
behaviors and their possible reasons and consequences (Keaveney, 1995; Bansal and 
Taylor, 1999; Roos and Gustafsson, 2007). Nevertheless, researches investigating the 
switching behavior in virtual environment (Internet) is limited. In a similar vein, there 
are limited number of researches about switching behavior in e-banking. Also, to the 
best of our knowledge, there is no study about switching intentions and their reasons in 
e-banking in Turkey.  

The purpose of this research is to identify and examine the factors that contribute 
to bank switching intentions of e-banking customers and whether these intentions differ 
according to demographic characteristics (age, gender, education and income levels) of 
customers.  

New techologies like Internet and increased competition in banking sector led to 
changes in the behaviors of bank customers (Clemes et.al., 2007). Based on related 
literature, in this study, reasons of bank switching behaviors are handled and grouped as 
price, reputation, products,  perceived service quality, commitment, dis-/satisfaction, 
promotion, compulsory (other) reasons and demographics (age, gender, education, 
income).  

Price is thougt to be positively related to bank switching intention. According to 
Gerrard and Cunningham (2004), price in banking sector involves, basicly, paid and 
gained commissions and interests. For this reason, an increase in prices may increase 
the cost for customers. Researches (Lees et al., 2007; Athanassopoulos, 2000; Massoud 
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et al., 2006; Manrai and Manrai, 2007; Barone and Quaranta, 2008) revealed that price 
has an negative effect on customers and increase in prices may cause the customers to 
switch. Therefore, higher prices (in terms of paid commissions and interests to the bank) 
are thougt to cause an increase in switching intention (Hypothesis 1) 

Bank reputation can be defined as a function of combination of financial 
performance, production quality, service quality and management effectiveness (Rao, 
1994). According to researches (Gerrard and Cunningham, 2004; Lees et al., 2007, 
Clemes et al., 2007) a good reputation may help to prevent switching. For this reason, a 
bad bank reputation is expected to increase bank switching intention (Hypothesis 2).  

Products and limited product variety are also revealed as reasons for bank 
switching behavior (Ogilvie, 1997; Kiser, 2002). In this manner, limited product variety 
is expected to cause an increase in bank switching intention (Hypothesis 3).   

As the service quality is perceived to be low, it may also be switching reason 
(Lees et al., 2007; Athanassopoulos, 2000; Chakravarty et al., 2004; Manrai and 
Manrai, 2007; Clemes et al., 2007). According to this, a low service quality perception 
is expected to cause an increase in bank switching intetntion (Hypothesis 4).  

Commitment is an other important concept for companies that want to maintain 
a long-term customer relationship. Gordon (2003) and Clemes et al., (2007), determined 
commitment as inportant switching reason. Accordingly low commitment is thought to 
cause an increase in bank switching intention (Hypothesis 5).  

As satisfied customers tend to retain their relationships with their service 
providers, satisfaction may be used as a barrier for switching (Fornell, 1992). 
Dissatisfaction is handled as a switching antecedent in many researches (Panther, 
Farquhar, 2004; Athanassopoulos et al., 2001; Clemes et al., 2007; Ahmad, Kamal, 
2002). In this manner dissatisfaction is expected to cause an increase in bank switching 
intention (Hypothesis 6).  

The promotion efforts of banks may cause an overchoice effect on people and 
realizing this may increase switching intention for  the customers expecting a better 
service. On the other hand, banks that managed their promotion activities successfully 
may benefit from this. For this reason, carefully managed promotion activities are 
thougt to help to decrease switching intention (Hypothesis 7).    

Other reasons (or compulsory reasons) for switching involves bank location,  
changing place, attractiveness of the rivals’ offers, distribution, service failure, ethical 
problems, compulsory reasons and etc. The reasons in this group are revealed as 
switching reasons in many researches (Barone, Quaranta, 2008; Kiser 2002, 
Athanassopoulos, 2000; Massoud et al., 2006; Manrai and Manrai, 2007; Howorth et 
al., 2003; East et al., 2001). In this manner these reasons (named as compulsory) are 
expected to cause an incease in bank switching intention (Hypothesis 8).  

According to literature age, income level and education are related to switching 
intention (Colgate and Hedge, 2001; Lees et al., 2007; Clemes et al., 2007) but the sign 
of the relationship is not certain. In this study it is tried to reveal whether bank 
switching intentions differ according to demographic characteristics (age, gender, 
education and income levels) of customers.  
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The sample of this study is composed of consumers in Ankara who use e-
banking and accepted to involve as a respondent. Convenience sampling is used. In 
order to determine sample size formula of Tabachnick and Fidel (2001, s. 117) for 
multiple regression analysis is used and appropriate size is calculated as 114.  Face to 
face questionaire method is used and 196 of 250 questionaire is accepted as valid. The 
Likert scaled items are adopted from the related literature (Chakravarty et al., 2004, 
Clemens et al., 2007). The Cronbach Alpha value for the bank switching intention 
measure is 0,77 and above the acceptable level 0,70 (Nunnaly, 1978).  

Among the respondents 49,5% are women, 56,1% are single, 47% are graduated 
from university. Majority of the sample expressed themselves as in middle income level 
(67,3%).  

In order to test the hypotheses that involved the factors contributing to bank 
switching intentions of e-banking customers, linear regression analysis is used. 
According to results H1 (hypothesis 1) ((=0,330, p<0,05), H2 (=0,200, p<0,05), H3 
(=0,166, p<0,05), H4 (=0,158, p<0,05), H6 (=0,199, p<0,05), H7 (=-0,106, 
p<0,05) and H8 (=0,139, p<0,05) are accepted, while H5 (=0,087, p<0,05) is rejected 
because the relationship between commitment and switching intention is found to be 
insignificant.   

In order to determine whether bank switching intentions differ according to 
demographic characteristics (age, gender, education and income levels) of customers, 
variance analysis is used. According to results for the education level a significant 
difference is found F (2,195)=17,285; p<0,05) while the differences are insignificant 
for age, gender, income level and marital status. Scheffe-Test results revealed that the 
switching intentions of customers that graduated from university ( :4,05)  and had 
master degree ( :4,3) are higher than intentions of high school graduates ( :3,43).   

To sum up, according to regression results, higher prices, bad reputation, limited 
product variety, dissatisfaction and compulsory reasons are determined as the factors 
increasing bank switching intentions of e-banking customers, while promotion efforts 
are found to decrease these intentions. The relationship between commitment and 
switching intention, on the other hand, is found to be insignificant. Bank switching 
intentions of well-educated customers (university graduates and master degree) were 
tend to be higher, while age, gender and income level didn’t make a difference on 
intentions.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Kalkınma Ajanslarının bulundukları bölgedeki şehirlerin 

markalaşması üzerindeki rollerini belirlemektir. Araştırmada Kalkınma Ajanslarının; 

bilinmeyen turistik değerlerin tespiti, eksiklerin, olanakların belirlenmesi ve 

iyileştirilmesindeki rolleri, ajansın amaç ve hedefleri doğrultusunda araştırılmıştır. Bu 

amacı gerçekleştirmek için nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmış 

ve Kalkınma Ajansları tarafından yayımlanmış olan Bölge Planları incelenmiştir. Elde 

edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş bazı tanımlanamayan kavramların olması 

durumunda derinlemesine gidilerek içerik analizi yapılmıştır. Sahip olduğu tüm 

avantajlara rağmen Türkiye’deki birçok bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanıtımının yeterince yapılamaması bölgelerde turizm sektörünün sanayi ve tarım 

sektörlerinin gölgesinde kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle Kalkınma Ajansları bölge 

turizm değerlerini belirleyerek şehir markalaşmasını gerçekleştirmek adına 

hedefledikleri projelerle turistik tüketicilerin algılamalarını değiştirme görevini 

üstlenmişlerdir. Böylece şehirlerin hem yatırımcılar hem de ziyaretçiler için birer cazibe 

merkezi ve marka haline gelebileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kalkınma Ajansı, Şehir Markalaşması, Bölge Planı, Doküman 

analizi. 

Abstract 

The objective of present research is to determine the role of development agencies 

in which the branding of cities in the region.  At research,  the role of development 

agencies; identification of unknown tourist values, determination and improving of 

                                                 
1
 Bu çalışma, 12-15 Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen VI. Lisansüstü Turizm 

Araştırmaları Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş ve kongre sonrası gelen eleştirilen doğrultusunda 

geliştirilmiştir.  
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deficiencies, opportunities, were investigated  in accordance with the agency's goals 

and objectives. To achieve this goal used in document analysis from qualitative 

research methods and Regional Plans were investigated  which was published by the 

Development Agencies. The data obtained were subjected to descriptive analysis, in the 

case of some unidentified concepts by going in-depth content analysis. Despite all the 

advantages of having Turkey, made enough promotion of national and international 

level  many regions in Turkey and so the tourism industry has led to overshadowed by 

the industrial and agricultural sectors. For this reason, development agencies 

determining the values of regional tourism have undertaken to task of changing 

perceptions of tourist consumers with their targeted projects on behalf of perform the 

city branding. Thus, was concluded that cities could become a center of attraction and 

the brand both investors and visitors. 

Key Words: Development Agency, City Branding, Regional Plan, Document analysis 

Giriş 

Küreselleşen dünyada artık rekabet edenler devletler değil, bölgeler ve şehirlerdir. 

Onlar için de bu rekabetin yolu kişilerde oluşturdukları algılamalardan geçmektedir. 

Belirli bir strateji çerçevesinde olmasa dahi herhangi bir şehrin marka algılaması 

kendiliğinden oluşabilmektedir. Strateji uzmanı Anholt’un (2007) belirttiği gibi; 

“Küçük köylerin bile, onlar hakkında biraz bilgiye sahip insanların gözünde marka 

imajları vardır. Hiçbir biçimde markaya sahip olmayan ülke, ancak hiç kimsenin adını 

bile duymadığı bir ülke olabilir.” Moda şehri Milano, romantizmin başkenti Paris, 

İstanbul denilince boğaz, şiş kebap gibi söylemler, bu şehirleri daha önce hiç görmemiş 

ziyaretçiler tarafından bile kolayca yapılanabilecek tanımlamalardır. Ancak bu 

algılamaların o şehrin turizm pazarlaması amaçlarıyla uyuşup uyuşmaması asıl önemli 

konudur (Kanıbir, Nart vd., 2009).  

Çağımızın en hızlı gelişme kaydeden ve gayri safi yurtiçi hasılanın önemli 

bölümünü oluşturan sektörlerden biri turizmdir. Turizm, ülkelerin kalkınmaları ve 

büyümeleri açısından itici güç olan ve önemli derecede sinerji oluşturan bir sektördür 

(Yılmaz, 2007). Sahip olunan imaj ve algıyla turizm faaliyetleri, ülke için etkin bir 

pazarlama ve reklam olma özelliğine de sahip olmaktadır. Şehirler de turistlerin 

dikkatini çekebilmek açısından çok güçlü bir rekabet içerisinde faaliyetlerini 

sürdürmektedirler (Mansfeldt, Vestager vd.,2008). Şehirler tarihsel ya da güncel olan 

insan faaliyetlerinin en son mekânsal ürünleri olarak turizmde önem arz ederler. 

Kerimoğlu ve Çıracı (2007), şehirlerin en önemli turizm kaynakları ve başlı başına 

önemli varış noktaları olduğunu ve bu nedenle şehir turizminin, modern şehir 

yönetiminin temel parçası haline geldiğini belirtmişlerdir. 

Ülkeler kendilerini tek bir destinasyon olarak değil, ülke içindeki farklı turizm arz 

potansiyeli olan bölge ve şehirler olarak ayrı ayrı destinasyonlar şeklinde pazarlamaya 

başlamıştır (Tosun ve Bilim, 2004). Bir destinasyonun dünya pazarındaki başarısı sahip 

olduğu rekabet gücünden etkilenmektedir. Orijinal ve güçlü çekiciliklere, daha sağlam 

bir tabana oturtulan pazarlama faaliyetlerinin başarıya ulaşması daha kolaydır. Bu 

nedenle kentlerin bir destinasyon olarak markalaşıp kendi tanıtımlarını yapmaları ve bu 

yönden pazarlama politikaları belirtmeleri gerekmektedir. Çünkü gerçekte talebi 

oluşturan çoğunlukla ülke değil destinasyondur (İlban, 2007). 

Marka, bir girişimcinin mal veya hizmetiyle özleştirilen ve diğer girişimcilerin 

mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan bir isim, simge, sembol, işaret, tasarım 
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ya da bu elementlerin bir bileşimi olarak tanımlanabilir (Kotler, 1999). Turizm 

açısından marka; “sunulan turizm ürünleri hakkında tüketicilerin ya da ziyaretçilerin 

algılarında bir kimlik oluşturma çabasıdır” (İlban, 2007). Destinasyon markalaşması; 

yöreye özgü ve tutarlı unsurlar, özellikler karması oluşturularak, ilgili destinasyonu 

diğerlerinden farklı kılan ve ona kimlik kazandıran bir yapı ile olumlu bir imaj inşa 

edilmesidir (Caber ve Albayrak, 2008). Şehirler insanların dikkatini çekmek için rekabet 

halindedirler ve bunu başarmak için güçlü, sürekli bir markaya ihtiyaçları vardır 

(Winfield ve Pfefferkorn, 2005). Hızla artan rekabet koşulları içerisinde şehirler 

farklılıklarını ortaya koyup, kendilerine kimlik kazandıracak markalaşma faaliyetlerinde 

bulunmalıdırlar. Söz konusu birbirinden farklı özellikler açısından kimi şehirler daha 

avantajlı konumda iken kimileri ise dezavantajlı konumda bulunabilir. Ancak burada 

önemli olan, sahip olunan özelliklerin niteliği ya da niceliği değil onların nasıl 

kullanıldığı yada sunulduğudur. İşte bu noktada marka yaratma stratejilerinin turizm 

pazarlamacıları için kritik öneme sahip olduğu söylenebilir. Marka stratejileri başarılı 

bir şekilde uygulanabilirse turistik tüketicilerin herhangi bir şehre yönelik algılamaları 

turizm pazarlamacılarının amaçları doğrultusunda yönlendirilebilir (Kanıbir, Nart, vd., 

2009).    

Markalaşmanın, kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri olduğu tüm dünyada 

kabul görmektedir. Şehir pazarlamasının gerçekleştirilmesi adına Kalkınma Ajansları 

tarafından bazı projeler uygulanmaktadır. Proje hedefi, Ajansın bulunduğu bölgenin 

kendiliğinden markalaşan bazı değerlerini öne çıkarmak, kenti yatırımcılar ve 

ziyaretçiler için cazibe merkezi haline getirmektir.  

Bu çalışmada, Türkiye de bulunan Kalkınma Ajanslarının bölgenin sürdürülebilir 

rekabet avantajı elde etmesine ve marka bölge olmasına ne gibi katkılar sağladığı 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada Kalkınma Ajanslarının; bilinmeyen turistik 

değerlerin tespiti, eksiklerin, olanakların belirlenmesi ve iyileştirilmesindeki rolleri 

araştırılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

analizi kullanılmış ve Kalkınma Ajansları tarafından yayımlanmış olan bölge planları 

incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş bazı tanımlanamayan 

kavramların olması durumunda derinlemesine gidilerek kısmen içerik analizi 

yapılmıştır. 

Bu analiz sonucunda elde edilecek veriler; turizm alanında konuyla ilgili yapılan 

az sayıda çalışmanın bulunduğu alan yazına katkı sağlaması açısından önem 

taşımaktadır. Diğer yandan verilerin, şehirlerin değerli birer marka haline gelmesinde 

yerel yönetimlere yol göstermesiyle birlikte kentin imajından fayda sağlamak isteyen 

tüm yatırımcılar ve ilgili çevrelere önerilerde bulunmaya olanak sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Şehir Markalaşması 

Marka, sadece işletmeler ve ürünleri değil çok daha geniş alanı kapsayan bir 

kavramdır. Ürün ve şirketlerin yanında ülkeler (Hollanda, Amerika), şehirler (Paris, 

Atina) ve insanlar da (Madonna, Elvis Presley) birer markadır. Aslında tüm insanlar da 

birer markadır. Çünkü marka, anlam ve çağrışımlara sahip bir etikettir. Tabii ki güçlü 

markalar buna ilave olarak ürünlere, hizmetlere, yerlere renk ve ses verebilmektedir 

(Kotler, 2004: 12). 
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Şehirlerin “uluslararası bir marka olma” çabaları öncelikle ekonomik nedenlere 

dayanır. Aslında şehir için uluslararası bir kimlik ile sabit sermaye yatırımlarını ve 

dolaşımdaki sermayeyi (ulaştırma, turizm, kültürel etkinlikler vb. gibi) çekmek, 

neredeyse evrensel bir ekonomik kalkınma stratejisi haline gelmiştir (Paul, 2004: 575). 

Ulusal ve kentsel ekonomilerin, refaha ve zenginliğe ulaşmalarını yani kalkınmalarını 

sağlayacak her zaman geçerli bir reçete yoktur. Ancak gerekli eylemlerin sistematik bir 

yöntemle yapılmasına ihtiyaç vardır. Söz konusu yöntem, bir ulusun/kentin başlangıç 

koşullarını, belli başlı fırsatlarını, güçlü ve zayıf olduğu yanlarını analiz etmenin 

yanında, ekonomik gelişme veya canlanma sürecinde, mevcut yollar arasında başarı 

potansiyeli en yüksek yolu seçmesi gibi noktalarda başvurabileceği bir değerlendirme 

mekanizmasını içermektedir (Kotler, 1997: 9). 

