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Özet 

Bu çalışmanın amacı, döviz kuru ile tüketici güven endeksi arasındaki kısa ve 
uzun dönemli ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada, tüketici güven endeksi ve dolar 
satış kuru olmak üzere toplam iki değişken ele alınmış ve analiz kapsamında her bir 
değişken için 2003:12-2011:12 dönemini içeren aylık frekansta 95 adet gözlemden 
oluşan veri seti kullanılmıştır. Tüketici güven endeksi olarak Türkiye İstatistik Kurumu 
(TUİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan endeks 
esas alınmıştır. Döviz kuru olarak ise, Dolar satış kurunun aylık ortalama değeri 
alınmıştır. Elde edilen ampirik bulgular incelendiğinde, Türkiye’de incelenen dönem 
arasında tüketici güven endeksi ile döviz kuru arasında hem uzun hem de kısa dönemde 
bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ulaşılan bu bulgular, döviz kurunun tüketicilerin 
ekonominin geleceğine yönelik beklentilerini şekillendiren faktörlerden birisi olduğu 
şeklinde yorumlanabilir.  

Anahtar Kelimler: Döviz Kuru, Tüketici Güven Endeksi, Eşbütünleşme, Nedensellik 
 

Abstract 
The aim of this study is to examine the short and long term relations between 

exchange rate and consumer confidence index. In the study, two variables in total are 
discussed as consumer confidence index and dollar selling rate and a data set 
consisting of 95 observations in a monthly frequency spanning the 2003:12-2011:12 
period is applied for each variable within the analysis. The consumer confidence index 
is based on the index prepared by Turkey Statistics Institution (TSI) and Republic of 
Turkey Central Bank (RTCB). As for exchange rate the monthly average value of the 
Dollar selling rate is taken as basis. Examined the empirical findings obtained, it is 

                                                
1Bu çalışma, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012 tarihlerinde Gaziantep’de düzenlenen 1.Uluslararası Muhasebe 
ve Finans Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulmustur. 
2Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup çalıştığı Kurumu ve Kurum çalışanlarını bağlamaz. 
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observed that there is both a short-term and a long-term relation between consumer 
confidence index and exchange rate within the period investigated in Turkey.  The 
findings can be interpreted in a way as that the exchange rate is one of the factors that 
shape consumers’ expectations regarding the future of the economy. 
Keywords: Exchange Rate, Consumer Confidence Index, Cointegration, Causality 

1.Giriş 
İktisat tarihine bakıldığında, özellikle 20. yüzyılın son yarısından sonra 

ekonomideki bekleyişler üzerine çok durulduğu görülmektedir. Bunun temelinde 
bilimsel yaklaşımda yaşanan paradigma kırılması yatmakta olduğu söylenebilir. 
Parametreler arasında mekanik ilişkiler arayan Newtongil paradigma yerini, 
parametreler arasındaki ilişkilerin lineer değil daha karmaşık olduğu ve tek bir doğru 
olmadığı temelinde yükselen kuantum paradigmasına bırakmıştır. Sosyal bilimler 
özellikle ekonomi bilimi, kuantum paradigmasından ziyadesiyle etkilenmiştir. Bu 
kapsamda özellikle politika yapıcılar ekonomideki figürlerin (agents) beklentilerini de 
dikkate alarak politika belirlemeye başlamışlardır. Hatta ortaya koydukları politika ve 
kullandıkları dil ile bekleyişleri yönetmeye çalıştıkları ifade edilmektedir. Ülkeler, 
tüketicilerin ekonominin geleceğine dair beklentilerini ölçmek için anketler 
düzenlemeye başlamışlardır. Hatta özellikle finansal piyasalarda, ABD gibi ülkelerde 
açıklanacak güven endeksi rakamlarını çok yakından takip etmeye başlanmıştır. 
Tüketicilerin ekonominin geleceğine dair beklentileri ile ekonomideki birçok 
parametrenin ilişkili olduğu düşünülmeye başlanmış ve bu konuda akademik 
araştırmalarda yapılmaya başlanmıştır. Akademik literatür incelendiğinde yapılan 
çalışmaların bir kısmının tüketici güven endeksi ile paranın değeri arasındaki ilişkiyi 
incelemeye yönelik olduğu görülmektedir. 