Kentler açısından markayı gereklilik haline getiren koşullar şu şekilde 

sıralanmaktadır (Hanna ve Rowley, 2008: 61): 

 Uluslararası medyanın artan gücü, 

 Uluslararası seyahat maliyetinin düşmesi, 

 Tüketicilerin harcama gücünün artması, 

 Sunulan hizmetler açısından şehirlerarası benzerliklerin artması, 

 İnsanların farklı kültürlere olan ilgisinin artması. 

Bir kentin markasının güçlü bir marka haline getirilmesi için öncelikle o kentte 

marka olmayı destekleyecek değerlerin ve niteliklerin bulunması gerekmektedir. Bu 

nedenle, kentlerin marka olmasında önemli bazı noktalar dikkatle irdelenmelidir. Kent 

markası, bir şehrin iyi bir markaya sahip olması için gerçekten var olmasa bile ayırıcı 

bir özelliğe sahip olması gereken özellikler ile şehrin görünüşü, kent insanlarının 

deneyimi, inançları ve davranışlarını da kapsamaktadır (Özdemir ve Karaca, 2009). 

Bu çok sayıda etmen marka kent olma sürecini kimi zaman olumlu kimi zaman 

olumsuz etkileyebilir. Yerel yönetimler ve şehir sakinlerinin ortak çalışmaları olası 

olumsuzlukları belirli oranda engelleyecektir. Bu süreç içerisinde şehir sakinleri yerel 

yönetimle uyumlu çalışmaz ve marka kent olmanın kendilerine düşen sorumluluğunu 

yerine getirmezlerse projede aksaklıklar yaşanabilir. Eğer bir kent marka olmak istiyor 

ise; istihdam sağlama kapasitesine sahip olmalı, maaşlara oranla aşırı derecede pahalı 

olmamalı, iyi durumda ve karşılanabilecek konaklama imkânı sunmalı, yeterli toplu 

taşıma imkanı olmalı, iyi okullar ve eğlence/kültür faaliyetleri olmalı, iklim şartları iyi 

olmalıdır (Alaş, 2009). 

Memnun ve yaşam kalitesi yüksek bir kent halkı, kentin gelişimi ve 

markalaşmasıyla yakından ilgilidir. Kentin markalaşması, kısa sürede olabilen bir olay 

değil; uzun süren ve zahmetli çalışmalar sonunda elde edilen bir çalışmadır. Ancak 

markalaşmış bir destinasyonun, rakiplerden ayırt edilmede en önemli etmen olduğu 

unutulmamalıdır (Günlü ve İçöz, 2004). 

Şehirler markalaştırma sürecinde, bu konuda uzmanlaşmış bilim adamları bir 

araya gelerek ortak çalışmalar yapmalıdır. Şehir bölge planlamacıları, coğrafyacılar, 

psikologlar, sosyologlar, ekonomistler, ziraatçılar, mimarlar, yerel yönetimler vb. 

birimlerin, yurt dışında tanınmak ve markalaşabilmek için, bir birlik içinde çalışılması 

gerekmektedir (Buchegger, 2005). Bir destinasyonun markalaştırılması, ürünün çok 



 

 
E. Özkul – D. Demirer 4/4 (2012) 157-181 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 161 

yanlı doğasına (yapısına) bağlı olarak, kendine özgü güçlü bir pozisyon içinde meydan 

okumayla gerçekleşir. Bunlar ekonomik, gelişim, yatırım, yetenek, turizm, politik ilgi 

ve ticareti içine almaktadır. Bir bölge için kullanılan marka da bir meydan okumadır 

(Paolo ve Ilaria, 2010). Geleceğin iletişim ve faaliyet stratejilerinin stratejik bir 

çerçevede ele alınması gerekliliğidir.  

Şehirlerin marka haline getirilmesi söz konusu olduğunda, kentin tarihi, coğrafi, 

kültürel, ekonomik özellikleri önemli birer marka oluşturma altyapısı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Tarihi geçmişi olan şehirler, bu özelliklerini şehrin tanıtımında veya şehir 

markası oluşturulmasında çok sık bir şekilde kullanmaktadırlar. Tarihi eserlerin 

bulunduğu bütün şehirler bu konuda bir potansiyel taşımaktadırlar. Buna 2010 Avrupa 

Kültür Başkenti İstanbul ile Mısır Piramitleri, Çin Seddi gibi dünyanın yedi harikasını 

üzerinde bulunduran şehirler örnek verilebilir.  

Coğrafi konumu itibari ile de çok sayıda kent, markalaşma yolunda adım 

atmışlardır. Turizm imkânlarının artması ve gelişmesi ile özellikle deniz imkânı olan 

şehirler, iyi tanıtım imkânı ile kısa sürede büyük mesafeler almışlardır. Antalya, 

Kanarya Adaları, İsviçre Alpleri gibi turizm merkezlerinin diğer şehirlere göre hızlı bir 

şekilde tanınmasının en önemli sebebi markalaşma sürecini sadece kendisinin 

yürütmemesidir. Turizm alanında faaliyet gösteren birçok işletme onların tanıtımı için 

birçok medya aracılığı ile büyük finansal imkânlarını kullanarak tanıtım yapmaktadırlar. 

Bir firmanın ürün ve hizmetlerini tanımlayan, onları rakiplerin ürün ve 

hizmetlerinden farklılaştırmayı sağlayan isim, sembol, tasarım ve bunların birleşimi 

olan markanın konumlandırılması ile ilgili stratejiler ve süreçlerin geliştirildiği 

görülmektedir. Genel olarak kabul gören bir modelin aşamaları aşağıdaki gibidir 

(Eroğlu, 2007): 

İlk aşamada, stratejik marka analizi bulunmaktadır. Markalaşma sürecinde şehrin 

sadece kendisini değil, farklılıkları ortaya koyabilmek için benzer özelliklere sahip 

şehirleri de analiz etmesi gerekir. Bu analiz kapsamında şehirler konumlarını, imajlarını, 

kimliklerini üstün ve zayıf yönlerini belirlemeli kendi markasını bu özelliklere göre 

konumlandırmalıdır. 

İkinci aşamada, marka kimliğinin oluşturulması gerekmektedir. Marka kimliği 

şehri temsil edeceği için bu kimliğin insanlar tarafından nasıl algılanmak istediğini 

gösterir. Bununla birlikte oluşturulacak marka kimliği şehrin insanlara sunacaklarını, bir 

anlamda vaatlerini ifade eder. 

Üçüncü aşamada, değer önerisi geliştirmek gelmektedir. İşletmelerin ürünleri ve 

hatta markaları çok kolayca taklit edilebilmektedir. Ancak şehir markalaşmasında bu 

durum çok geçerli değildir. Örneğin Erzurum’daki Çifte Minareler in başka yerde 

kopyasını yapmak mümkün değildir. Sivas’taki çifte minareler ise Erzurum’dakinin 

taklidi değil ayrı bir değerdir. Ancak yine de, marka şehirlerin diğer şehirlerden 

farklılığını ortaya koyarken fiziksel farklılıkların yanında duygusal farklılıkları da 

ortaya koymak önemli hale gelmiştir. 

Dördüncü aşama, konumlandırmadır. Konumlandırma, temel olarak markayı 

tüketicilerin zihnine yerleştirmektir. Konumlandırmada en önemli kısım ise, rakiplerden 

farklı tarafların vurgulanmasıdır. Çünkü diğer rakip markalarla aynı özelliklere sahip 

olduğu şeklinde algılanırsa, tüketicide satın almak için bir istek oluşturulamaz. Bu 
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nedenle hedef kitlenin markayı niçin satın alması gerektiğinin basit bir ifade ile 

belirtilmesi gereklidir. 

Marka oluşturulması ve konumlandırılmasının son aşaması ise uygulamadır. 

Marka oluşturma uzun zaman alan bir süreçtir. İlk zamanlarda başarısız olunmuş gibi 

sonuçlar da alınabilir. Markanın tüketicilerin zihninde oluşturulabilmesi için farklı 

iletişim araçlarının kullanılması gerekebilir. Rakiplerden farklılığı vurgulamak için 

farklı medya araçları veya aynı medya araçlarında farklı stratejiler geliştirilebilir. Marka 

oluşturulması ve tüketici zihninde yer alınmaya başlanması ile marka konumlandırma 

bitmeyecektir. Markanın sürekliliğini sağlayabilmek, tüketici zihninde taze kalabilmek 

ve yeni rakiplere müşteri kaybetmemek için iletişim stratejilerine devam edilecektir. 

Markanın oluşturulması ve konumlandırılması uzun bir süreçtir ki bu şehir 

markasının oluşturulabilmesi için daha uzun vadeli bir sürece ihtiyaç duyulmasına 

neden olabilmektedir. Bazı şehirlerin marka haline dönüşmesi yüzyıllara dayanır. 

Günümüzde bu süreç iletişim imkânlarının artması nedeni ile oldukça kısalabilmektedir. 

Fakat sürenin kısaltılabilmesi çoğunlukla maliyetin artmasına neden olmaktadır. Gildo 

ve Pablo (2005), şehirleşme sürecini üç aşamada olarak değerlendirmiştir. Bu 

aşamalardan ilki kimlik oluşturulması ve ikinci olarak ise oluşan kimliğin bir imaj 

içinde şekillenmesi üçüncü aşama ise konumlandırma ile ilgilidir. 

Rekabet sadece ürünler veya firmalar arasında gerçekleşmemektedir. Bütün 

alanlarda rekabet artmaktadır. Dünyanın hemen hemen her önemli şehri yaşayanları için 

daha yüksek yaşam kalitesi sunmak ve diğer şehirler ile rekabet edebilmek amacıyla 

stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. Günümüzde küresel işletmelerin yanında küresel 

şehirlerde ortaya çıkmaktadır. Küresel şehirler, sadece kendi ülkesindeki diğer rakip 

şehirler ile rekabet etmemekte, dünyanın her tarafında rakipleriyle mücadele etmektedir 

(Eroğlu, 2007: 65-68). 

Porter’a göre (1995); “Şehirler gerçekten rekabet etmektedir. Fakat bu rekabet 

ülkelerdeki gibi dünya ticaretinden pay alma, para birimlerindeki faiz oraları ya da kur 

farklılıklarıyla değildir. Şehirlerin rekabet şekli; yatırımları, nüfusu, turizmi, teşvikleri 

kendilerine çekmek şeklindedir”.  

Bu düşünceyi birçok etkeni de içeri alarak destekleyen başka bir görüşte şehirlerin 

rekabet avantajlarının kaynaklarını dış faktörler (çevresel faktörler); iç faktörler (şehre 

özgü avantajlar) olarak oluştuğunu ileri sürmektedir (Barca vd., 2002:17-24). Her şehrin 

rekabet performansını etkileyen başlıca iç ve dış faktörler şunlardır (Coşkun, 2004); 

İç Faktörler: Coğrafi konum, insan sermayesi, eğitim alt yapısı, girişimci kültür, 

doğal yapı, yerel yönetimin kalitesi, teknolojik potansiyel, toprak kalitesi, endüstriyel 

alt yapısı, vizyon birliği. 

Dış Faktörler: Ülkenin genel ekonomik şartları, genel siyasi şartları, çevre iller, 

müşteriler, bölgede sanayi kümelerinin düzeyi. 

Iç ve dış kaynaklarını rakiplerden daha farklı ve etkin kullanabilenler rekabet 

üstünlüğü açısından önemli bir avantaj sağlayabilir (Mert, 2009). 

1.2. Kalkınma Ajansları 

Kalkınma ajansları, merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda sınırları 

çizilmiş bir bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirme amacıyla Dünya'da 1930’lu 

yıllardan itibaren kurulmuşlardır. Bu konudaki ilk örnek 1933 yılında ABD'de 
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Tennessee Valley Authority (TVA)’dır. Daha sonra Avusturya, Belçika, Brezilya, 

Almanya, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 

Polonya’da da birçok kalkınma ajansı kurulmuştur (Celepçi, 2006). 

Bölgesel Kalkınma Ajansları ise Avrupa Birliği’nin etkisiyle yapılanmış; hatta 

AB’nin görevlendirdiği uzmanlar tarafından kurulan Bölgesel Kalkınma Ajanslarının 

ilk etapta finansmanları da AB tarafından sağlanmıştır (Berber ve Celepçi, 2005). 

1.2.1. Dünyada Kalkınma Ajansları 

Dünyada ‘Kalkınma Ajansı’ olarak adlandırılan yaklaşık 20.000 kuruluş 

bulunmaktadır (Özen, 2005). Önemli bir bölümü Avrupa’da olmak üzere pek çok 

Bölgesel Kalkınma Ajansı (BKA) mevcuttur. BKA kurma deneyimleri ülkeden ülkeye 

farklılık göstermekle birlikte her kurum kendine özgü bir şekilde faaliyet göstermektedir 

(Hasanoğlu ve Aliyev, 2006). 

Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi, ulusal tanıtım ve 

pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 

başlanması bir bölge için oldukça önemlidir ve bu çalışmalar günümüzde kalkınma 

ajanslarının öncü çalışmalarıyla gerçekleşmektedir. Debra Mountford, 2009 da yaptığı 

bir çalışmada 16 kalkınma ajansını incelemiş ve bunlardan 9 tanesinin markalaşma ve 

uluslararası tanıtımda bölge için daha etkili faaliyetler yürüttüğünü tespit etmiştir. 

Bunlar; Bilbao Metropoli-30,  Johannesburg – J. D.A., Auckland Plus, Milano 

Metropoli, Madrid Global, Creative Sheffield, Liverpool Vision, Invest Toronto, 

Prospect Leicestershire’dır.  

Aşağıda BKA’ların dünyada öncüleri olan ve bu alanda gelişmiş belli başlı ülkeler 

örnek olarak verilmektedir. Bu ülkelerden ABD’nin seçilmesinin nedeni Kalkınma 

Ajansına sahip ilk ülke olmasıdır. İlk olması nedeniyle bu ülkede yapılan çalışmaların 

öncü olduğu söylenebilir. İngiltere ve İrlanda ülkelerinin seçilme nedeni ise 1960 ve 

1970 yıllarında kurulmuş olmaları, bu ülkelerdeki Kalkınma Ajanslarının turizm 

alanında çalışmalarının bulunmasıdır.   

Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika’da, 1929 ekonomik krizinden çıkmak ve diğer bölgelere göre daha fazla 

etkilenen Tennessee Vadisi Bölgesini canlandırmak için 1933 yılında dünyadaki ilk 

BKA olan Tennessee Valley Authority (TVA) kurulmuştur. Ağırlıklı olarak kırsal 

kesimin yasadığı ve sekiz eyaletten oluşan bu bölgede kurulan bölgesel kalkınma 

idaresi; büyük baraj projelerini hayata geçirerek, düzensiz su rejiminin önüne geçmiş, 

elverişli hale gelen tarım alanları ve ürettiği elektrik enerjisi ile bölgeye sanayi 

yatırımlarını da çekerek göç veren bölge olmaktan çıkıp, göç alan bölge konumuna 

gelmiştir. Sonuç olarak bölgede ekonomi canlanmış ve istenilen kalkınma hedefine 

ulaşılmıştır (Filiztekin, 2008: 97). 

Etkili bölgesel kalkınma politikası için bölgesel düzeyde kurumsallaşmanın önemi 

ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla birçok ülkede bölgesel kalkınma ajansları 

kurulmaktadır. Bu kurumların değişik yapılarda kurumsallaşmakla beraber en belirleyici 

özellikleri bölgesel ölçekte örgütlenmeleridir. ABD’deki Tennessee (Tennessee Valley 

Autority), Türkiye’de GAP Bölge Kalkınma idaresi ekonomik nedene dayalı 

bölgeselleşmenin bir örneği olarak nitelendirilebilir. Bölgeyi ekonomik kalkınmanın 

temel dinamiği olarak kabul eden yeni bölgeselleşme anlayışı kamu-özel-sivil toplum 
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kuruluşları arasında işleyen bir kalkınma modelini beraberinde getirmiştir (Şahin, 2005: 

135-143). 

İngiltere 

İngiltere’de BKA’ların tarihi 1960’ların başına dayanmaktadır. İlk olarak 1965 

yılında İskoçya ve Adalar Kalkınma Kurulu, Orta Galler Kalkınma Şirketi kurulmuş, 

1976’da İskoçya Kalkınma, 1977’de Kırsal Galler Kalkınma Kurulu oluşturulmuştur. 

Kalkınma kurulu, 1977–99 yılları arasında genellikle hükümet kontrolünde görev 

yapmış ve sadece hükümet programları çerçevesinde projeler yürütmüştür. 1990’larda 

kamu hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ulusal politikalarda ağırlıklı olarak bölgenin 

önemi ortaya çıkmıştır. 1997 yılında İşçi Partisi hükümetinin başlattığı programla 

İngiltere’nin dokuz bölgesinde BKA kurulmuştur (Turpin vd., 2007:196–197, Blackman 

vd., 2005:376-377) .  

Bütçeleri de bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Ajanslara kuruluşlarından 

ilk altı ay içerisinde kendi bölgesel gelişme stratejilerini oluşturma görevi verilmiştir. 

Ajanslar bu stratejileri oluştururken çekirdek göstergeler olarak bilinen bölgeye özgü ve 

BKA’nın faaliyet göstergelerine uymak zorundadırlar (Ildırar, 2004:123-124).  

İngiltere’de; Advantage West Midlands BKA, East of England BKA, East 

Midlands BKA, North West BKA, One North East BKA, South East of England BKA, 

South West of England BKA, Yorkshire Forward BKA ve London BKA olmak üzere 9 

adet BKA bulunmaktadır. 

İngiliz Hükümetinin bu ajansları oluşturma amaçları şöyle özetlenebilir (Karasu, 

2005): 

 Ekonomik Amaçlar: Bölgelerin ekonomik performansını geliştirme, 

sürdürülebilir kalkınma, ulaştırma, çöp, konut, turizm ve kültür gibi çok farklı 

hizmet alanlarına yönelik bölgesel stratejileri belirleme, bölgelerin rekabet 

gücünü artırma, istihdam yaratma, üretkenliği artırma, bölgelerarası eşitsizlikleri 

azaltma, bölgenin fiziki ve toplumsal koşullarını iyileştirme, bütünleşik, 

sürdürülebilir ve tutarlı bir bölgesel ekonomik strateji geliştirmedir. 

 Yönetsel Amaçlar: Kamu hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve 

eşgüdümlenmesinde yaşanan “ölçek sorunu’nun aşılması. BKA’ların il 

meclislerinden farklı olarak kentsel alanlarda olduğu gibi kırsal alanlarda da 

hizmet sunması amaçlanmaktadır. 

 Siyasal Amaçlar: Yetki ve gücü bölgelere aktararak karar vermeyi 

yerelleştirme; denetimi, bölgesel aktörlerin katıldığı bölge kurulları ve bölge 

kalkınma ajansları ile birlikte yeniden bölgelere odaklanılması sonucunda 

bölgesel kimlikler konusundaki duyarlılıkları artırmak. 

İrlanda 

Shannon Kalkınma İrlanda’nın tek kalkınma ajansı olarak faaliyette 

bulunmaktadır. Shannon Kalkınma’nın ana amacı, Shannon bölgesinde bütüncül bir 

büyüme sağlayacak aktiviteler sürdürmek ve desteklemeyle bilgi çağına yönelik bir 

bölgesel kalkınmaya öncülük etmektir. Shannon Kalkınma’nın sorumluluk alanı; 

kalkınma bilgi ağını oluşturmak, yeni turizm pazarları ve ürünlerini ortaya çıkarmak, 

dengeli fiziksel kalkınma ve ekonomik içermeyi garanti altına almak için hem kentsel 

hem de kırsal alanlarda bölgesel kalkınmayı teşvik etmektir. 
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Shannon Kalkınma, girişimlere olan desteğini sekiz kanalda yürütmektedir: 

1. İçsel Sanayi Kalkınması                                       5. Gıda Sektörünün Kalkınması  

2. Uluslararası Sanayi                                               6. Yenilikçilik  

3. Yatırım Ortakları                                                  7. Ulusal Teknoloji Parkı 

4. Serbest Bölge                                                        8. Turizm Sektörünü Kalkındırma 

1.2.2. Türkiye’de Kalkınma Ajansları 

Dünya’da II. Dünya Savaşı sonrasında gündeme gelen BKA’lar, ülkemizde ise 

1990’lı yıllarda gündeme gelmeye başlamış fakat 2003 yılı Katılım Ortaklığı 

Belgesi’nde AB standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların 

oluşturulması gerektiği vurgusu yapıldıktan sonra gelişim süreçleri hızlanmıştır (Kedik, 

2003: 148). Bu yüzden DPT’nin 2004-2006 yıllarını kapsayacak Ulusal Kalkınma 

Planının da bu konuyla ilgili çalışmalara yer vereceği ifade edilmiştir (Sülün, 2005: 

123). Ülkemizde 5449 sayılı Kanunun, 25.01.2006 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 

görüşülerek kabul edilmesi ve 08.02.2006 tarihli ve 26074 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle yeni bir yerel yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. 

AB’ye üyelik sürecinin önemli bir ölçütü olan “Bölgesel Kalkınma Ajansları” 

ülkemizde “Kalkınma Ajansı” adı altında kurulmaya başlanmıştır.  

Buradaki “bölge” kelimesinin kullanılmamasındaki amaç ülkemizde BKA’larla 

ilgili yaşanan ciddi tartışmaların sonucudur. Ülkemizde Kalkınma Ajansları bölgesel 

potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesi, büyümenin etkilerinin tabana 

yayılması, gelir dağılımının düzelmesi ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi açısından 

oldukça olumlu bir rol oynayacağını söyleyenlerin yanında, mevcut şekilde kurulan 

Kalkınma Ajansları’nın çok önemli eksiklikler içerdiğini ve beklenen yararı 

sağlamayacağını konusunda görüşler bulunmaktadır.  Türkiye’de faaliyet gösteren 26 

Kalkınma Ajansının listesi aşağıda yer almaktadır;  

Kalkınma Ajansları 

TR1: İstanbul  

TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KA  

TR2: Batı Marmara  

TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KA 

TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KA  

TR3: Ege  

TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KA 

TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KA 

TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KA 

TR4: Doğu Marmara  

TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KA 

TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KA 

TR5: Batı Anadolu  

TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KA 

TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KA 

http://www.istka.org.tr/
http://www.trakyaka.org.tr/
http://www.gmka.org.tr/
http://www.izka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
http://www.zafer.org.tr/
http://www.bebka.org.tr/
http://www.marka.org.tr/
http://www.ankaraka.org.tr/
http://www.mevka.org.tr/
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TR6: Akdeniz  

TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KA 

TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KA  

TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KA 

TR7: Orta Anadolu  

TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KA 

TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KA 

TR8: Batı Karadeniz  

TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KA 

TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KA 

TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KA  

TR9: Doğu Karadeniz  

TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU 

KARADENİZ KA  

TRA: Kuzeydoğu Anadolu  

TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KA    

TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KA 

TRB: Ortadoğu Anadolu  

TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KA 

TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA)  DOĞU ANADOLU KA 

TRC: Güneydoğu Anadolu  

TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KA 

TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KA 

TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KA 

Kaynak: Devlet Planlanama Teşkilatı, http://www.dpt.gov.tr 

2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veriler, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla 

toplanmıştır. Doküman incelemesi, önceden var olan ya da oluşan materyallerin 

kullanılmasına yönelik bir tekniktir (Scott ve Morrison, 2005). Bu tür araştırmalarda, 

araştırmacı ihtiyacı olan veriyi gözlem veya görüşme yapmadan elde edebilir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2006). Doküman analizi, sosyal bilimler alanında yaygın olarak 

kullanılmakta, önemli bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Bu araştırmada, Kalkınma 

Ajanslarının bulundukları bölgedeki şehirlerin markalaşması üzerindeki rollerinin 

değerlendirilmesinin amaçlandığı ve amacı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan tüm 

veriler doküman olarak hazır bulunduğu için doküman incelemesi kullanılmıştır. 

Araştırma Kalkınma Ajansları üzerine yapıldığından dolayı araştırmanın evrenini 

Türkiye’de bulunan 26 Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planları oluşturmaktadır. Çalışmada, 

bölge planları incelenmiş, elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş, bazı 

tanımlanamayan kavramların olması durumunda derinlemesine gidilerek kısmen içerik 

analizi yapılmıştır. Böylelikle şehir markalaşmasında rol oynayacağına dair yazılı 

amaçları bulunan Kalkınma Ajanslarının, bölgedeki turizm değerleri ve çeşitleri, 

markalaşmaya ilişkin amaç ve hedefleri ile bu konudaki plan ve stratejileri ikincil 

veriler yardımıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Söz konusu veriler Tablo 1’de yer 

almaktadır. 

http://www.baka.org.tr/
http://www.cka.org.tr/
http://www.dogaka.org.tr/
http://www.ahi-ka.org.tr/
http://www.oran.org.tr/
http://www.bakka.org.tr/
http://www.kuzka.org.tr/
http://www.kuzka.org.tr/
http://www.oka.org.tr/
http://www.doka.org.tr/
http://www.doka.org.tr/
http://www.kudaka.org.tr/
http://www.serka.org.tr/
http://www.fka.org.tr/
http://www.daka.org.tr/
http://www.ika.org.tr/
http://www.karacadag.org.tr/
http://www.dika.org.tr/
http://www.dpt.gov.tr/
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Çarşılar, anıtlar, plajlar 

meydanlar, su 

kemerleri, çeşmeler, 

müzeler, saraylar, 

kuleler. 

 

 İnanç, kruvaziyer, yat, 

kongre, fuar, kültür, 

spor, sağlık turizmi, 

geleneksel turizm. 

Bölgenin turizmde 

küresel cazibe 

merkezi olmasına 

çalışılması 

İstanbul’un marka kent haline 

getirilmesi ve uluslararası 

düzeyde tanıtılması. 

T
R

2
1
 

T
ra

k
y

a
 K

a
lk

ın
m

a
 A

ja
n

sı
 

(T
R

A
K

Y
A

K
A

) 

T
ek

ir
d

a
ğ

, 
E

d
ir

n
e,

 K
ır

k
la

re
li

 

İğneada, Meriç Deltası, 

Ainos. Tarihi Kırkpınar 

yağlı güreşleri,  

bağbozumu şenlikleri. 

 

Kültür, doğa, deniz 

turizmi, agro turizm. 

Turizmin 

geliştirilmesi ve yerel 

potansiyeller 

çerçevesinde turizm 

çekim bölgelerinin 

oluşturulması 

Bölgenin “un ihracat üssü”, 

“bitkisel yağ üretim üssü”, 

“lojistik merkez”, “yavaş 

şehir”, “çocuk dostu şehir” vb. 

alanlarda markalaşması için 

tanıtılması, 

 

Edirne’de tarih turizminin 

gelişmesi, bölgenin tümüne 

yayılan festival, panayır ve 

şenliklerin turizm amaçlı 

kullanılması ve uluslararası 

gençlik festivallerinin 

yapılacağı bir merkez olarak 

değerlendirilmesi. 
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Efes, Meryem Ana Evi, 

Foça, Urla, Bergama, 

Çeşme, Alaçatı.  

 

Kongre, fuar, sağlık, 

deniz, kent, kültür 

turizmi, ekoturizm. 

Bölge tanıtımının 

sağlanması ve 

markalaşma 

çalışmaların yapılması 

 

Kentsel pazarlama stratejisi 

oluşturulması, 

 

Belirlenen kültür ve turizm 

olanaklarının tanıtılarak 

turizmden elde edilen gelirin 

artırılması. 
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Bodrum, Marmaris, 

Kuşadası, Pamukkale, 

Afrodisias, Didim. 

  Doğa, geleneksel, 

kültür turizmi, termal,  

agro turizm. 

Kentsel ölçekte 

markalaşma 

çalışmalarının 

yapılması ve bölge 

ürünlerinin 

markalaştırılarak 

pazarlanması 

Mimari düzenlemelerin 

yapılması ve markalaşma 

sürecindeki bölgenin ve bölge 

ürünlerinin tanıtılması, 

pazarlanması, 

Bu amaçlara ulaşmakla birlikte, 

bölgenin Türkiye ve dünyada 

tanınan ve benimsenen bir 

marka olma yolunda ilerlemesi, 

Kış, agro, kültür, kruvaziyer, 

termal (sağlık) ve yat turizm 

türlerinin desteklenmesi. 
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Frig Vadisi, Dinar, 

Dumlupınar, Spil Dağı, 

Çini, Sardeis, Aizanoi. 

 Termal, tarih, kültür, 

sağlık, inanç turizmi, 

kuş gözlemciliği, eko 

turizm. 

Turizmde rekabet 

gücünün artırılması 

için alternatif turizm 

faaliyetlerinin 

çeşitlendirilmesi 

 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 

Belgesi’nde Kütahya ve 

Manisa “Kentsel Ölçekte 

Markalaşma Stratejisi” ile 

marka kültür kenti haline 

getirilecek iller arasında olması 

nedeniyle çalışmaların 

yapılması, bölgede termal, 

sağlık ve kongre turizmi 

geliştirilmesi, 

Belirlenen yerlerdeki termal 

turizm tesislerinin tanınırlık ve 

markalaşma faaliyetleri ile 

desteklenmesi, 

Mevcut turizm tesislerinin 

markalaşma ve imaj yaratma 

faaliyetlerine öncelik verilerek 

bu kapsamda pazarlama 

kanallarını çeşitlendirerek, 

tanıtım ve uluslararası işbirliği 

faaliyetlerinin artırılması. 
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Uludağ, Cumalıkızık, 

Ulubat Gölü, İznik. 

Kış, termal, sağlık, eko, 

tarih, kültür, inanç, fuar,  

gastronomi, kongre, av, 

dağ turizmi, hava 

sporları, oto safari. 

Kentsel ölçekte 

markalaşmanın 

sağlanması, 

 Kültür turizmi 

canlandırılarak Marka 

Kültür Kentlerinin 

oluşturulması. 

Bölgedeki turizm olanaklarının 

etkin şekilde tanıtılması, 

Bölgenin tanıtımına yönelik 

marka kent çalışmalarının 

geliştirilmesi.  
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 Kartalkaya, Akçakoca,  

Sapanca, Abant,  

Kartepe, Gölcük, Darıca 

Kuş Cenneti, 

Yedigöller. 

Kış, sağlık, termal, fuar, 

kongre, doğa, yayla,   

gastronomi, macera,  

kültür, botanik turizmi, 

kırsal turizm, kuş 

gözlemciliği, trekking, 

rafting,  günübirlik, 

yamaç paraşütü, 

geleneksel turizm, su 

altı dalış, ekoturizm. 

Turizm stratejisi 

oluşturulması,  

Turizm 

çeşitlendirmesi 

yoluyla rekabet 

gücünün artırılması. 

 

Oluşturulacak turizm 

stratejisinin, nitelikli yatak 

kapasitesini, geceleme sayısını 

artırıcı, turizm altyapısını 

geliştirici, günübirlik ve 

alternatif turizm çeşitlerini ön 

plana çıkaran, bölgesel odaklar 

ve koridorlar ile marka 

değerleri temel alan tanıtım 

politikalarını benimseyen ve 

turizm destek öğelerini etkin 

şekilde kullanan nitelikte 

geliştirilmesi, 

Turizm destek unsurları olarak, 

yerel ölçekte markalaşma 

çalışmaları ile bölgenin marka 

değerleri tespit edilerek geniş 

bir tanıtım stratejisi 

oluşturulması ve şehir 

markalaşmasına yönelik 

çalışmalar yapılması. 
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Mevlana, Yunus Emre, 

Akşehir, Meke Gölü. 

Kültür, sağlık, doğa, av, 

inanç, kongre turizmi. 

Bölge cazibesinin 

artırılması 

Konya’nın marka kent olması, 

Sema, folklor ve tasavvuf 

musikisi, Mevlana, Yunus 

Emre, Nasrettin Hoca gibi 

bölgenin başlıca folklorik 

değerlerinden yararlanılarak 

marka kent çalışmalarının 

yapılması, 
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Kemer, Köprülü 

Kanyon, Konyaaltı, 

Olympos, Alanya,  

Kaleiçi, Demre, 

Saklıkent, Perge, 

Kovada Milli Parkı, 

Eğirdir gölü, İnsuyu 

Mağarası. 

Kültür, doğa, yat, 

kruvaziyer, golf, kış, 

kuş gözlemciği, agro, 

yayla, inanç, av, sağlık, 

mağara, kamp-karavan, 

rüzgar sörfü, su altı 

dalış, çiftlik turizmi, 

ekoturizm. 

Turizmin 

geliştirilmesi ve 

kullanılmayan 

potansiyelin 

değerlendirilmesi 

Isparta ve Burdur illerinde şehir 

turizminin geliştirilmesi ve 

marka değerinin oluşturulması 

için yüksek standartlarda 

hizmet veren otel ve tesislerin 

artırılmasına yönelik projelerin 

teşvik edilmesi, 

Antalya’da turizm sektörünün 

gelişiminin sürdürülebilir 

kılınması için; ulusal/ 

uluslararası pazarlarda geçerli 

bir imaj oluşturulması,  

Antalya’nın marka değerinin 

artırılmasına yönelik 

çalışmaların teşvik edilmesi. 
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İskenderun, Antakya 

Kalesi, St, Pierre  

Kilisesi, Karatepe, 

Hierapolis Kastabala, 

Surlar, köprüler, 

camiler, mağaralar, 

yemekler. 

 Kültür, doğa, inanç, 

kıyı, termal, yayla, 

mağara turizmi, bisiklet, 

kuş gözlemciliği, 

ekoturizm. 

Turizm potansiyelinin 

değerlendirilmesi 

 

2023 Türkiye Turizm 

Stratejilerine paralel olarak 

Bölgenin marka ve cazibe 

merkezi haline getirilmesine 

çalışılması, 

2023 Belgesi’nde “Kentsel 

Ölçekte Markalaşma Stratejisi” 

ile marka kültür kenti haline 

getirilecek iller arasında yer 

alan Hatay ilinin 

medeniyetlerin buluşma noktası 

olarak konumlandırılması. 
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Kapadokya, Peri 

bacaları, Japon bahçesi, 

Göreme, Hacı Bektaş 

Veli Türbesi. 

 Termal kaynaklar, 

doğa, kültür, inanç, 

balon, kongre, av, 

ekoturizm. 

Bölgesel gelişmede 

turizmi öncü bir 

sektör konumuna 

ulaştırarak bölgenin 

önemli bir varış 

noktası ve uluslararası 

bir marka haline 

gelmesinin 

sağlanması 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

2023 Stratejisi kapsamında 

‘Marka Kültür Turizmi Kenti’ 

ilan edilen Nevşehir de termal 

turizmi geliştirmeye yönelik 

faaliyetlerin artırılmasının 

sağlanması, 

Kapadokya’ya olan ilginin 

artmasını sağlayacak ulusal ve 

uluslararası balon, müzik, kısa 

film, konser ve gösteri gibi 

etkinliklerin düzenlenmesi. 
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 Safranbolu, Amasra, 

İnkum. 