Tüketici güveni konusu, psikolojik ekononomi disiplini açısından ele 
alınmaktadır. Bu disiplin kolu ilgili kavramı açısından, hane halkı davranışlarının hem 
satın alma gücüne hem de satın alma yönündeki istekliliğe bağlı olduğunu ifade 
etmektedir (Katona, 1968). Satın alma gücü objektif faktörlere bağlıyken, satın alma 
yönündeki isteklilik ise subjektif faktörlere bağlı bulunmaktadır (Roos, 2008). 
Tüketicinin elde ettiği getiri düzeyi, tüketici davranışlarında meydana gelen değişimleri 
açıklamakta tek başına yeterli değildir. Tüketici güven endeksi ise, hem satın alma 
gücünü hem de satın alma konusundaki istekliliğinin ölçümü konusunda, tüketici 
tutumlarına ilişkin bilgileri yansıttığından dolayı, büyük önem ifade etmektedir (Çelik, 
Aslanoğlu ve Deniz, 2010). 

Ekonomistler finansal krizlerin arkasında yer alan en önemli etkenlerden birisinin 
güven olduğunu ifade etmektedirler. Bu nedenle, piyasada yer alan ekonomik birimlerin 
sahip oldukları güven düzeyi, ekonomi literatürü açısından önemli bir çalışma konusu 
olarak ele alınmaktadır (Görmüş ve Güneş, 2009). Fukuyama’ya (1998) göre ekonomik 
birimlerin güveni bir sosyal sermaye olarak düşünülebilir ve güven düzeyinde meydana 
gelen artış seviyesinin, makroekonomik faktörleri olumlu yönde etkilediği 
varsayılmaktadır. Bu doğrultuda da, güven düzeyindeki artışın (azalmanın) yatırım ve 
talep seviyesini artırırken (azaltırken), işsizlik seviyesinin de azalmasına (artmasına) 
neden olabilecektir. 

Tüketicilerin sahip oldukları hisler, tüketim harcamaları reel getiri seviyesi ve 
ekonomik faaliyetlerin seviyesi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla 
tüketicilerin sahip oldukları hisler piyasa üzerinde etki yaratabilmektedir. Örneğin, 
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yatırımcılar ekonomin kötüye gittiği konusunda kaygı duygusuna sahip oldukları 
zaman, hisse senedi piyasasının da olumsuz yönde etkileneceği ve para kaybedecekleri 
yönünde korku duymaktadırlar. Dolayısıyla bu kaygıyla hareket ederek ellerindeki hisse 
senetlerini satacaklar ve bunun sonucunda da piyasa düşme yönüne gidebilmektedir 
(Chen, 2011). 

Hollanders ve Vliegenthart’e (2011) göre tüketici güveni birkaç faktörden 
etkilenmektedir. İlk ve önemli faktör, işsizlik, ekonomik büyüme ve hisse senedi 
piyasasını içeren reel ekonomidir. İkinci önemli faktör olarak ise, medya faktörü 
karşımıza çıkmaktadır. Medya etkisi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Blood 
ve Philips (1995) ile Wu ve Diğ.’nin (2002) çalışmalarında medyada çıkan resesyon 
haberlerinin tüketici güven düzeyini etkilediğine yönelik bulgular elde edilirken; Wu, 
McCracken ve Saito’nun (2004) gerçekleştirdikleri çalışmada ise, medya fakötürü ile 
tüketici güven düzeyi arasında bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Tüketici güven endeksleri dikkate alınması gereken bir ölçüm olmakla birlikte çok 
da güvenilmemesi gereken bir endeksdir. Çünkü bazı durumlarda tüketici hissiyatları ile 
tüketicilerin gerçekleştirdikleri harcamalar arasında beklenenin aksine zıt bir ilişki  
meydana gelebilmektedir. 2002 yılında A.B.D.’de Deloitte firmasının yaptığı araştırma 
sonucuna göre, 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen saldırı sonrasında tüketici 
hislerinde negatif bir etki oluşmasına rağmen izleyen çeyrekte tüketici harcamalarının 
aşırı derecede arttığı görülmüştür (Sergeant, 2011). 