 Doğa, kültür, tarih, 

kongre, kıyı, yayla 

turizmi. 

Turizmde markalaşma 

çalışmalarının ve 

çeşitliliğin artırılması 

 

UNESCO tarafından “Dünya 

Miras Kenti” unvanı verilen 

Safranbolu ile Amasra’nın 

markalaşma çalışmalarının 

yapılması, 

Turizmin çeşitlendirilerek 

geliştirilmesi, 
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Uzungöl, Yusufeli, 

Sümela Manastırı, 

Fırtına Deresi, milli 

parklar, festivaller, 

yaylalar, şenlikler. 

 İnanç, kültür, doğa, 

kamp, karavan, kış, 

yayla turizmi, kuş 

gözlemciliği, ekoturizm. 

Bölgenin turizm 

potansiyelinin 

harekete geçirilmesi, 

 Etkin tanıtım 

politikalarıyla 

bölgenin ve illerin 

ulusal/uluslararası 

düzeyde 

markalaştırılmasının 

sağlanması. 

Bölge’de bütün illerin 

katılımıyla, büyük uluslararası 

turizm fuarlarının 

düzenlenmesi (örneğin 

Londra’da WTM, Berlin’de 

ITB vb.). 

Ulusal/ uluslararası pazarda 

turizm ve medya kuruluşlarının 

sponsorluğunda geziler 

düzenlenmesi, bölgenin turizm 

olanaklarının tanıtılması, 

Bölgenin markalaştırılmasında 

önemli yol alınması ve pazar 

analizleri gibi ana konularda 

araştırmalar yapılarak bu 

çalışmaların desteklenmesi, 

Varış noktalarında markalaşma 

çalışmalarının yapılması ve 

tanıtımda bu noktalara ayrı 

olarak yer verilmesi. 



 

 
E. Özkul – D. Demirer 4/4 (2012) 157-181 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 171 

T
R

A
1

 

K
u

ze
y

 D
o

ğ
u

 A
n

a
d

o
lu

 K
a

lk
ın

m
a

 A
ja

n
sı

 

(K
U

D
A

K
A

) 

B
a

y
b

u
rt

, 
E

rz
in

ca
n

, 
E

rz
u

ru
m

 

 

Palandöken, Kemah, 

Kemaliye, Tortum 

Gölü. 

Kültür, eko, doğa, kış 

turizmi, inanç, sağlık, 

kongre turizmi, sporcu 

ve gençlik kampları. 

Alternatif turizm 

potansiyeli ve 

sermaye birikimi ile 

yatırımları cezbeden 

bir bölge olunması, 

 Doğrudan yatırım 

sağlanmanın 

amaçlanması, 

Bölgenin başta kış turizmi 

olmak üzere, turizmde önemli 

bir varış noktası ve uluslararası 

bir marka haline getirilmesi, 

UNIVERSIADE ile başlayan 

kış turizminde marka olma 

sürecinin devam ettirilmesi, 

yeni oluşturulan Ergan ve 

Konaklı kış turizm 

merkezlerinin tanıtımının ve 

tesisleşmesinin sağlanması, 

Bölgede marka kültürünün 

oluşturması ve geliştirilmesi, 

Geleneksel el sanatlarıyla 

oluşturulmuş bölgeye özgü ve 

marka niteliğinde turistik 

ürünlerin üretilmesi ve 

pazarlanması. 
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İshakpaşa Sarayı, 

kaplıcalar, Sarıkamış, 

Ani Harabeleri. 

Kış, doğa, inanç, termal, 

kültür, spor, sağlık, 

tarih turizmi. 

Turizm potansiyelini 

harekete geçirerek 

bölgenin 

markalaştırılması, 

 Bölgenin turizm 

çeşitliliği 

potansiyelinin 

değerlendirilmesi, 

farkındalığının 

artırılarak 

tanınırlığının 

sağlanması. 

Turizm konusunda bölgeye has 

değerlerin markalaştırılmasına 

çalışılması, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

“Marka Kent” projesi 

içerisinde yer alan 1878-1918 

yılları arasında Rus işgali 

altında kalan ve Baltık 

Mimarisi izleri bulunan Kars’ta 

marka çalışmalarının 

yapılması. 
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Beş Minare,  Ahlat 

Kümbetleri, Zap Suyu, 

Ters Lale, Van gölü 

Akdamar Adası. 

 Kültür, kış, akarsu 

turizmi, kuş 

gözlemciliği. 

Turizm gelirlerinin 

artırılması,  

Turizm sektörünün 

canlandırılması. 

 

Bölge için turizm markasının 

ve imajının belirlenecek, Ulusal 

Turizm Stratejisi ve Kültür 

Turizm Bakanlığı tarafından 

geliştirilen Selçuklu Kültür 

Temalı Gelişme ve Eylem 

Planı’nda belirtilen Urartu ve 

Selçuklu gelişme bölgeleri için 

tanımlanan stratejik açıdan öne 

çıkan güzergâhlar öncelikli 

olmak üzere, bölge genelinde 

tanıtımı yapılacak tüm temalar 

için detaylı envanter ve saha 

çalışmaları yapılması, 

Söz konusu envanter ve saha 

çalışmaları neticesinde bölge 

markasının oluşturulması ve 

bölgenin tanıtılmasına yönelik 

çalışmaların gerçekleştirilmesi. 
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Not: Tablo yazarlarca ilgili Kalkınma Ajanslarının Bölge Planları incelenerek oluşturulmuştur. 

3. Bulgular 

Tablo 1’ de yer alan ve bölge planları incelenen 26 Kalkınma Ajansından, 

dokümanlarına ulaşılabilen 19 tanesine ilişkin veriler incelendiğinde, ajansların bölge 

şehir markalaşması adına amaç ve hedefler belirlediği ortaya çıkmıştır. Türkiye Turizm 

Stratejisi 2023 çalışması, Ajansların bu amaç ve hedeflerini belirlemesine kaynak 

oluşturmuştur. Söz konusu dokümanda; zengin kültürel ve doğal değerlere sahip 

kentlerin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirileceği, etkin 

turizm politikaları oluşturularak, turizm yatırım projelerini uygulanabilir yapacak 

politika araçlarının geliştirileceği, turizm sektörünün her bileşeninde toplam kalite 

yönetiminin etkin kılınarak, kalite uygulamalarının sürekliliğinin sağlanacağı dile 

getirilmiştir. Türkiye 2023 Turizm Stratejisi ve bu strateji doğrultusunda hazırlanan 

2007- 2013 Eylem Planı’nda da vurgulandığı üzere turizm bölgeleri varış noktası odaklı 
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Zeugma, Nemrut Dağı, 

Yesemek.  

Kültür, gençlik, av, 

sağlık, kongre turizmi, 

su sporları, dağ 

yürüyüşü, kuş 

gözlemciliği, inanç, 

gastronomi, safari, 

çiftlik turizmi,  

ekoturizm. 

Turizm sektöründe 

destinasyon merkezi 

olunması 

Bölgede yer alan kültürel, tarihi 

ve doğal varlıklar ile  “İnanç 

Koridoru”, “Kâhta Turizm 

Kenti” ve “Gaziantep Marka 

Kenti”nin bölge turizmine 

kazandırılması, 

Tarihi, kültürel ve mimari 

özelliği olan yapıların ve ören 

yerlerinin restorasyonu ile 

Gaziantep’in zengin kültürel 

mirasını vurgulayan 

ulusal/uluslararası düzeyde 

tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinin yapılması. 
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Harran, Balıklıgöl, 

Malabadi Köprüsü, 

Birecik, Harran, Halfeti. 

 Kültür, inanç, mağara, 

dağ turizmi, olta 

balıkçılığı. 

Diyarbakır'ın 

Bakanlık 

plan/politikalarında 

kültür ve turizm kenti 

olarak geçmesinin 

sağlanması, 

 Diyarbakır’a özgü 

markalaşma 

stratejisinin 

belirlenmesi 

Diyarbakır'ın kültür ve turizme 

yönelik marka şehir kapsamına 

alınması,  

İnanç turizmi, kültür turizmi 

stratejisi vb. temalar seçilerek 

markalaşma stratejisinin 

belirlenmesi, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

2023 Stratejisi kapsamında 

‘Marka Kültür Turizmi Kenti’ 

ilan edilen Şanlıurfa’ya yönelik 

faaliyetlerin artırılması, 

Şanlıurfa Turizm Eylem 

Planının hazırlanması. 
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Hasankeyf, Taş Evler, 

Midyat. 

 Kültür, inanç, iş, 

gençlik,  gastronomi, 

mağara turizmi, eko 

turizm. 

Bölgenin coğrafi 

konumu ve içsel 

potansiyeline dayalı 

rekabet avantajına ve 

istihdam yaratma 

kapasitesine sahip 

sektörlerin 

geliştirilmesi 

Bölgenin zengin mutfak 

kültürünün ve el sanatlarının 

geliştirilmesi ve bu konuda 

markalaştırılma çalışmalarının 

yapılması, 

Kültür ve inanç turizminde 

markalaşma yolunda ilerleyen, 

turizm zenginlikleri arasında 

termal turizmi de eklemiş bir 

bölge olarak çalışmaların 

sürdürülmesi. 
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olarak markalaşmak ve turizm ürünleri çeşitlendirilerek sezonun yıla yayılması 

sağlamak hedefi ile çalışmaktadırlar. Amaçları, kentsel ölçekte markalaşarak rekabet 

güçlerini artırmaktır. 

Tabloda yer alan bilgilerden hareketle; Türkiye’de faaliyet gösteren Kalkınma 

Ajanslarının amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki hedefleri aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir; 

1. Turizm Stratejisi Oluşturulmasi: 

Turizm stratejisi oluşturmak adına kentsel pazarlama stratejisi hazırlamak, kentsel 

ölçekte markalaşma stratejisi hazırlamak, uluslararası işbirlikleri yapmak, envanter ve 

saha çalışmaları yapmak, pazar analizi yapmak, turizm eylem planı hazırlamak. 

2. Turizm Çekim Bölgelerinin Oluşturulması: 

Marka kentler oluşturmak (İstanbul, Edirne, Konya, Kars, Şanlıurfa), Marka 

Kültür Kenti (Manisa, Kütahya, Hatay, Nevşehir), Yavaş Şehir, Çocuk Dostu Şehir vb. 

konseptlerde markalaşmak, Festival merkezi olmak (Edirne), Bölgesel Odaklar ve 

Koridorlar oluşturmak. 

3. Yatırımın Sağlanması: 

Yatak kapasitesini artırmak, alt yapıyı geliştirmek, turistik ürün üretmek, yüksek 

standartlarda hizmet veren otel ve tesisleri arttırmak, yeni pazarlama kanalları bulmak. 

4. Kullanılmayan Potansiyelin Değerlendirilmesi: 

Restorasyon çalışmaları ve mimari düzenlemeler yapmak, bölgede yer alan 

kültürel, tarihi ve doğal varlıkları turizme kazandırmak, bölgedeki folklorik değerlerini, 

bölgenin kendine özgü özelliklerini keşfetmek, bölgenin zengin mutfak kültürünü ve el 

sanatlarını geliştirmek. 

5. Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi: 

Şehir turizmi ile günübirlik, sağlık, kongre, kış, agro, kültür, kruvaziyer, termal, 

yat, balon, golf turizm çeşitlerini geliştirmek. 

6. Tanıtımın Sağlanması: 

Yurtiçi-yurtdışı tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, bölge tanıtım gezileri 

yapılması, uluslararası turizm fuarlarına katılmak. 

7. Kentsel ölçekte Markalaşma Çalışmalarının Yapılması: 

Bölge marka değerlerini keşfetmek, ulusal ve uluslararası alanda geçerli bir imaj, 

bölgede marka kültürü oluşturmak, varış noktalarında markalaşmak, şehir markalaşması 

çalışmaları yapmak. 

İncelenen planlarda, ajansların bulundukları şehirde markalaşmayı sağlamak için 

geliştirdikleri amaç ve hedeflerin benzerlik gösterdiği ve birkaç amaç altında da 

toplanabildiği görülmektedir.  

Her ne kadar yapılmak istenenler net, hedefler ve amaçlar birbiriyle ilişkili olsa da 

çoğu planda mevcut durum analizlerine ayrıntı yer verilmemiştir. Bu da ajanslar 

arasında amaçlarına ulaşıp ulaşamama doğrultusunda ayrıma neden olmaktadır. 

Gelişmiş, büyük şehirlere sahip ajanslar kentsel markalaşma ve tanıtım deneyimine 

sahip olduğundan diğer bölge ajanslarına göre hedeflerini daha kolay 
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gerçekleştirebilmektedir. Yine de bu ajanslarda da markalaşma gelişimi istenilen 

düzeyde değildir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, kalkınma ajanslarının kuruldukları bölgeye ait şehirlerin 

markalaşması için ne gibi çalışmalar yaptığının ya da yapacağının belirlenmesi ile ilgili 

bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de bulunan Kalkınma Ajanslarının Bölge 

Planları ajansların amaç ve hedefleri doğrultusunda incelenmiştir. Ajansların bu 

planlarda nicel verilere ağırlık vererek bulundukları bölgenin bir bakıma profilini 

çizdikleri görülmüştür.  

Ajansların temel amaçları; turizm stratejisi oluşturmak, yatırım sağlamak, 

bölgenin kullanılmayan potansiyelini değerlendirmek, turizm çekim bölgeleri 

oluşturmak, bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası arenada tanıtımını yapmak, 

alternatif turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek ve kentsel ölçekte markalaşmayı 

sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda her ajans kendince; kentsel ölçekte markalaşma 

stratejisi hazırlamak, marka kentler oluşturmak, turistik ürün üretmek, bölgenin 

folklorik değerlerini keşfetmek, şehir turizmini geliştirmek, varış noktalarında 

markalaşmak, bölge tanıtım gezileri düzenlemek gibi birçok hedef belirlemiştir.   

Türkiye’nin uluslararası turizm pazarında bilinen birçok destinasyona sahip 

olması ancak, İstanbul, Antalya, Kapadokya, Bodrum, Marmaris, Alanya, Belek, Kemer 

gibi çok bilinen turizm destinasyonlar ile Safranbolu, Mardin, Kastamonu, Beypazarı 

gibi kendine özgü turistik ortam ve ürünlere sahip olan niş (niche) pazarlarının, 

bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında bir markası ve marka örgütlenmesi 

bulunmaması göze çarpan önemli bir eksikliktir. 

Uluslararası turizm pazarında önemli bir yere sahip olan İspanya, İngiltere, İsveç, 

Fransa gibi ülkelerle, Yeni Zelanda, Avusturya, Namibya, Kenya gibi ülkelerin turizm 

destinasyon markalaşması adına gerçekleştirdikleri çalışmalardan ve elde ettikleri 

başarılardan yola çıkarak, ülkemizin de tanınan ve görece az tanınan niş pazarlarında 

örgütlü bir destinasyon markalaşması kapsamında çalışmaların yapılması rekabet 

avantajı sağlanması açısından oldukça önemlidir. 

Bu doğrultuda; turizmde markalaşma adına önemli çalışmalar yapan İspanya 

İsveç, İngiltere gibi ülkelerin yürüttükleri Ulusal Marka ve Destinasyon Markası 

çalışmalarının, Kalkınma Ajansı idaresinde oluşturulacak bir birim eliyle yürütülmesi 

ve nitelikli tüketici ve paydaş araştırmalarının yapılması, tespit edilen destinasyonlarda 

paydaş komiteler oluşturulması, uluslararası destinasyon rekabetinde ön plana çıkmak 

açısından bir strateji olarak değerlendirilebilir.  

Çalışmanın bu haliyle, Kalkınma Ajanslarının, bilinmeyen turistik değerlerin 

tespiti, eksiklerin, olanakların belirlenmesi ve iyileştirilmesindeki rollerini araştıran bir 

çalışma olması ve gelecekte yine aynı alanda yapılacak çalışmalara ışık tutabilmesi 

nedeniyle bir ön araştırma olduğu söylenebilir. Belirlenen Kalkınma Ajanslarıyla 

görüşmeler yapılarak, yazılı amaçlara ve hedeflere ne düzeyde ulaşıldığının tespiti nitel 

bir başka araştırmayla belirlenebilir. Bunun dışında gözlem ve ikincil verilerden 

yararlanılarak Kalkınma Ajanslarının bölge planlarında yer alan amaç ve hedeflerini 

uygulamaya ne oranda hayata geçirdikleri araştırma konusu olabilir.   
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Extensive Summary 

 

In the rapidly competition conditions countries, themselves, has marketed not 

only as a destination, as region and cities with the potential of different tourism supply, 

in the seperete destinations, in the country. The success of a destination in the world 

market, is affected it's competitive strength. To succeed of marketing activities is easier 

to seated with original and strong appeals in a more solid base. For this reason, cities 

need to make their introductions as branding a destination and in this respect are 

required to submit marketing policies. Because actually demand creates not country but 

mostly destination.  

 Branding, is one of the most important dynamics of development is accepted all 

over the world. On behalf of, implementation of city marketing implemented projects 

by the Regional Development Agencies. The goal of the project, To highlight some of 

the values of the agency region's self-branding and  to make the city a center of 

attraction for the visitors and investors. 