Alan literatüründe yer alan çalışmalar incelendiğinde, tüketici güvenini 
yönlendiren temel güçler bazında üç temel yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Birinci 
yaklaşımda, tüketici güveninin tahmininde hanehalkı harcamaları esas alındığı ve 
tüketicilerin kararlarının onların gelecekteki getirilerine yönelik beklentilerinden 
etkilendiğini ifade etmektedir (Acemoğlu ve Scott, 1994), (Matsusaka ve Sbordone, 
1995), (Bram ve Ludvigson, 1998), (Hüfner ve Schröder, 2002), (Ludvigson, 2004), 
(Kwan ve Cotsomitis, 2006). İkinci yaklaşım, tüketici beklentileri ile tüketicilerin 
gelecekteki getiri faaliyetlerindeki değişimler arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu 
savunmaktadırlar. Üçüncü yaklaşım ise, tüketici güven endeksi ile ilgili olarak tahmin 
hatalarının analizi şeklinde alışılmamış bir yöntem kullanmaktadırlar ve çoğunlukla 
hisse senedi piyasaları ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişkileri incelemektedirler 
(Abeele, 1983; Fuhrer, 1993).  

Tüketici güven endeksi ile çeşitli makroekonomik faktörler arasındaki ilişkilerin 
araştırılmasına yönelik olarak alan literatüründe çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 
Matsusaka ve Sbordone’nin (1995) araştırmasında, 1953-1998 dönemi içerisinde 
A.B.D.’de tüketici güven endeksi ile gayri safi milli hasıla arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, tüketici güven endeksinden gayri safi milli 
hasılada meydana gelen dalgalanmalar yönünde nedensellik ilişkisi olduğu sonucu elde 
edilmiştir. Benzer şekilde Utaka’da (2003), 1980-2000 dönemi kapsamında ve 
Japonya’da tüketici güven endeksi ile gayri safi yurt içi hasıla arasındaki nedenselliği 
araştırmış ve tüketici güven endeksinden gayri safi yurt içi hasıla yönünde nedensellik 
ilişkisi olduğu ortaya konulmuştur. 

Huth, Eppright ve Taube (1994) çalışmalarında, Dow Jones 30 ve Standard and 
Poor’s 500 hisse senedi endeksleri ve A.B.D. tüketici fiyat endeksi ile tüketici güven 
endeksi arasındaki nedensellik ilişkilerini incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara 
sonucunda, ilgili değişkenlerin hepsinin tüketici güven endeksinin nedenseli olduğu 
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bulgusu elde edilmiştir. Jansen ve Nahuis (2003), 1986-2001 dönemi kapsamında 11 
Avrupa ülkesi kapsamında tüketici fiyat endeksi ile hisse senedi endeksi arasındaki 
ilişkiyi incelemişler ve hisse senedi getirileri ile tüketici güveninde meydana gelen 
değişimler arasında güçlü ve pozitif bir korelasyon ilişkisinin olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu ise, hisse senedi getirilerinin kısa 
dönem perspektifinde tüketici güven düzeyinin nedenseli olduğudur.  

Vuchelen (2004) araştırmasında, tüketici güveninin bilgi içeriği ile işssizlik, 
büyüme oranı, faiz oranı ve döviz kuru vb. bazı ekonomik ve finansal 
değişkenlerarasındaki ilişkiyi, 1985-2000 dönemi içerisinde ve Belçika bazında 
incelemiştir. Araştırma sonucunda faiz oranı ile dolar döviz kurunun tüketici güveni 
üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu bulgusu elde edilmiştir. Qiao, Mcaleer ve 
Wong (2009) gerçekleştirdikleri çalışmada, 1985-2005 dönemi içerisinde A.B.D.’de 
tüketici güven endeksinin tüketim harcamaları üzerindeki etkisini incelemişler ve 
tüketici güven endeksinden tüketim harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisinin 
varlığı tespit edilmiştir. 

Otoo (1999), A.B.D.’de 1981-1999 dönemi kapsamında tüketici güven endeksi ile 
hisse senedi getirisi arasındaki nedensellik ilişkisini incelemiş ve hisse senedi 
getirilerinin tüketici güven endeksinde meydana gelen değişimlerin nedenseli olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Jansen ve Nahuis (2003) çalışmalarında, 1986-2001 dönemi 
içerisinde ve 11 Avrupa ülkesi kapsamında, hisse senedi piyasalarının gelişimi ile 
tüketici güveni arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, hisse senedi 
getirileri ile tüketici güveninde meydana gelen değişimler arasında güçlü pozitif bir 
korelasyon ilişkisi olduğu ve hisse senedi getirilerinin tüketici güveninin nedenseli 
olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer araştırmada Bremmer (2008), A.B.D.’deki tüketici 
güven endeksi ile 9 farklı hisse senedi endeksi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgulara göre, tüketici güven endeksinde meydana gelen 
beklenmedik değişimlerin hisse senedi fiyatlarını etkilediği ortaya konulmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, tüketici güven endeksi ile döviz kuru arasındaki uzun 
dönemli ilişki ile kısa dönemli nedensellik ilişkisinin varlığının araştırılmasıdır. 
Çalışmanın izleyen bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci bölümde araştırma 
kapsamında yer alan veri seti ve kullanılan analiz yöntemlerine yer verilmiştir. Üçüncü 
bölümde, gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiş, son 
bölümde ise elde edilen bulgulara ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur. 