In this study, Aims to achieve sustainable competitive advantage and brand the 

region to contribute to the identification provided by the Development Agencies in 

Türkiye. At research, the role of development agencies; identification of unknown 

tourist values, determination and improving of deficiencies, opportunities, were 

investigated in accordance with the agency's goals and objectives. 

In this research, development agencies are intended in the region in which the 

branding of cities on the role and all the data needed to achieve the purpose for which 

the document is ready for the document analysis method was used. Document analysis 

method is a method widely used in the field of social sciences and documents, are 

important sources of information should be used in an effective way in qualitative 

research. 

Due to the research for Development agencies is done on the universe of the 

study is 26 Regional Plans of Development Agency in Turkey. 26 regional plans were 

examined and the data obtained were analyzed descriptively analyzed, In case of some 
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unidentified concepts in part by going in-depth content analysis. Thus, tried to reach 

information about development agencies that will play a role in branding the city. 

Regional Plans of Development Agencies were examined and has emerged that 

19 agencies set goals and objectives on behalf of city branding. These documents; cities 

to branding with rich cultural and natural values be brought into a point of attraction for 

tourists, creating an effective tourism policies, tourism investment projects to develop 

policy instruments that will be applied, total quality management in the tourism sector 

by setting up each component, ensured the continuity of quality practices are expressed. 

Agencies in the regions with particular emphasis on quantitative data in a way, 

these plans were drawn profile. . The main objectives of the agencies; the creation of the 

tourism strategy, to provision of investment, the evaluation of The region's untapped 

potential, to increasing the attractiveness of the region putting forward the economic 

and social potential, to promote the region both national and international level, to 

diversification of alternative tourism activities and to provide branding in urban scale. 

For these purposes, self-styled each agency has identified several target. Such as; to 

prepare branding strategy at urban scale,  to create the brand cities, to produce tourist 

product, to explore the region's folkloric values, to develop urban tourism, to branding 

points of destination,  to organize promotional trips to the region.   

In this study, development agencies were established cities of the region, such as 

branding for what it is doing or going to do studies tried to obtain information related to 

the determination. Examined the plans, goals and objectives similarity developed to 

provide branding agencies are located in the city, and a few under the purview of is also 

be collected. Although the requirements made clear, goals and objectives coupled with 

each other, though most of the Plans are not included in detail the analysis of the current 

situation. 

In return it causes a division between agencies in accordance with achieving 

their aims or not. Because of their experiences in city branding and advertisement, 

agencies in developed metroplis (big city) could attain their aims more easily than other 

regional agencies. However, branding development is not on the desired level also in 

these agencies.  

Turkey has many destination in international tourism market but,  very known 

tourism destinations like İstanbul, Antalya, Kapadokya, Bodrum, Marmaris, Alanya, 

Belek, Kemer and relatively known niche markets who have their own climate/ 

environment and products like Safranbolu, Mardin, Kastamonu, Beypazarı haven’t got a 

brand and branding organization in integrated marketing range, so this situation is a 

remarkable failure. 

Countries , which have an important place in international tourism market like 

Spain, England, Sweden, France and  which have not an important place in international 

tourism like New Zeeland, Austria, Namibia, Kenya have studies in branding tourism 

destination, its important that through their studies and achievements our country should 

make studies in known and relatively known niche  markets within the organized 

destination branding. 

Accordingly, studies in destination brand and national brand of countries which 

makes important studies for branding in tourism, like Spain, Sweden, England, should 

conduct by an agent which will be constituted in development agency and should make 
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branding with qualified consumer and sharer researches; performing these studies with 

sharer committees which will be constructed in located destinations can be considered 

as a strategy to come into prominence in national destination competition. 

This study can be called as a reconnoiter, being a research study for the roles of 

Development agencies in  detection of unknown touristic values, determination of 

deficiencies and possibilities and improvement of these deficiencies, and its being a 

source to  enlighten other researches will be made in the same topic hereafter. By 

meeting with development agencies, detection to what extent we arrived at written aims 

and goals can be specified in the future. Apart from that, aims and goals in regional 

plans of development agencies in what extent put into practice could be a research topic 

by making benefit from investigation and second hand sources 
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Özet 

 Üreticilerin güçlenmesi ve rekabet ortamının artması ile birlikte ürünlerin 
farklılaştırılması ihtiyacı da artmıştır. Bu ihtiyaç, marka kullanımını doğurmuş ve 
marka ile ilgili çalışmalar, literatüre yeni kavramlar kazandırmıştır. Bu kavramlardan 
biri olan marka kişiliği, bu çalışmada ele alınmıştır. Yanı sıra, üniversitelerin 
markalaşması ve üniversitelerin öğrenciler tarafından algılanan marka kişilikleri 
araştırılmıştır. Çalışmada yer alan bir diğer konu, pazarlamada tüketici etnosentrizmi 
olarak bilinen birtakım milliyetçi düşünüşlerin, öğrencilerin üniversite marka kişiliği 
algısını etkileyip etkilemediğidir. Yapılan çalışmalar, etnosentrizmin, tüketici satın 
alma davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Eğitim alanında da öğrencilerin 
vatansever, milliyetçi eğilimlerinin, üniversitelere yönelik bir marka kişiliği 
benimsemelerinde ve üniversite seçimlerinde belirleyici olabileceği, çalışmanın çıkış 
noktasını oluşturmaktadır. Bu araştırma sonucunda, devlet ve vakıf üniversitesi 
öğrencileri tarafından algılanan marka kişiliklerinin birbirinden farklı olmadığı, 
etnosentrik eğilimlerin üniversite seçimlerini etkilemesi noktasında devlet ve vakıf 
üniversitesi öğrencileri arasında önemli düzeyde faklılık olmadığı ve öğrencilerdeki 
etnosentrik eğilimlerin, devlet ve vakıf üniversitelerine yönelik marka kişiliği algılarını 
etkilediği belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Marka kişiliği, üniversitelerin markalaşması, etnosentrizm. 

Abstract 
 Along with getting strength of producers and increasing of competition, the 
necessity of the differentiation of products also has increased. This necessity has 
created brand utility and thanks to the studies on brands, new concepts are added to 
literature. In this paper brand personality which is one of these concepts was examined. 
Additionally branding of universities and the brand personalities of universities which 
are perceived by university students were searched. Another subject of this study is 
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whether some nationalist attitudes which are known as consumer ethnocentrism impact 
on brand personality perceptions of the students. Available studies show that 
ethnocentrism affect on consumer purchasing behavior. The fact that patriotic and 
nationalist tendencies of the students also in the education field may be determining in 
their adopting a brand personality towards universities and choosing a school is the 
point of origin of the study. As a result of this study that the brand personalities 
perceived by the students of the state and private universities aren’t different each 
other, there isn’t any noteworthy difference between the students of the state and 
private universities regarding ethnocentric tendencies impact on university preferences 
and the ethnocentric tendencies of students have influence on the brand personality 
perceptions towards the state and private universities are determined. 

Keywords: Brand personality, branding of üniversities, ethnocentrism   

Giriş 
Pazarlama çevrelerinde markanın tüketici sadakati oluşturma ve onların satın alma 

davranışlarını etkilemede ne denli önemli olduğu bilinmektedir. İşletmeler, tüketicileri 
ile aralarında güçlü bir bağ kurabilmek adına markaların gücünden faydalanırlar. 
Tüketici kesimi, markaya bakarak hem ürün hem de işletme hakkında bilgi sahibi 
olabilmektedir. Markalar, temsil ettikleri ürüne yönelik bir kişilik ve imaj 
yansıtmaktadır. Tüketici zihninde oluşan bu yansımalar, onların satın almaya yönelik 
davranışlarını şekillendirmektedir. Nasıl ki pazarlamada ürünlerin, bir farklılaşma aracı 
olarak markaya, markanın ise bir imaja ve kişiliğe ihtiyacı var ise bu durum eğitim 
sektöründe kurumlar için de geçerlidir. Son zamanlarda eğitim kurumları arasında 
bilhassa üniversitelerin, öğrenciler tarafından ayırt edilmek adına yaptıkları çalışmalar 
dikkat çekicidir. Bu çalışmalar yurtdışında faaliyet gösteren üniversitelerde yoğunluk 
kazanmakla birlikte Türkiye’ de de bu anlamda bir hareketlilik olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Üniversiteler arası artan rekabet, kurumları gelenekçi yöntemlerden 
uzaklaştırıp farklılık peşinde koşmaya itmiştir. Yapılan çalışmaların özünde her 
üniversitenin, kendi kurumunu öğrenciler gözünde güçlü bir yere oturtmak ve bunun 
için marka çalışmalarına hız kazandırmak yatmaktadır. Ancak marka haline gelmek, 
beraberinde çok sayıda çalışmayı da getirir. Markayı oluşturan kişi veya kurumların 
beraberinde bir marka imajı, marka kişiliği ve marka kimliği oluşturma çalışmaları da 
yapmaları beklenir. Bu çalışmaların sonuçları ise uzun soluklu olup tüketicilerin algısı 
ile oluşmakta ve koşullar doğrultusunda bu algılar değişebilmektedir.  

Yapılan çalışmalar ışığında söylenebilir ki tüketici satın alma davranışları birçok 
faktörden etkilenmektedir. Bunlardan birisi de tüketici etnosentrizmi olarak adlandırılan 
kişilerdeki milliyetçi, yurtsever duygulardır. Bu duyguların da tüketicilerin satın alma 
kararlarında etkili olduğunun öğrenilmesi ile etnosentrizme yönelik çalışmalar da 
artmıştır. Dolayısı ile pazarlamada etkinliği ispatlanmış bu etnosentrik eğilimlerin, 
öğrencilerde oluşan marka kişiliği algısını da etkileyebileceği düşüncesi bu araştırmaya 
başka bir boyut kazandırmıştır.   

Çalışmada, öğrenciler gözünde üniversitelerin marka kişiliği algılarını ölçmek, 
ulaşılacak hedeflerden birisidir. Bununla birlikte, öğrencilerin, üniversitelerini bir kişilik 
özelliği ile anmalarında öğrencilerde var olabilecek güçlü ya da zayıf düzeydeki 
etnosentrik eğilimlerin ne oranda etkili olduğu da araştırmada belirlenmek istenen diğer 
bir noktadır. Bu amaçla bir alan araştırması yapılarak gerek kamu gerekse vakıf 
üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin üniversitelerinin hangi kişilik özellikleri ile 
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anıldıkları öğrenilmek istenmiştir. Bu yolla, kamu ve vakıf üniversitelerinde okuyan 
öğrencilerin, üniversite marka kişiliği algılarının farklılık gösterip göstermeyeceği 
sonucuna da ulaşılacaktır. 

1. Marka Kişiliği Kavramı 
Bir ürün, hizmet, kişi, kurum ya da fikrin pazarlanmasında gerek üretici, gerekse 

tüketici açısından marka son derece önemlidir. Bu durum markanın daha derinlemesine 
incelenmesini, markaya ilişkin kavramların anlaşılmasını ve uygulanacak politikaların 
titizlikle oluşturulmasını gerektirmektedir.  

Marka, günümüzde çok yönlü bir yapıya sahip olmuştur. Markanın çok yönlü 
yapıya sahip olması, ona ilişkin yapılan birçok tanımlama ile de anlaşılabilir. Amerikan 
Pazarlama Birliği’nin yapmış olduğu tanıma göre ise marka: Bir satıcının ya da satıcılar 
grubunun mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi 
amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, şekil ya da bunların bileşimidir (AMA 18. 07. 
2012). Ancak marka üzerine yapılan çalışmalar yaygınlaştıkça markaya ilişkin daha 
kapsamlı tanımlamalara yer verilmiştir. Günümüzde marka kavramından anlaşılan; 
tüketicilerin, duygusal ve fonksiyonel anlamda ayrıcalıklı hale getirdiği ve zihninde 
içsel bir anlam kazandırdığı özellikler bütünüdür. Bu noktada markanın, tüketici 
üzerindeki psikolojik etkisi ortaya çıkmaktadır. 

Güçlü markalar yaratma ve bu markaları hedef pazarda tutundurma aşamalarında, 
ürünün dışsal özelliklerinin kâfi gelmemesi, marka kişiliği kavramını gündeme getiren 
bir kıvılcım olmuştur. Dünyada ne kadar insan var ise o kadar da kişilik var olduğu 
özünden hareketle markaların da tıpkı insanlar gibi “eşsiz” olabilmesi için bir kişiliğe 
sahip olması gerektiği düşünülmüş ve insana özgü kişilik özelliklerinin markalara 
aktarılabileceği gerçeği, marka kişiliği kavramını literatüre yerleştirmiştir. Kullanımı 
eskiye dayanan marka kişiliği kavramı ilk kez 1973 yılında S. King tarafından 
tanımlanmıştır (Tığlı, 2003: 68). Tıpkı marka kavramında olduğu gibi marka kişiliğine 
yönelik de çok sayıda tanımlama ile karşılaşmak mümkündür. 1993 yılına kadar konu 
ile ilgili yapılan çalışmalarda marka kişiliğinin fonksiyonel boyutları ön planda 
tutulmuştur. Ancak sonraki yıllarda yapılan araştırmalar, tüketicilerin markalarla, 
çevrelerindeki insani kişiliklerle girdikleri türde bir ilişki içinde olduklarını ortaya 
koymaktadır. Bazı markalar tüketicilerin rasyonel yönlerine hitap ederken kimi 
markalar da tüketicinin sempatik/yakınlık duyma ya da aidiyet hissetme gibi duygusal 
yönlerine hitap etmektedir (Kelemci ve Bodur, 2009: 2). Dolayısıyla bu duygusal 
etkinin birçok marka kişiliği tanımına yansıdığı görülmektedir. Kavram, en çok Jennifer 
Aaker’in yapmış olduğu tanımlama ile literatürde kabul görmüştür. Bu tanıma göre 
marka kişiliği, marka ile anılan tüm insani kişilik özellikleridir (Aaker, 1997: 347).  Bu 
tanım; cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik statü gibi demografik özelliklerin yanı sıra 
sıcaklık, endişe, duygusallık gibi insani özellikleri de içermektedir (Yılmaz, 2007: 10). 
Marka kişiliği olgusu, sadece işletmelerin, tüketici davranışlarını etkilemeye yönelik 
olarak markaya yükledikleri kişilik özellikleri ile değil, aynı zamanda tüketicilerin 
markaya yükledikleri bazı özellikler ile de ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile marka 
kişiliğinin oluşum süreci çift yönlüdür. Marka kişiliği ile ürün arasında ilişki kuran 
tüketici kendi kişiliği ile markanın kişiliği arasında bir ortak nokta yakaladığında o 
marka artık söz konusu tüketicide farklı bir boyut kazanmıştır. Bu aşamada tüketici 
zihninde ayırt edici hale gelmiş markanın tüketici tarafından satın alınması kaçınılmaz 
hale gelmektedir. Sosyal bir varlık olan insan, sahip olduğu markanın kişiliği aracılığı 
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ile kendini farklı yollardan ifade etmekte ve etrafındaki diğer insanlara kişiliğinden 
mesajlar vermektedir. 

Marka kişiliği hem uygulamalarda hem de literatürde üzerinde önemle durulan bir 
konudur.  Markaya atfedilen kişililik, markanın piyasadaki satış durumu ve dış 
özelliklerinden daha ağır basmakta ve ürünün ayırt edici olmasını sağlamaktadır. 
Farklılaşmış markanın, bu özelliğini sürdürebilmesinde tutarlı davranması (tıpkı 
insanlar gibi) önemlidir. Davranışları sürekli değişiklik gösteren insanlarda bu durum, 
davranış bozukluğu olarak adlandırılır. Markalarda da benzer bir durum söz konusudur. 
Kendini güçlü, maceracı, cesur olarak tanıtan bir markadan tam tersi özellikleri 
yansıtması beklenemez. Aksi söz konusu olduğunda markanın kişiliği bozulur ve 
zihinlerde oluşturduğu farklılık ortadan kalkar (Borça, 2006: 144). Kişilik, markanın bir 
ruhu haline gelmekte ve satın alma kararlarını olumlu anlamda etkileyebilmektedir 
(Kuşakçıoğlu, 2003: 109).  Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda, satın alma kararı verme 
aşamasında tüketicilerin, %70 oranında marka kişiliğinin bıraktığı etki ile harekete 
geçtiği ortaya çıkarılmıştır.  (Aksoy ve Özsomer, 2007: 2) 

Marka kişiliği, belli bir süreçten geçtikten sonra, zaman içinde oluşan bir 
kavramdır (Özgüven ve Karataş, 2010: 140) Sağlam temellere dayandırılmış bir marka 
kişiliği, markaya yönelik yapılacak farklı çalışmaların da öncülü olacaktır. Diğer bir 
ifade ile tüketicilerle marka arasında oluşturulan duygusal bağ, marka tercihini olumlu 
yönde etkileyeceğinden zaman içerisinde tüketicide bir marka sadakati oluşumunu da 
tetikleyecektir. Marka kişiliği tüketicilerin marka hakkındaki algılamaları ve 
tutumlarına ilişkin anlayışlarını güçlendirerek farklılaşmış bir marka kimliğinin 
oluşmasına katkıda bulunarak, markaya ilişkin iletişim çabalarında rehber görevi 
görerek, markaya yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirerek ve de marka ederi 
yaratarak markaya değer katmaktadır (Torlak ve Özçelik, 2011: 363). Tüketici ile marka 
arasındaki ilişkinin oluşumunda marka kişiliği ile marka imajı birbirinden ayrı 
düşünülemez; zira markalar söz konusu olduğunda kişilik, imajın duygusal boyutunu 
temsil etmektedir. Bu nedenle başarılı bir marka yürütme çalışmasında, bu kavramların 
birbirine olan olumlu yönde etkilerinin göz önünde bulundurulması bir gerekliliktir.  

2. Marka Kişiliğinin Boyutları 
İnsana ait kişilik özelliklerinin farklı yönlerinin tüketici davranışlarına etkisi, 

birçok çalışmanın konusu olmuş iken marka kişiliği konusunda yapılan uygulamalı 
çalışmalar da ağırlık kazanmıştır (Aaker vd. 2005; Aksoy ve Özsomer, 2007; 
Andreasson ve Streling, 2007; Dikmen ve Akerman, 2011; Dölarslan, 2012). Marka 
kişiliği kavramı konusunda yapılan çalışmalar, marka özellikleri ve kişilik özellikleri 
olmak üzere iki ana öğede temellenir (Yakın ve Ay, 2012; Meer, 2010; Yılmaz, 2007). 
Bu tür araştırmalarda, ön çalışma sonrasında ortaya çıkarılan kişilik özellikleri, 
markalardan oluşan bir düzleme yerleştirilerek, katılımcıların; markaları, kişilik 
özellikleri ile ilişkilendirmeleri istenmektedir. 

Marka kişiliği ile marka satın alma kararı arasındaki olumlu etkileşim, işletmeleri 
ayırt ediciliği olan marka kişilikleri oluşturmaya yöneltmiştir. Ancak kişiliğin 
ölçülemez bir değer olması, onun yönetimini zorlaştıracağından öncelikle marka 
kişiliğini ölçülebilir hale getirmek şarttır. Yazın dünyasında marka kişiliğini nitelik ve 
nicelik açısından ölçümleyen farklı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden “marka 
kişiliği skalası” en çok bilinen ve sıkça kullanılan bir niceliksel ölçümleme yöntemidir. 
Bu yöntemle bir dizi sıfattan oluşan liste kapsamında markanın, sıralama ya da Likert 
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ölçeği yardımıyla katılımcılar tarafından değerlendirilmesi istenir. Başta duruma ve 
markaya özgü geliştirilen listeler daha sonra standartlaşmış marka kişiliği skalası haline 
gelmiştir (Kelemci ve Bodur, 2009: 5).  Bu skala, Aaker, tarafından 1997 yılında 
oluşturulmuş olup çalışmanın çıkış noktası, psikolojide en yaygın kullanılan kişilik 
sıfatlarını ifade eden ve kişiliğin beş boyutunun timsali olan Neo-Beş Faktör 
Ölçümü’dür. Aaker, yaptığı çalışmaların neticesinde marka kişiliğini niteleyen 
özelliklerin; içtenlik, heyecan, yetkinlik, gelişmişlik ve sağlamlık olmak üzere beş 
boyutta ele alınabileceğini belirtmektedir (Dölarslan, 2012: 3). 

Marka kişiliği konusunda temel bir çalışma olmasına rağmen, Aaker’in (1997) 
geliştirdiği marka kişiliği ölçeği, bazı yönlerden eleştirilere maruz bırakılmıştır. Bu 
durum da literatürde alternatif ölçekler geliştirmeyi amaçlayan çalışmaların yer alması 
sonucunu doğurmaktadır. Yongjun ve Tinkham (2005) çalışmalarında, marka kişiliğinin 
bir kültürün inançlarını ve değer yargılarını içeren bir öğe olarak sembolik anlamlar 
taşıdıklarına bu yüzden de Aaker’in (1997) ölçeğinin farklı kültürler için aynı geçerliliği 
taşımayabileceğine dikkat çekmiş ve çalışmalarında bir dizi global markayı aynı kişilik 
özellikleri itibariyle ABD ve Güney Kore’de test etmişlerdir (Sung ve Thinkham, 2005: 
337).  Geuens, Weijters ve Wulf (2008) tarafından yapılan araştırma ile marka kişiliği 
boyutları: sorumluluk, etkinlik, saldırganlık, basitlik ve duygusallık olarak 
sınıflandırılmıştır (Geuens, Weijters ve Wulf, 2008, 50). Ekinci ve Hosany (2006) 
tarafından yapılan marka kişiliği çalışmasında belirlenen boyutlar ise: samimiyet, coşku 
ve içtenliktir (Ekinci ve Hosany, 2006, 23). Marka kişiliği üzerine yürütülen bir başka 
çalışmada ise faktör sayısı 9’a kadar çıkmış olup bu faktörler: samimi, heyecanlı, 
sosyal, yeterli, çağdaş, etkileyici, güvenilir, duyarlı/narin ve özgün olarak 
isimlendirilmiştir (Kurtuluş, 2008: 298).  

 Aaker’in (1997) marka kişiliği ölçeğinde yer alan boyutlara yönelik farklı bakış 
açıları gündeme getirilmiştir. Söz konusu boyutların, yaşayan tüm kültürlere uyacak 
evrensel bir nitelik taşıyıp taşımadığını öğrenme noktasında farklı ülkelerde bir takım 
çalışmalar denenmiştir. Söz gelimi Japonya ve İspanya esintileri taşıyan ülkelerde 
geliştirilen araştırmalarda, kullanılan sıfatlar çeşitlendirilmiştir. Elde edilen veriler 
sonucu Orta Asya kültüründe marka kişiliği boyutlarında orijinal boyutlardan farklı 
olarak “sertlik” yerini “barış” boyutu almıştır. Latin kültüründe ise oluşan boyut sayısı 
yine beş olmakla birlikte “yetkinlik” yerine “tutku”; “sertlik” yerine “barış” boyutu 
gözlemlenmiştir (Kelemci ve Bodur, 2009: 6). Almanya’da 4.598 kişiye anket 
uygulanarak yapılan bir araştırma neticesinde 39 sıfattan oluşan beş farklı marka kişiliği 
boyutu ortaya çıkmıştır. Alman kültürüne özgü bu boyutlar: çekicilik, güvenilirlik, 
canlılık, istikrar ve doğallıktır. Türkiye’de ise Aksoy ve Özsomer (2007) tarafından Beş 
Faktör Kişilik Ölçümü’nde yer alan sıfatlar ile beraber Türkçe sözlükte yer alan kişilik 
özelliklerini simgeleyen sıfatlar ile markalara has sıfatlar bir araya getirilerek bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Türkiye’ye özgü 81 sıfatın yer aldığı bu araştırma 1200 
kişilik bir örneklemde uygulanmıştır. Sonuç itibariyle Türkiye’ye özgü marka kişiliği 
boyutları: yetkinlik, heyecan, geleneksellik ve androjenlik olarak belirlenmiştir. 

Literatürde yapılan çalışmalar ışığında denilebilir ki Aaker’in (1997) marka kişilik 
ölçeği yalnızca kendisi tarafından ortaya çıkarılan boyutlarla sınırlı kalmamaktadır. 
Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan boyutlar kimi zaman Aaker’in (1997) 
marka kişiliği boyutlarıyla benzer olmakta kimi zaman ise farklı boyutlar 
çıkabilmektedir. Bu noktada marka kişiliği algısının kültürden kültüre değişebileceği 
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gerçeği anlaşılmıştır. Dolayısıyla kültüre özel anlamların ortaya çıkması için, marka 
kişiliği ölçeğinin farklı kültürlerde test edilerek geliştirilmesi gerekmektedir.  

3. Üniversitelerin Marka Olma Süreci 
Üniversitelerin markası öğrencinin beklentileriyle uyuştuğu sürece öğrencilerin de 

o üniversiteyi daha çok tercih ettiği belirtilebilir (Ghodeswar, 2008: 4–12). Bu gerçeğin 
farkına varan yöneticiler açısından, üniversite markalama konusu üniversiteler ve diğer 
eğitim kurumları için stratejik yönetim konusu haline gelmiştir.  

Amerika’da, üniversite markalama ve itibar yönetimi konusunda çalışmalar 
doğrultusunda denmektedir ki geleneksel marka yönetimi teknikleri; marka sayısının, 
rekabet ve maliyetin artması dolayısıyla eğitim pazarında yetersiz kalmaktadır. Bunun 
yanı sıra markalaşmanın, üniversite içinde algılanışıyla ilgili büyük bir belirsizlik 
olduğu da belirtilebilir. Akademisyenler, markanın üniversiteden daha küçük bir varlığa 
işaret ettiğini düşünürler (Başer, 2008: 105). Bu belirsizliklerin de etkisi ile prestijli 
üniversiteler de dahi bir grup akademisyen, üniversite içinde markalaşmaya karşı bir 
direnç gösterir. Ancak gittikçe zorlaşan markalaşma çalışmaları sürerken 
akademisyenler ve üniversite içinde diğer çalışanlardan beklenen, marka ve pazarlama 
konusundaki çalışmalara destek olmaları, bu konuda yardımcı ve kararlı olmalarıdır. 

Eğitim kurumları olarak üniversitelerin marka olması konusunda her ne kadar 
yaygınlaşmış bir bilinç olmasa dahi farklılaşma ve kalabalıktan ayrışma anlamında 
başarılı olan ve marka olmanın yanı sıra markasını konumlandırma çalışmalarıyla 
dikkat çeken üniversiteler de yok değildir. Bunlardan biri ruh sağlığı konusunda 
yoğunlaşmayı amaçlayan ve Türkiye’nin bu alanda önemli bir eksikliğini kapatacak 
olan Üsküdar Üniversitesi’dir. Bir diğer örnek olan Piri Reis Üniversitesi, denizcilik 
alanında yoğunlaşarak bu alanda marka olma yolunda ilerlemektedir. (Dalgıç, 2012). 
Diş hekimliği fakültesi ile uzunca bir süredir rakiplerinden ayrışan ve en çok tercih 
edilen üniversite olma unvanına sahip Yeditepe Üniversitesi, markalaşmanın en belirgin 
örneklerinden birisini oluşturmaktadır. Eğitim kalitesi, deneyimli öğretim kadrosu, 
yurtdışı üniversitelerle kurduğu ilişkiler, kalite belgeleri ise bu üniversitenin nasıl marka 
haline geldiğinin birer göstergesidir (Çakmakçı, 2006). Markalar arasında yerini almış 
bir başka kurum olan Sabancı Üniversitesi, farklı eğitim sistemi ile adını duyuran ve 
tanınırlığını kısa sürede artıran bir Türk markasıdır. Yaptığı uluslar arası işbirlikleri 
sayesinde yurtdışından gelen deneyimli ve değerli akademisyenlerle çalışma imkânına 
sahip olmaktadır. Müfredatındaki farklı programlar ile ülkedeki diğer üniversitelere de 
model oluşturan bu kurum, günümüz iş ve akademi dünyasının ihtiyaçlarına cevap 
veren bireyler yetiştirmektedir. Üniversitenin bünyesinde yer alan Sakıp Sabancı 
Müzesi ise çeşitli düzeyde yaptığı eğitim programları, hafta sonları verilen müzik 
etkinlikleri, sürekli ve geçici sergileriyle alışılmış müze anlayışından çok daha fazlasını 
ifade eder.  

Türkiye’de “marka üniversite” denildiğinde ilk akla gelenlerden biri olan Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, yüksek eğitim standartlarına sahip, içte ve dışta en geniş 
şekilde tanınan bir üniversite yaratmıştır. Bu üniversite, Yakın Avrupa ve Orta Doğu’da 
kolay rastlanmayacak modern bir laboratuar sistemi, her yıl 20.000 yeni kitap takviye 
edilen bir kütüphane ve dünyanın en büyük üniversite sitelerinden birinin sahibi ve 
yaratıcısıdır. Çok sayıda fen adamı, iktisatçı, idareci, mühendis, mimar yetiştirmiş, her 
geçen yıl gerek lisans gerekse lisan üstü seviyede verdiği mezun sayısında büyük artış 
kaydetmiştir. Yapılan araştırmalar ve bilimsel uygulamalar vasıtasıyla bu müessese,              
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Türkiye’nin kalkınma hamlelerinde çok etkili ve faal bir rol oynamaktadır. Doğu ve 
Batı’dan gelen öğretim üyeleri ve öğrencileri ile uluslar arası yakınlaşmanın da bir 
sembolü olmuştur. 

Marka haline gelmiş üniversitelerin Türkiye dışındaki örneklerine bakıldığında ise 
Kanada’da eğitim veren üniversiteler ilk akla gelenler olmaktadır. Eğitimin her 
aşamasında sıkı bir devlet kontrolünde ve güvencesinde olan Kanada’da üniversitelerin 
tümü çok güçlü ve prestijli eğitim vermektedir. Hukuk ve yönetim alanında uluslar arası 
çapta tanınan York Üniversitesi örneğine bakıldığında ülkede kendi alanlarında zirvede 
bulunan kişileri yetiştirdiğini söylemek doğru olacaktır. York, ülkenin en hızlı büyüyen 
araştırma üniversitelerinden biridir. Kütüphanesi ve arşivleri, her sene üç milyondan 
fazla kişi tarafından ziyaret edilir. Ayrıca üniversite, Kanada’nın uzay programına 
önemli katkılar sağlar.  

10.000’den fazla lisans ve yüksek lisans derece programlarına ek olarak 
profesyonel derece programları ve sertifikalar sunan Kanada üniversitelerinin dereceleri 
dünya çapında tanınmakta ve ABD üniversiteleri ile eş değer sayılmaktadır. Öğrenim 
dili İngilizce ya da Fransızca olan kurumların yanı sıra University of Ottawa gibi her iki 
dilde de eğitim veren üniversiteler de bulunmaktadır. Birçok kurumda; kooperatif 
eğitim, uzaktan eğitim, yurtdışı eğitim, öğrenci değişimi programlarına katılma fırsatları 
ile uyum haftası, geniş çaplı danışmanlık hizmetleri, akademik hizmetler, yerleşke 
hizmetleri, finansal yardım, spor aktiviteleri gibi hizmetler sunulmaktadır.  

“Tanrı ışığımdır” sloganı ile yola çıkan Oxford Üniversitesi; genetik, matematik, 
bilimsel hesaplama, fizik ve yaşam bilimlerinde bir dünya lideri olarak eğitim 
vermektedir. Dünyayı değiştiren araştırmalara imza atan bilim adamları yetiştiren 
Stanford, Harvard ve Cambridge üniversiteleri, farklı vizyonları ile ileri teknoloji 
ürünlerinin yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Söz konusu üniversiteler; ihtisaslaşma, 
eğitim kalitesi, öğretim üyesi yetiştirme becerisi, mekan planlaması, kent içinde yer 
seçimi, topluma hizmet fonksiyonu, optimal öğrenci sayısı, yeni birimler açma gibi bir 
takım marka olma kriterlerini yerine getirmiş birer eğitim kurumlarıdır (Altınsoy, 2011: 
101–102).  

4. Etnosentrizm Kavramı ve Marka Kişiliği İle Olan İlişkisi 
Etnosentrizm, William Graham Summer tarafından şöyle tanımlanmıştır: “Grubun 

içerisinde olanlara karşı barış, düzen, kanun, yönetim, endüstri vb. hepsi gereklidir. 
Grubun dıştakilerle ve dış grup ile ilişkisi savaş ve yağma üzerinedir. Gruba karşı 
sadakat ve fedakârlık ön plandayken, grubun dışında olanlara karşı nefret duyguları öne 
çıkar (Eroğlu ve Sarı, 2011: 5). Etnosentrizm kişinin kendi kültürünü ve yaşam tarzını 
diğer insanlarınkine kıyasla daha üstün bulma eğilimini ifade eder. Başka toplumları, bir 
toplumun kendine özgü kültürel varsayımlarından ya da yanlılığından yola çıkarak 
incelemeyi ve bu çerçevede yargılarda bulunmayı anlatan bir terim olan etnosentrizmin, 
bir şeyin başka toplumlardaki yapılma biçiminin, aynı şeyin kendi toplumunda yapılma 
biçiminden daha geri olduğunu varsaydığı belirtilmektedir (Torlak ve Özçelik, 2011:  
366). 

Literatür incelendiğinde pazarlama bağlamında tüketici etnosentrizmi kavramı 
gündeme getirilmiş ve bu doğrultuda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan 
çalışmalarda tüketicilerin etnosentrik eğilimleri, satın alma davranışlarını etkilediği 
ortaya konmuştur (Watson ve Wright, 2000; Nguyen ve diğerleri, 2008; Turgut, 2010). 
Bu durum, üniversitelerin hızla markalaşması da dikkate alınarak eğitim sektörüne 



 
 

E. Aysen – A. Yaylı – E. Helvacı 4/4 (2012) 182.-204 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 189 

uyarlandığında, gerek üniversite eğitimine devam eden gerekse üniversite seçim 
aşamasında olan öğrencilerin üniversite marka kişiliği algısı, etnosentrik eğilimlerinin 
derecesine göre farklılık gösterebilir. Bir bakıma öğrencilerin ürün satın alma davranışı 
denilebilecek üniversite seçme davranışları etnosentrik eğilimlerden 
etkilenebilmektedir. Bu görüş doğrultusunda etnosentrik eğilimi kuvvetli olan 
öğrencilerin üniversitelerini bu doğrultuda tercih etmeleri ve tercih ettikleri 
üniversitenin marka kişiliğini de yine bu eğilimler etkisinde adlandırmaları beklenir.  
Daha açık bir ifade ile son derece milliyetçi (etnosentrik eğilimi güçlü) bir öğrenciden 
öncelikle kendi ülkesine ait bir üniversiteyi tercih etmesi ve yurtiçi üniversiteler 
arasından da yine bu vatansever duygularına paralel olan bir üniversitede eğitim görmek 
istemesi beklenir. Bunun sonucunda söz konusu öğrenci, eğitim gördüğü üniversitenin 
marka kişiliğini milliyetçi, yurtsever, vatana hizmet eden, muhafazakâr, ulusuna sadık 
vb. şekilde algılayacaktır. 