2.Yöntem 
Çalışmada iki adet değişken kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

Değişkenlerden biri tüketici güven endeksi olup Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan endeks esas 
alınmıştır. Diğer değişken ise, döviz kurudur. Döviz kuru olarak da, Amerikan 
Doları’nın satış kurunun aylık ortalama değeri baz alınmıştır. Her iki değişkene ait 
veriler 2003:12-2011:12 dönemine ait olup aylık frekansta 95 adet gözlemden 
oluşmaktadır. Her iki değişkene ait veriler, TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden 
(www.tcmb.gov.tr) alınmıştır. 

Çalışmada VAR yöntemi aracılığıyla analizler yapılmıştır. Bu kapsamda ilk 
olarak değişkenlerin aynı dereceden durağan olup olmadıklarını belirlemek amacıyla 
birim kök testi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra analizlerde kullanılan gecikme uzunluğu 
hesaplanarak analizlere başlanmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişki olup 
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olmadığını görmek amacıyla Johansen (1998) eşbütünleşme yöntemi, kısa dönemli 
nedensellik ilişkisini varlığını araştırmaya yönelik olarak da Granger (1969) nedensellik 
analizi uygulanmıştır. Son olarak ise, değişkenlerin birinde meydana gelen bir şoka 
diğerinin verdiği tepkiyi görmek amacıyla etki tepki analizi uygulanmıştır. Tüm 
analizler Eviews 6 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

3.Bulgular  
3.1. Birim Kök Testi Sonuçları 
Birim kök (durağanlık) testleri Augmented Dickey Fuller (ADF-1979) ve Phillips 

Perron (PP-1988) yöntemleri ile incelenmiştir. Durağanlık testine başlamadan önce 
çalışma kapsamında kullanılan her bir değişkene ait veri setinin doğal logaritmaları 
alınmıştır. Doğal logaritmaları alınan serilerin durağanlık testi yapılmış ve sonuçlar 
Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde, her iki değişkene ait verilerin sabitli 
ile sabitli ve trendli modellerinin her ikisinde de, hem ADF hem de PP testlerinde 
seviyede durağan olmadığı görülmektedir. 

Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları (Seviyede) 

 
Arttırılmış Dickey Fuller (ADF)  Phillips Perron (PP) 

Sabitli Sabitli ve 
Trendli  Sabitli Sabitli ve 

Trendli 

Tüketici Güven 
Endeksi 

-2,1817 -1,9392  -1,9126 -1,5864 
( 0.2143) [1] ( 0.6262) [1]  (0.3253) [2] (0.7913) [2] 

      

Döviz Kuru 
-1,8355 -2,4965  -1,8734 -2,0757 

( 0.3614) [1] ( 0.3292) [1]  (0.7927) [0] (0.5523) [1] 
MacKinnon (1996) tek yönlü p-değerleri. [  ] gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. 

 
Seviyede durağan olmayan değişkenleri durağan hale getirmek için verilerin 

farkları alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda, değişkenlerin birinci farkları alınarak 
yeniden ADF ve PP yöntemleri kullanılarak durağanlık testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 
2’de sunulmuştur. Tablo 2 incelendiğinde görüleceği gibi, değişkenlerin birinci 
farklarının hem sabitli hem de sabitli ve trendleri modellerinin her ikisinde de durağan 
oldukları diğer bir ifadeyle, incelenen değişkenlerin birinci dereceden entegre I(1) 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farkı Alınmış) 

 
Arttırılmış Dickey Fuller (ADF)  Phillips Perron (PP) 

Sabitli Sabitli ve 
Trendli  Sabitli Sabitli ve 

Trendli 

d(Tüketici Güven 
Endeksi) 

-6.995 *** -7.073 ***  -6.989 *** -7.036 *** 
( 0.000) [0] (0.000) [0]  (0.000) [2] (0.000) [3] 

      

d(Döviz Kuru) 
-7.495 *** -7.556 ***  -6.977 *** -6.967 *** 
( 0.000) [1] (0.000) [1]  (0.000) [5] (0.000) [5] 

MacKinnon (1996)  tek yönlü p-değerleri. [  ] gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. 
*** 1% istatistiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 
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Değişkenlerin aynı dereceden durağan oldukları tespit edildikten sonra diğer 
analizlere geçilmiştir. Söz konusu analizler için önce ideal gecikme uzunluğu 
hesaplanmış ve gecikme değerleri Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri 
(SIC) ve Hannan-Quinn Bilgi Kriteri (HQC) doğrultusunda 2 (iki) olarak hesaplanmış 
ve modele dahil edilmiştir. 

3.2.EşBütünleşme Analizi Sonuçları 
İncelenen değişkenler arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisi olup 

olmadığını görmek amacıyla Johansen eşbütünleşme analizi yapılmış, iz istatistiği 
değerleri Tablo 3, maksimum özdeğer istatistiği sonuçları ise Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Johansen Eşbütünleşme Test Sonucu-Trace İstatistiği 

H0 Hn 
Özdeğer 

(Eigenvalue) 
İz (Trace) 
İstatistiği 

5% 
Kritik Değer Olasılık 

r=0 r>0 0.146 16.179** 15.494 0.039 
r≤1 r>1 0.013 1.252 3.841 0.263 

**  %5 istatistiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

İlgili tablolar incelendiğinde görüleceği gibi, hem iz istatistiği hem de maksimum 
özdeğer istatistikleri sonuçları, tüketici güven endeksi ile dolar kuru arasında %5 
anlamlılık düzeyinde bir tane eşbütünleşme vektörünün varlığına işaret etmektedir. Bu 
sonuçlar döviz kuru ile tüketici güven endeksi arasında uzun dönemli bir ilişkinin 
(eşbütünleşme) olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4: Johansen Eşbütünleşme Test Sonucu-Maksimum Özdeğer İstatistiği 

H0 Hn 
Özdeğer 

(Eigenvalue) 

Maksimum 
Özdeğer 
İstatistiği 

5% 
Kritik Değer Olasılık 

r=0 r=1 0.146 14.926** 14.264 0.039 
r≤1 r=2 0.013 1.252 3.841 0.263 

** %5 istatistiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

3.3.Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
İncelenen değişkenler arasında kısa dönemde bir nedensellik ilişkisi olup 

olmadığını görmek amacıyla, VECM üzerinden Granger Causality/Block Exogeneity 
Wald Testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Granger Nedensellik Test Sonuçları 
Bağımlı Değişken: d(Döviz Kuru)  

 Ki-Kare (χ2) sd Olasılık 
d(Tüketici Güven Endeksi) 1.123 2 0.570 

    
Bağımlı Değişken: d(Tüketici Güven Endeksi)  

 Ki-Kare (χ2) sd Olasılık 
d(Döviz Kuru) 9.326*** 2 0.009 

***  %1 istatistiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 5 incelendiğinde, döviz kuru ile tüketici güven endeksi arasında tek yönlü 
bir nedensellik ilişkisinin varlığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, döviz kuru olarak 
alınan dolar satış kuru tüketici güven endeksinin %1 anlamlılık seviyesinde Granger 
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nedenselidir ve tüketici güven endeksinde meydana gelen değişimleri açıklamada 
önemli bir faktördür. 

3.4.Etki Tepki Analiz Sonuçları 
İncelenen değişkenlerin birinde meydana gelen bir şoka diğerlerinin nasıl tepki 

verdiğini görmek amacıyla etki tepki analizi yapılmış ve sonuçlar Grafik 1(a-b-c-d)’de 
sunulmuştur. Analize başlamadan önce gecikme uzunluğu hesaplanmış ve SIC ile HQC 
kriterlerine göre 1 (bir) olarak hesaplanarak analize dahil edilmiştir. 