Etnosentrizmin tüketici satın alma davranışlarını etkileme durumunu araştıran 
birçok çalışmada, Shimp ve Sharma (1987) tarafından tüketicilerin etnosentrik 
eğilimlerini ölçmek üzere geliştirilen CETSCALE ölçeği kullanılmaktadır (Arı, 2007; 
Armağan ve Gürsoy, 2011; Saydan ve Sütütemiz, 2009). Bu ölçek tutumlardan ziyade 
eğilimleri ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden ölçek, tüketici etnosentrizm eğilimi 
ölçeği adını almıştır (Turgut, 2010: 87).  Bu çalışmada da söz konusu ölçek esas 
alınmıştır. 

5. Araştırmanın Metodolojisi 
Çalışmada öncelikle üniversite marka kişiliğini oluşturan boyutlar belirlenmeye 

çalışılmıştır.  Çoğunlukla tüketicilerin değerlendirilmesinde kullanılan Aaker’in marka 
kişiliği ölçeği boyutlarının üniversiteler için de geçerli olabileceği düşünülmüş ve 
üniversite marka kişiliğine özgü yeni boyutlar belirlenmiştir. Bu boyutlar literatürde yer 
alan bir kısım çalışmaların bulgularından hareketle belirlenmiştir (Aaker, 1997,; Torlak, 
2011; Kurtuluş, 2008; Özgüven ve Karataş, 2010). Diğer yandan literatürde yaygın 
kabul gören Tüketici Etnosentrizmini Ölçme (CETSCALE) ölçeği de çalışmanın 
amacına uygun olacak şekilde uyarlanmıştır.  

5.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Bu çalışmanın ana amacı; Ankara’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin marka 

kişiliği algılarını ölçmek ve bu sayede araştırma kapsamında tutulan üniversitelerin 
öğrenciler tarafından algılanan kişilik özelliklerinin farklı olup olmadığını ortaya 
çıkarmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin üniversite tercihlerinde etnosentrik 
eğilimlerinin ne düzeyde etkili olduğunu ve üniversite marka kişiliği algısı ile 
etnosentrik eğilimler arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. 
Ayrıca tercih ettikleri üniversitenin kamu ya da vakıf üniversitesi olmasında etnosentrik 
eğilimlerinin düzeyi, belirleyici bir faktör müdür? Sorusuna da yanıt aranmıştır. 

5.2. Araştırma Modeli 
Araştırma modelinde, algılanan marka kişiliği boyutları ile etnosentrik eğilimler 

arsındaki ilişkinin yanı sıra devlet ve vakıf üniversitesi ayrımı göz önüne alınarak marka 
kişiliği boyutlarının algılanmasının öğrencilere göre farklı oluşu; etnosentrik 
eğilimlerin, üniversite seçimi aşamasında öğrencileri farklı şekilde etkilediği varsayımı 
yer almaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın dayandığı hipotezler de şu şekilde 
oluşturulmuştur:  



 
 

E. Aysen – A. Yaylı – E. Helvacı 4/4 (2012) 182.-204 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 190 

         H1: Öğrenciler tarafından algılanan marka kişiliği boyutları vakıf ve devlet 

üniversitelerinde farklılık göstermektedir. 

         H2:   Etnosentrik eğilimlerin üniversite seçimlerini etkilemesi noktasında kamu ve 

vakıf üniversitesi öğrencileri arasında bir farklılık vardır. 

         H3: Öğrencilerin vakıf ve devlet üniversitelerine yönelik marka kişiliği 

boyutlarını algılamaları ile etnosentrik eğilimleri arasında pozitif bir ilişki vardır. 

 Şekil 1:   Araştırma Modeli 

5.3. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 
Bu araştırmada veri toplamak amacıyla anketörün yardımına ihtiyaç 

duyulmayacak şekilde doldurulabilecek bir anket formu tasarlanmıştır. Anket formu üç 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yer alan dört soru, öğrencilerin demografik 
özelliklerini ölçmeye yöneliktir. İkinci bölümde, öğrencilerin etnosentrik eğilimlerini 
ölçen ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler, CETSCALE ölçeğinden yola çıkılarak 
öğrencilerin, üniversiteleri seçme ve üniversitelerde eğitim görme konusundaki 
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etnosentrik eğilimlerinin düzeyini ölçecek şekilde hazırlanmıştır. Toplam on dokuz tane 
olan bu ifadelere katılma düzeyi 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür. Son bölümde ise 
Aaker’in (1997) Marka Kişiliği Ölçeği’nden faydalanılarak hazırlanmış üniversitelerin 
marka kişilik özelliklerini yansıtan altmış iki adet sıfat bulunmaktadır. Bu bölümde de 
öğrencilerin ifadelere katılma düzeyleri 5’li Likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. 

Elde edilen verileri değerlendirmek, verilerin frekans dağılımlarını yapmak, 
sıralamaları oluşturmak, ANOVA testi ve faktör analizini yapmak üzere SPSS 
İstatistiksel Paket programı (Sürüm 13,0) kullanılmıştır.  

5.4. Örneklem Seçimi 
Bu araştırmanın ana kütlesini Ankara’da üniversite eğitimine devam eden Türk 

öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem çerçevesi, hedeflenen kitle düşünülerek bu kitleyi 
temsil edecek kişilerin belirlenmesi olarak değerlendirilmiştir. Bu ana kütleyi daraltmak 
üzere örneklem, Ankara’da üniversite eğitimine devam eden öğrencilerden seçilmiştir. 
Örneklem kapsamına alınan üniversiteler ise, Ankara’daki beş adet devlet 
üniversitesinden üçü olan Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesi ile on bir adet vakıf üniversitesinden üçü olan Başkent Üniversitesi, 
Çankaya Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Adı geçen 
üniversitelerin öğrencilerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 646 kişiye anket 
formu dağıtılmıştır. Ancak anket formlarından elli dokuz adedi eksik ya da hatalı 
olmasından ötürü araştırmaya dâhil edilmemiş 113 adedi ise boş dönmüştür. Neticede 
474 adet anket formu değerlendirmeye alınmıştır. 
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5.5. Bulgular 

5.5.1. Katılımcıların Demografik Verileri 
Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’deki gibidir. Örneklemi 

oluşturan toplam 474 kişinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında %49,8’ini kadınlar; 
%50,2’sini erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Cevaplayıcıların büyük çoğunluğu (57,8) 
İç Anadolu Bölgesi’ndendir. Bunun başlıca nedeni anketin Ankara’da uygulanmış 
olması ve öğrencilerin büyük kısmının Ankara’da ikamet eden kişiler ile başkente yakın 
illerden gelenler olmasıdır. Bölüm kategorisinde ise en yüksek oran (69,6) sosyal 
bilimlere aittir. Öğrenim durumlarına göre yapılan değerlendirmede lisans eğitimine 
devam eden öğrenciler ağırlıktadır (86,1). 

Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri (n=474) 

Demografik Özellik Gruplar f % 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

236 
238 

49,8 
50,2 

Coğrafi Bölge 

Akdeniz  
Doğu Anadolu  
Ege 
Güneydoğu A. 
İç Anadolu 
Karadeniz 
Marmara 

50 
9 

45 
13 
274 
34 
49 

10,5 
1,9 
9,5 
2,7 
57,8 
7,2 
10,3 

Bölüm 
Sosyal B. 
Fen B. 
Sağlık B. 

330 
92 
52 

69,6 
19,4 
11,0 

Öğrenim Durumu 
Önlisans 
Lisans 
Lisansüstü 

38 
408 
28 

8,0 
86,1 
5,9 

5.5.2. Algılanan Marka Kişiliği Özelliklerine İlişkin Veriler 
Bu bölümde devlet ve vakıf üniversitelerine yönelik hazırlanmış marka kişiliği 

özelliklerinin, öğrenciler tarafından ne derece algılandığını ölçmek amacıyla yapılan 
analize ilişkin sonuçlar yer almaktadır.  

Tablo 2: Üniversite Marka Kişiliği Özelliklerinin Öğrenci Algısına Göre 
Değerlendirilmesi 

Marka Kişiliği Özellikleri x  s.s. 
Prestijli 3.50 1.16 
Araştırmacı 3.49 1.11 
Kaliteli 3.47 1.14 
Genç 3.45 1.13 
Detaycı 3.43 1.10 
Asil 3.418 1.14 
Dürüst 3.416 1.14 
Öz güvenli 3.411 1.22 
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Faydalı 3.407 1.13 
Etik 3.407 1.17 
Erdemli 3.398 1.15 
Zeki 3.393 1.21 
Güvenilir 3.393 1.14 
Profesyonel 3.392 1.21 
Orijinal 3.38 1.16 
Zengin 3.379 1.26 
Lider 3.371 1.21 
Cesur 3.366 1.18 
Gerçekçi 3.366 1.12 
Katılımcı 3.362 1.15 
Modern 3.357 1.14 
Güzel 3.357 1.18 
Mantıklı 3.339 1.14 
Analitik 3.339 1.16 
Duyarlı 3.316 1.16 
Serinkanlı 3.316 1.15 
Sade 3.312 1.16 
Kibar 3.294 1.20 
Çekici 3.28 1.21 
Sosyal 3.277 1.24 
Yaratıcı 3.276 1.19 
Demokrat 3.267 1.19 
Açık fikirli 3.264 1.23 
Samimi 3.26 1.19 
Hoş görülü 3.24 1.18 
Hırslı 3.239 1.27 
Yardımsever 3.239 1.15 
Cana yakın 3.237 1.15 
Mütevazı 3.217 1.14 
Özgür 3.213 1.21 
Tutumlu 3.16 1.13 
Modaya uygun 3.15 1.18 
Soğuk 3.144 1.23 
Dışa dönük 3.140 1.19 
Adil 3.12 1.18 
Çığır açan 3.06 1.21 
Eski moda 3.05 1.33 
Romantik 2.99 1.32 
Kibirli 2.92 1.27 
Utangaç 2.87 1.21 
Köylü 2.85 1.29 

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere öğrencilerin üniversitelerine en uygun gördüğü 
marka kişiliği özelliğinin “prestijli” olduğu görülmektedir (Ort. 3.50). Bunu takiben 
“araştırmacı”, “kaliteli”, “genç” ve “detaycı” özellikleri, öğrencilerin üniversitelerine 
yönelik algıladıkları marka kişiliklerinden en belirgin olanlarıdır. Elde edilen sonuçlara 
göre öğrencilerin, üniversiteleri için en az düzeyde algıladığı marka kişilik özelliği 
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“köylü” olarak ortaya çıkmıştır (Ort.2.85). Diğer bir ifade ile öğrenciler, üniversitelerini 
“köylü” olarak değerlendirmemektedir. Benzer şekilde, öğrenciler nezdinde 
üniversitelerinin “utangaç”, “kibirli”, “romantik” gibi kişilik özelliklerine sahip 
olmadığı söylenebilir. Konuyu, devlet ve vakıf üniversitesi öğrencileri olarak 
değerlendirdiğimizde devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler, üniversitelerini en çok 
“prestijli” olarak kişileştirirmiş “köylü” sıfatını ise üniversitelerinin marka kişiliği 
olarak en az düzeyde algılamışlardır. Vakıf üniversitesi öğrencileri ise üniversitelerinin 
“genç” bir kişiliğe sahip olduğu konusunda ağırlıklı olarak hem fikirdir. Üniversiteleri 
için en az uygun gördükleri kişilik özelliği ise “köylü” olarak belirlenmiştir. 

5.5.3. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 
Ankette yer alan Marka kişiliği ve CETSCALE ölçeklerine ait önermelerin 

güvenirliğini ölçmek amacıyla Cronbach Alfa testi uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 
3’te yer almaktadır.  

Tablo 3: Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirliği 

Ölçek Adı İfade Sayısı alpha 
Marka Kişiliği 62 ,981 
Etnosentrik Eğilim Algısı (CETSCALE) 19 ,899 

Anketin güvenirliğinin test edilmesinde Alfa katsayısından yararlanılmıştır. 19 
önermelik CETSCALE ölçeği için Cronbach Alfa değerinin 0,899 bulunması ile 
araştırmanın güvenilirliğinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada kullanılan 
diğer bir ölçek olan altmış iki ifadelik Marka kişiliği Algısı Ölçeğinin de Alfa değeri, 
yüksek güvenilirlik düzeyine (,981) sahiptir. 

Araştırmada üniversitelerin marka kişiliğini belirlemeye yönelik 62 sıfattan oluşan 
bir ölçek kullanılmıştır. Üniversite marka kişiliğinin boyutlarının saptanması amacıyla 
faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan ilk faktör analizi sonucu 8 faktör bulunmuş daha 
sonra faktör yükü 0,5’in altında olan “ilkeli, milliyetçi, neşeli, teknik, tokgözlü, kadınsı, 
gizemli, evcimen” sıfatları çıkarılmış ve kalan sıfatlar tekrar faktör analizine tabi 
tutulmuştur. İkinci analizde ise 7 faktör bulunmuş; ancak 7.nci faktörde yalnızca 1 
değişken (muhafazakâr) yer almıştır. Bu nedenle faktörler 6’da kesilerek tekrar 
rotasyona tabi tutulmuştur. Tablo 4’te, yapılan faktör analizinin nihai sonuçları yer 
almaktadır. 

Tablo 4: Açıklanan Toplam Varyansa İlişkin İstatistikler 
 Başlangıç Özdeğerler 

 
Faktör Değerleri 

 
Döndürülmüş Faktör 

Değerleri 
Bileşen Toplam Varyans 

%’si 
Kümülatif  

% 
Toplam Varyans 

%’si 
Kümülatif  

% 
Toplam Varyans 

%’si 
Kümülatif 

% 

1 27,18 51,299 51,299 27,18 51,299 51,299 9,484 17,895 17,895 

2 2,695 5,085 56,383 2,695 5,085 56,383 7,630 14,396 32,291 

3 1,640 3,094 59,477 1,640 3,094 59,477 6,929 13,074 45,365 

4 1,328 2,506 61,984 1,328 2,506 61,984 4,581 8,643 54,008 

5 1,221 2,305 64,288 1,221 2,305 64,288 3,394 6,404 60,412 

6 1,187 2,240 66,528 1,187 2,240 66,528 3,241 6,116 66,528 
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Faktör analizi sonrasında elde edilen “Toplam Varyansa İlişkin İstatistikler” 
incelendiğinde üniversite marka kişiliği kavramının 6 boyuttan oluştuğu ve bu 
boyutların, üniversite marka kişiliği algısını %66, 528 oranında ölçtüğü görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre ilk faktör toplam varyansın %17,895’ini, ikinci faktör %14,396’sını, 
üçüncü faktör %13,074’ünü, dördüncü faktör %8,643’ünü, beşinci faktör %6,404’ünü 
ve altıncı faktör %6,116’sını açıklamaktadır. 

Tablo 5: Rotasyon Edilmiş Faktör Analizi Sonuçları 

                                                       Faktörler 
  Yetkinlik Eğlence Tatlısert Coşku Geleneksellik Değişmezlik 
HIRSLI ,672      
ARAŞTIRMACI ,649      
FAYDALI ,638      
KALİTELİ ,620      
KATILIMCI ,615      
PROFESYONEL ,604      
DETAYCI ,604      
ÖZGÜVENLİ ,602      
GÜZEL ,598      
ANALİTİK ,594      
ORİJİNAL ,592      
CESUR ,559      
SAMİMİ ,547      
ETİK ,528      
GÜVENİLİR ,520      
PRESTİJLİ ,516      
ÇEKİCİ ,510      
ÖZGÜR  ,699     
AÇIK FİKİRLİ  ,688     
ZENGİN  ,631     
MODAYA UYGUN  ,609     
ERDEMLİ  ,581     
ZEKİ  ,575     
DÜRÜST  ,571     
LİDER  ,567     
YARATICI  ,558     
ASİL  ,545     
SOSYAL  ,543     
HOŞGÖRÜLÜ  ,497     
ADİL  ,460     
DEMOKRAT   ,709    
SERİNKANLI   ,671    
GERÇEKÇİI   ,664    
DUYARLI   ,646    
MANTIKLI   ,645    
KİBAR   ,631    
SADE   ,630    
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MODERN   ,613    
ROMANTİK   ,486    
YARDIMSEVER    ,695   
GENÇ    ,648   
DIŞA DÖNÜK    ,637   
CANA YAKIN    ,600   
ÇIĞIR AÇAN    ,560   
MÜTEVAZI     ,597  
TUTUMLU     ,523  
ESKİ MODA      ,786 
SOĞUK      ,742 
UTANGAÇ      ,733 
KÖYLÜ      ,706 
KİBİRLİ      ,615 
 

Yapılan bu çalışmada faktör sayısı, ürünlerin marka kişiliğini belirlemeye yönelik 
çalışmalarda olduğundan daha fazla çıkmıştır. Aaker’in (1997) çalışmasında 5, Aksoy 
ve Özsomer’in (2007) çalışmasında 4, Torlak’ın (2011) çalışmasında ise 5 faktör ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışmanın üniversitelere yönelik yapılmış olduğu ve birden fazla 
üniversitenin çeşitli özellikleri olabileceği gerçeği dikkate alındığında ortaya çıkan 
faktör sayısı normal karşılanmalıdır.  