Grafik 1: Etki Tepki Analizi 
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Grafik 1-b’de görüldüğü gibi tüketici güven endeksinde meydana gelen artış 
yönünde bir şoka dolar kuru ilk dönemde tepkisiz kalmaktadır. Döviz kurunda meydana 
gelen artış yönündeki bir şoka ise, tüketici güven endeksi ilk dönemde azalarak tepki 
vermekte ve ilerleyen dönemlerde dengeye doğru yakınsamaktadır (Grafik 1-c). 

4.Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada, Türkiye’deki tüketici güven endeksi ile döviz kuru arasındaki ilişki 

2003:12-2011:12 dönemi baz alınarak ve çeşitli ekonometrik yöntemler kullanılarak 
incelenmiştir. Uygulanan analizler sonucunda, her iki değişken arasında hem uzun 
dönemde hem de kısa dönemde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan eş-
bütünleşme analizi sonucunda, döviz kuru ile tüketici güven endeksi arasında uzun 
dönemde eş-bütünleşme ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Granger nedenselik analizi 
sonucunda, döviz kurundan tüketici güven endeksi yönüne doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Etki tepki testi sonucunda ise, döviz 
kurundan gelen bir standart sapmalık şoka güven endeksinin azalarak cevap verdiği 
bulgusu elde edilmiştir. 

Türk Lirasının (TL) yakın geçmişine ait değeri incelendiğinde, yabancı paralar 
karşısında değerinin çok düşük olmasının yanında çok istikrarsız olduğu fark 
edilecektir. Bu süreçte TL’nin yabancı paralar karşısında sürekli değer kaybının 
yanında, kamu otoritesi tarafından yapılan devalüasyonlar da bilinen bir gerçektir. 
TL’nin paranın temel fonksiyonundan biri olan değer muhafazası fonksiyonunu 
kaybetmiş olmasından dolayı, yaşanan dolarizasyon yıllarını toplumsal hafızadan 
silmek pek kolay olmayacaktır. Döviz büfeleri olarak ifade edilen işletmelerin 
sayısındaki artış gerçeği, bu sürecin piyasadaki en temel yansımalarından birisi olduğu 
söylenebilir. Tüm bu olaylar temelinde düşünüldüğünde, yüksek döviz kurunun 
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Türkiye’deki toplumsal hafızada pozitif bir yere sahip olmadığı kanısını ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye’de döviz kuru olgusu 
bahsedilen toplumsal hafızadan dolayı güven kavramı ile sıkı ilişki içerisinde 
olduğudur. Bu bağlamda çalışmada elde edilen bulgular beklentiler ile tam 
uyuşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, analizler sonunda elde edilen bulgular Türkiye’de 
döviz kurunun tüketicilerin ekonominin geleceğine yönelik beklentilerini şekillendiren 
önemli faktörlerden birisi olduğu şeklinde yorumlanabilir.  
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Extensive Summary 
 

1. Introduction 
Considering history of economics, especially after the last half of 20th century, it 

is seen that expectations in the economy have been highly emphasized. It would be 
appropriate to say that paradigm shift occurred in scientific approach lies behind it. 
Newton type of paradigm searching for mechanical relations between parameters gave 
its place to the quantum paradigm which bases on the fact that relations between 
parameters are not linear but more complex and that there is no single truth. Social 
sciences especially economics have extremely influenced of the quantum paradigm. In 
this context, especially policy makers started to determine policies by taking 
expectations of figures (agents) within the economy into consideration. Even it is stated 
that they strive to manage expectations with policy produced and language used. 
Countries started to take polls in order to measure consumers’ expectations regarding 
future of the economy. Even, especially in financial markets, figures of confidence 
index to be disclosed in countries such as USA are closely followed up. The thought 
appeared that consumers’ expectations regarding future of the economy and many 
parameters in the economy are interrelated and academic researches started to be made 
on this matter.  Upon examination of the academic literature, it is seen that part of 
studies carried out focuses on examination of the relation between consumer confidence 
index and value of money.  

The fact of consumer confidence has been handled in terms of psychological 
economy discipline. This discipline represents that in terms of the related concept, 
household behaviors depend on purchasing power as well as willingness for purchasing 
(Katona, 1968). While purchasing power relates to objective factors, willingness for 
purchasing relates to subjective factors (Roos, 2008). Return level obtained by 
consumer is not enough alone to explain changes occurred in consumer behaviors. 
Consumer confidence index, concerning measurement of purchasing power and 
willingness for purchasing, signifies a great importance since it reflects details about 
consumer attitudes (Celik, Aslanoglu and Deniz, 2010). 

Economists indicate that confidence is among the most important factors lying 
behind financial crisis. Therefore, confidence level of economic units taking part in the 
market has been handled as an important study item in terms of economy literature 
(Gormus and Gunes, 2009). According to Fukuyama (1998), economic units may be 
considered as a reliable social capital and it is deemed that increase rate occurred in 
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confidence level affects macroeconomic factors positively. In this direction, while 
increase (decrease) in confidence level increases (decreases) investment and demand 
level, it can also cause decrease (increase) of unemployment level. 

Senses of consumers have an important role regarding consumption expenditures 
real return level and level of economic activities. Thus, senses of consumers may have 
an influence on the market. For example, when investors have a sense of anxiety about 
the economy getting worse, they are also anxious of that stock market will be affected 
negatively and they will lose money. Hence, they will take action according to this 
anxiety, sell share certificates they have and as the result of it, market may tend to drop 
down (Chen, 2011). 

Consumer confidence is affected by a few factors. First and the most important 
factor is the real economy including unemployment, economic growth and stock 
market. Media factor appears as the second important factor. Upon examination of 
studies carried out regarding influence of the media; while in studies of Blood and 
Philips (1995) as well as Wu and et al. (2002), findings were obtained asserting that 
recession news broadcasted in the media affect consumer confidence level; in the study 
carried out by Wu, McCraken and Saito (2004), any relation was established between 
the media factor and consumer confidence level.  

Although consumer confidence indexes are a measurement necessary to take into 
account, it is also an index which shouldn’t be relied on. Because in some cases, an 
opposite relation may appear between consumers’ senses and expenditures spent by 
consumers contrary to expectations.  In year 2002, according to the research made by 
the company Deloitte in USA, it is founded that although a negative impact occurred on 
consumers’ senses after the attack on 11th September 2001, consumer expenditures 
increased excessively in the following quarter (Sergeant, 2011). 

2. Methodology 
In the study, analysis was implemented by using two variables. One of the 

variables is consumer confidence index and bases on the index prepared by Turkish 
Statistical Institute (TSI) and Republic of Turkey Central Bank (RTCB). The other 
variable is exchange rate. Monthly average value of American Dollar’s selling rate is 
used as a basis with respect to exchange rate. Data related to both variables pertains to 
the period 2003:12-2011:12 and consists of 95 observations in monthly frequency. Data 
related to both variables were obtained from CBRT’s electronic data distribution system 
(www.tcmb.gov.tr).  

In the study, analysis was implemented through the method VAR. In this context, 
unit root test was carried out firstly in order to determine whether variables are equally 
stationary or not. Then, analysis was initiated by calculating default duration used in 
analysis. In order to see whether there is a relation between variables in long term, 
Johansen (1988) cointegration method was applied and to research existence of short 
term causality relation, Granger (1969) causality analysis was applied. Finally, impulse-
response analysis was applied to see the reaction given by either party when a shock 
occurred in the other. All analysis was implemented by using Eviews 6 software.  

3. Findings and Conclusions 
As the result of analysis applied, it is found that there is a relation between both 

variables either in long term or in short term. As the result of unit root test, it is found 
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that first difference is that constant as well as constant and trend models are both 
stationary, in other words, variables examined are integrated I(1) of first degree. Upon 
cointegration analysis implemented, existence of cointegration has been determined in 
long term between exchange rate and consumer confidence index. Upon Granger (1969) 
causality analysis, existence of a unidirectional causality relation has been determined in 
direction from exchange rate to consumer confidence index. Upon impulse response 
test, the finding has been obtained that confidence index gives response decreasingly to 
a standard deviation shock coming from exchange rate. 

Upon examination of value of Turkish Lira (TRY) pertaining to the recent past, it 
would be realized that its value towards foreign currencies is very low as well as it is 
very unstable. Within this period, together with constant decrease of TRY in value 
towards foreign currencies, devaluations made by the public authority are also a known 
fact. Since TRY lost its value preservation function which is one of fundamental 
functions of money, it won’t be quite easy to erase dollarization years encountered from 
public memory. The fact of increase in number of enterprises described as exchange 
offices may be considered as one of main reflections of this period on the market. 
Considering based on these facts, it wouldn’t be wrong to mention that high exchange 
rate has no positive place in public memory of Turkey. Briefly stated, the fact of 
exchange rate in Turkey is in close relation with the concept confidence due to the 
mentioned public memory. In this context, findings obtained in this study fully comply 
with expectations. In other words, findings obtained as the result of analysis, may be 
interpreted as one of significant factors giving shape to expectations of consumers for 
future of the economy in Turkey.   
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Özet 
Bu araştırmada, örgütsel stres ve örgütsel sessizliğe ilişkin genel literatür 