Araştırma kapsamına alınan devlet ve vakıf üniversiteleri arasında, marka 
kişiliğini açıklayan bu faktörlere göre bir farklılık olup olmadığını test etmek için 
Bağımsız Gruplar T-Testi uygulanmıştır. Bu bağlamda geliştirilen hipotez: 
         H1: Öğrenciler tarafından algılanan marka kişiliği boyutları vakıf ve devlet 
üniversitelerinde farklılık göstermektedir.  

Yapılan Bağımsız Gruplar T- Testi sonucunda 0.05 anlamlılık düzeyinde 
“yetkinlik (sig: 516) eğlence (sig: 898), tatlı sert (sig: 906), coşku (sig: 461) ve 
değişmezlik (sig: 583)” şeklindeki marka kişiliği boyutlarının algılanışı vakıf ve devlet 
üniversiteleri öğrencilerinin gözünde farklılık oluşturmamaktadır.  Ancak 
“geleneksellik” (sig: ,002) boyutu itibariyle vakıf ve devlet üniversiteleri arasında bir 
farklılık oluşmuştur. Buna göre kamu üniversiteleri vakıf üniversitelerine oranla daha 
gelenekçi bir kişiliğe sahiptir. Bu durum göstermektedir ki H1, marka kişiliği 
boyutlarından olan “geleneksellik” söz konusu olduğunda kabul edilmektedir. Diğer 
boyutlar açısından H1, reddedilmiştir. 

         H2: Etnosentrik eğilimlerin üniversite seçimlerini etkilemesi noktasında kamu ve 
vakıf üniversitesi öğrencileri arasında bir farklılık vardır.  

         Öğrencilerdeki etnosentrik eğilimlerin vakıf ya da devlet üniversitelerine 
göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi 
sonuçları Tablo 6’de yer almaktadır.  
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Tablo 6: Etnosentrik Eğilimlerin Üniversitelere Göre Değerlendirilmesi 

Etnosentrik Eğilimler Üniversiteler n x  s.s. t p 
1. Şu anda okuduğum üniversiteyi Türk 
kültürünü yansıttığını düşündüğüm için tercih 
ettim 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

  2.81 
2.86 

1.32 
1.24 

-,400 ,690 

2. Okuduğum üniversiteyi, bulunduğu şehir 
memleketimle benzer yaşam olanaklarına sahip 
olduğu için seçtim 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.91 
3.16 

1.44 
1.37 

-1,913 ,056 

3. Okuduğum üniversiteyi, bulunduğu şehir ile 
memleketi arasındaki mesafe kısa olduğu için 
seçtim. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.85 
3.01 

1.47 
1.46 

-1,190 ,235 

4. Okuduğum üniversiteyi, bulunduğu şehirdeki 
halkın lehçesi ile memleketimde kullanılan lehçe 
benzer olduğu için seçtim 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.25 
2.58 

1.30 
1.39 

-2,617 ,009* 

5. Türkiye’deki üniversiteleri yurt dışındaki 
üniversitelerin hiçbirine değişmem 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.34 
2.56 

1.26 
1.42 

-1,796 ,071 

6. Okuduğum üniversiteyi diğer üniversitelere 
kıyasla daha iyi eğitim olanaklarına sahip olduğu 
için seçtim. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

3.49 
3.00 

1.24 
1.17 

4,403 ,000* 

7. Okuduğum üniversitede Türk öğrencilerinin 
yabancı öğrencilerden fazla olması beni mutlu 
eder. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.98 
3.08 

1.27 
1.31 

-,843 ,399 

8. Okuduğum üniversiteyi seçmemde aile 
ortamını yaşatacağını düşünmem etkili oldu. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2,59 
2,86 

1.30 
1.27 

-2,330 ,020* 

9. Benim için öncelikli amaç, Türkiye’deki bir 
üniversitede eğitim görmektir. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.98 
2.95 

1.31 
1.31 

,247 ,805 

10. Diğer öğrenciler için de öncelikli amaç, 
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim görmek 
olmalıdır. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.81 
2.89 

1.30 
1.27 

-,735 ,463 

11. Üniversitelerin Türk tarihi ve geleneğini 
simgeleyen amblemi olması beni mutlu eder. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

3.34 
3.46 

1.31 
1.30 

-,982 ,326 

12. Okuduğum üniversiteyi uluslar arası 
platformda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini 
düşündüğüm için tercih ettim. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

3.30 
2.88 

1.27 
1.20 

3,749 ,000* 

13. Uzun vadede maliyeti fazla olsa bile Türk 
üniversitelerini tercih ederim. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.85 
2.89 

1.23 
1.24 

-,373 ,709 

14. Yabancı üniversitelerde eğitim görmek 
vatanseverlikle bağdaşmaz. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.42 
2.51 

1.42 
1.45 

-,714 ,476 

15. Yabancı ülkelerdeki üniversiteler Türkiye’de 
üniversite açmamalıdır. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.43 
2.69 

1.26 
1.42 

-2,029 ,041* 

16. Türk öğrencilerin yurt dışında eğitim 
görmelerine kısıtlamalar getirilmelidir. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.19 
2.22 

1.30 
1.30 

-,260 ,795 

17. Türk üniversitelerindeki eğitim düzeyi yurt 
dışındaki üniversitelere göre daha ileri 
düzeydedir. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.53 
2.59 

1.13 
1.29 

-,523 ,598 

18. Türk üniversitelerinde verilen eğitim daha 
kalitelidir. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.73 
2.64 

1.14 
1.18 

,832 ,406 

19. Sadece Türkiye’deki üniversitelerde 
bulunmayan bir bölüm için yurt dışındaki bir 
üniversiteye gidilebilir. 

Kamu 
Vakıf 

221 
253 

2.93 
2.88 

1.37 
1.33 

,442 ,659 

1=kesinlikle katılmıyorum 2=katılmıyorum 3=kararsızım 4=katılıyorum 5=kesinlikle katılıyorum 

Tablo 6’da görüldüğü üzere Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda etnosentrik 
eğilimleri yansıtan 19 ifade genelinde yalnızca 4. 6. 8. 12. ve 15. ifadelerde kamu ve 
vakıf üniversitelerine göre anlamlı farklılıklar oluşmuştur. Buna göre devlet 
üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, üniversite seçimlerini yaparken kendi 
memleketleri ile üniversitenin bulunduğu şehirde kullanılan lehçenin benzer olup 
olmadığını dikkate almamaktadır (Ort. 2.25). Vakıf üniversitesi öğrencileri ise lehçe 
benzerliğini, üniversite seçimlerini yaparken nispeten daha dikkate değer görmektedir 
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(Ort. 2.58) Diğer bir ifade ile 4. madde söz konusu olduğunda vakıf üniversitesi 
öğrencilerinin etnosentrik eğilimleri daha yüksektir. Kamu üniversitesi öğrencileri 
okudukları üniversitenin diğerlerine göre daha iyi eğitim olanaklarına sahip olduğu ve 
seçimlerinde bu hususu dikkate aldıkları konusunda “katılıyorum”a yakın bir cevap 
vermişlerdir (Ort. 3.49). Vakıf üniversitesi öğrencileri ise bu konuda kararsız bir tutum 
içindedir (Ort. 3.00). Dolayısıyla 6. madde gereğince kamu üniversitesi öğrencileri daha 
etnosentrik bir eğilim içindedir. Kamu üniversitesi öğrencileri, okudukları üniversiteyi, 
aile ortamını yaşatacağını düşünerek seçtikleri görüşüne katılmamaktadır (Ort. 2.59). 
Vakıf üniversitesi öğrencileri ise kararsız olmakla birlikte (Ort. 2.86) bu konudaki 
etnosentrizm düzeyleri nispeten yüksektir. Kamu üniversitesi öğrencileri, okudukları 
üniversiteyi seçerken, üniversitenin uluslar arası platformda Türkiye’yi başarıyla temsil 
ettiğini düşünmelerinin etkili olduğunu kabul etmişlerdir (Ort. 3.30). Diğer yandan vakıf 
üniversitesi öğrencileri 12. maddeyi “katılmıyorum” düzeyinde yanıtlayarak bu 
konudaki etnosentrik eğilimlerinin düşük olduğunu göstermiştir. Yabancı ülkelerdeki 
üniversitelerin Türkiye’de üniversite açmaması gerektiği konusunu kamu üniversitesi 
öğrencileri “katılmıyorum” şeklinde oylamıştır (Ort. 2.43). Vakıf üniversitesi 
öğrencileri ise bu konuda “kararsızım” seçeneğine yakın olmakla birlikte nispeten daha 
milliyetçi bir tutum içindedir. 

Tablo 6’daki sonuçlar ışığında 2. 6. 8. 12. ve 15. ifadeler için Hipotez 2 kabul 
edilmiştir. Söz konusu ifadelerde Etnosentrik eğilimlerin üniversite seçimlerini 
belirlemesi hususunda devlet ve vakıf üniversitesi öğrencileri arasında farklılık vardır. 

         H3: Öğrencilerin vakıf ve devlet üniversitelerine yönelik marka kişiliği 
boyutlarını algılamaları ile etnosentrik eğilimleri arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Öğrencilerin devlet ve vakıf üniversitelerinin marka kişiliği boyutlarını 
algılamaları ile etnosentrik eğilimleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile 
öğrenilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır.   

Tablo 7: Üniversite Marka Kişiliği Boyutlarının Algılanması İle Öğrencilerin 
Etnosentrik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

 Yetkinlik Eğlence Tatlı sert Coşku Geleneksellik Değişmezlik 

Etnosentrik 
Eğilim 0,123 0,115 0,106 0,106 0.019 0,109 

Üniversitelerin “yetkinlik”, “eğlence”, “tatlı sert”, “coşku”, “geleneksellik”, 
“değişmezlik” boyutlarından oluşan marka kişiliği ile etnosentrik eğilimler arasında 
pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Etnosentrik eğilimler, az da olsa 
devlet ve vakıf üniversitelerinin marka kişilinin algılanmasını olumlu yönde 
etkilemektedir.  Bu sonuçlarla H3 hipotezinin desteklendiğini söylemek mümkündür. 
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Sonuç ve Öneriler 
Pazarlama dünyasındaki markalaşma girişimleri ile ürünlerin tüketiciler tarafından 

algılanan değeri katlanarak artmaktadır. Hangi milletten olursa olsun insanların bir 
ürünü satın alabilmesi için onu kendine yakın hissetmesi gerektiği gerçeği pazarlama 
aktivistlerini harekete geçirmiştir. Bu farkındalık sonucu ürünler artık bir kişilik özelliği 
ile anılmakta ve tüketici gözünde farklılaşmış bir konuma sahip olmaktadır. Bu 
araştırmada, tıpkı ürünler gibi bir eğitim kurumu olan üniversite markalarının da 
öğrenciler tarafından farklı algılanması sonucu belirli bir kişiliğe sahip olup olmadığı 
sorusundan hareket edilmiştir.  

Pazarlama çevrelerince kabul görmüş bir kavram olan tüketici etnosentrizmi 
bireylerin algılarını, tutum ve kararlarını etkilemektedir. Yapılan akademik çalışmalar 
göstermektedir ki, etnosentrizm düzeyi, tüketicinin satın alma davranışında belirleyici 
olmaktadır. Pazarlamadaki bu gerçek, araştırma için yeni bir boyut olmuş ve 
öğrencilerdeki etnosentrizm seviyesinin üniversite belirlemede ne derece etkili 
olabileceği sorusunu akla getirmiştir. Etnosentrik eğilimlerin,  öğrencilerde 
üniversitelere yönelik marka kişiliği algısı oluşturmadaki rolü de araştırma konuları 
içinde önemli bir yer kaplamaktadır. Etnosentrik eğilimlerin ölçüldüğü ifadelere verilen 
cevapların ortalamalarına bakıldığında öğrencilerin genel itibariyle etnosentrik 
eğilimlerinin düşük düzeyde olduğu ve üniversite seçim aşamasında bu eğilimlerinin 
belirleyici olmadığı görülmektedir. Öğrenciler, Türkiye’de yabancı bir üniversite 
açılmasını ya da yurt dışındaki bir üniversitede eğitim görmeyi vatanlarına ihanet olarak 
değerlendirmemektedir. Verilen cevaplara göre ortalaması en yüksek ifade “Okuduğum 
üniversiteyi diğer üniversitelere kıyasla daha iyi eğitim olanaklarına sahip olduğu için 
seçtim”; ortalaması en düşük olan ise “Türk öğrencilerin yurt dışında eğitim 
görmelerine kısıtlamalar getirilmelidir” olarak ortaya çıkmıştır. 

Üniversite marka kişiliklerinin öğrenciler tarafından algılanışının farklı olup 
olmadığını belirlemek üzere yapılan analizlerde gerek vakıf gerekse devlet üniversitesi 
öğrencilerinin, üniversitelerine yönelik algıladıkları marka kişiliklerinin farklı olmadığı 
saptanmıştır. Altı boyuttan oluşan marka kişiliği ölçeğinde yer alan iki boyut, bu 
araştırmaya özgü ortaya çıkmış yeni boyutlardır. Bunlar, “tatlı sert” ve “değişmezlik” 
boyutlarıdır. 

Etnosentrik eğilimler ile öğrencilerin üniversite marka kişiliği algıları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında etnosentrik eğilimlerin az düzeyde de olsa marka kişiliği algısının 
oluşumunda etkili olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre, etnosentrik eğilimleri nispeten 
yüksek olan öğrencilerin üniversitelerini bu eğilimlerine yakın bir sıfatla kişileştireceği 
sonucuna ulaşılmaktadır. 

Çalışma, Ankara ili ile sınırlandırılmıştır. Bu araştırmanın örneklemi için 
etnosentrik eğilimlerin, üniversite seçimlerindeki etkisinin ölçülmesi noktasında 
üniversiteye devam eden öğrenciler tercih edilmiştir.  

Örneklemin yalnızca bir ili kapsaması ve tüm öğrenci gruplarının dâhil 
edilmemesi nedeniyle bulgular, Türkiye açısından genelleme yapmaya elverişli 
olmayacaktır. Bu nedenle daha geniş örneklem kitleleriyle çalışmak ve il bakımından 
çeşitlilik sağlamak gerekmektedir. 
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Extensive Summary 

 Branding tendencies cause to a lot of changes in human life as well as they 
supply  commercial profit for enterprises. Since human being lived with brands he has 
been in communication with brands. Moreover it is appropriate to state that a friendship 
is formed between people and their brands. Unless a person acquires his brand he feels 
like out of place, unsuccessful, unsafe. He expresses himself with his brand in the best 
way. In fact he gives messages his circle of friends by means of brands which he uses. 
As is known there are two people and personality traits of these people within the 
fellowship which is formed between people and brands. Personality of brand is a 
reflection of person using it. Designating a personality for brands means having more 
custumer, accordingly getting profit in view of business executives. Today a great many 
of researches about brand personality take into consideration the personality of the 
products purchased by consumers or sold by salesman. In this research is dealed with 
university students and universities instead of consumers and products and  focused on 
brand personalities of universities.  

 In Turkey a young person or older one must have an exam for studying at a 
university. Because of the fact that the first criteria for gaining an entrance to a 
university is getting a high examination score, students mostly ignore whether the 
university which they prefer is competible with his own ideas or not. Ethnocentrism 
being one of these ideas is also studied in this research.  

  The concept of Consumer Ethnocentrism which is adopted by marketing 
surroundings affect on the perception, attitude and decision of individuals. Academical 
studies show that the level of ethnocentrism might be distinctive in the behaviors of 
purchasing. This reality in marketing becomes a new dimension for the study and the 
question of how much the ethnocentric tendencies of students are determinant on 
choosing a university brings to mind. The role of ethnocentric tendencies on having 
students acquire the perception of brand personality relating to their universities is 
important among the subjects of the study as well. 

  The question is whether or not students who are the vital point of society adopt a 
nationalist attitude while making one of the most important decisions. Do some 
etnocentric thoughts affect in determining a university or identifing a brand personality 
for their universities? In the point of finding answers to these questions the study is 
supported with a public survey consists of students whom they study in both 



 
 

E. Aysen – A. Yaylı – E. Helvacı 4/4 (2012) 182.-204 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 204 

government and private universities. The number of students and universities is limited 
with Ankara. It is benefited from the students who are going on training at university in 
the study. Because of the fact that the survey is carried out in just a city of Turkey and 
isn’t included in all undergraduates in Turkey findings are not favourable for being 
generalized. 

  The survey includes in six universities and three of them are government 
universities while the others are private universities. In the questionnaire totally sixty 
two (62) adjectives defining brand personality traits are used. As a result of the factor 
analysis these adjestives are gathered into a group. The title of each group represents a 
dimension of brand personality. The dimensions of brand personality scale are 
determined as “competence, entertainment, sweet but harsh, excitement, traditionalism 
and stability”. “Sweet but harsh and stability” are the dimensions which are peculiar to 
this study. 

 The means of expressions which test etnocentric tendencies in the survey show 
that in general the level of the etnocentric tendencies of students is low and these trends 
are not characteristic. As to the students, going abroad for education or studying at a 
foreign university does not mean treason. Consequently they don’t agree with the 
opinion that traing in abroad should be restricted. Additionally in the process of 
choosing a university, students mostly consider which university provides the best 
education opportunity for themselves. 

 Based on the results of the survey it is possible to infer that the perception of 
brand personalities of universities are not quite different in view of the students of both 
government and private universities. It is found out that there is a relation between 
ethnocentric inclinations and the perceptions of brand personality of universities even if 
it is in low level. It means that the higher the etnocentric tendencies of students are the 
more they personify their universities with an adjective being parallel with these 
tendencies.  
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