bilgilerine yer verilmesi ve beş yıldızlı termal otel işletmelerinde yapılan bir uygulama 
ile örgütsel stresin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada veri toplama tekniği olarak kullanılan anket, örneklem grubunu oluşturan 
(Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı termal otel işletmelerindeki) 387 
işgören üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, faktör analizi, 
güvenirlik analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon analizi ile 
basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda, termal otel işgörenlerinin örgütsel stres ve örgütsel sessizlik 
düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, örgütsel stres ile 
örgütsel sessizlik arasında orta kuvvette pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Örgütsel stres, örgütsel sessizlik, termal otel, Afyonkarahisar.  
 

Abstract 
 In this study it was aimed to determine the effects of organizational stress on 
organizational silence with an application at five-stars hotel establishments and to 
review general literature on organizational stress and organizational silence. Study 
questionnaires were distributed 387 participants working at five-stars hotel 
establishments in Afyonkarahisar. Data was analyzed by factor analysis, reliability 
analysis, mean, standard deviation, Pearson’s correlation analysis, and bivariate and 
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multivariate linear regression analysis. Study results showed that participants had 
moderate organizational stress and organizational silence levels. Additionally, there 
was a moderate positive correlation between organizational stress and silence. 

Key Words: Organizational stress, organizational silence, thermal hotel, 
Afyonkarahisar. 

Giriş 
Günümüzde yaşanan toplumsal, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme olgusu bir 

yandan yeni olanaklar sunarken, diğer yandan da önemli ruhsal sorunları beraberinde 
getirmektedir (Yıldırım, Tektüfekçi ve Çukacı, 2004). Sosyal bir varlık olan insanın, 
hızla değişen hayat şartları nedeniyle fiziksel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit 
edilmesi karşısında uyum sağlama çabalarına girmesi kaçınılmazdır (Aydın, 2004). Bu 
durum, normal yaşantının dışında travmalar oluşturmakta ve stres yaratmaktadır. Hangi 
meslek grubunda olunursa olunsun, stresten etkilenmemek mümkün değildir (Yıldırım, 
Tektüfekçi ve Çukacı, 2004). 

‘Stres’ kavramı Latincede ‘Estrica’, eski Fransızcada ‘Estrece’ sözcüklerinden 
gelmektedir. Kavram, 17. yüzyılda felaket, bela, musibet, dert, keder, elem anlamlarında 
kullanılmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda ise bu kavram değişerek, güç, baskı, zor 
anlamlarında, objelere, bireye, organa veya ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır. 
Buna bağlı olarak da stres, bütün güçlerin etkisiyle, nesne veya bireyin biçiminin 
bozulmasına, çarpıtılmasına karşı bir direnç anlamında kullanılmaya başlamıştır (Baltaş 
ve Baltaş, 1989).  

Stres kavramı ilk kez Selye (1977) tarafından kullanılmış ve ‘vücudun herhangi 
bir dış talebe verdiği özel olmayan tepki’ biçiminde tanımlanmıştır (Eren-Gümüştekin 
ve Öztemiz, 2004). Bireylerin fırsatları, sınırlamaları veya arzu ettikleri şeylerle ilgili 
talepleri ve sonuçları hem belirsiz hem de önemli olarak algıladıkları çok dinamik bir 
durum olan stres (Deb ve Biswas, 2011); işin gerekleri ile işgörenin becerileri, 
kaynakları veya ihtiyaçları örtüşmediğinde ortaya çıkan fiziksel ve duygusal tepki (Di 
Martino ve Musri, 2001) şeklinde ifade edilebilir.  

Stres mutlaka negatif bir olgu değildir. Organizmalar, normal şartlarda tepki 
mekanizmalarını harekete geçirerek, yeni durumlara yeni dengeler bularak yaşamlarını 
sürdürürler. Bu bağlamda, dinamik adaptasyondaki önemini vurgulamaksızın, stresin 
sadece patolojik yönüne odaklanmak yanlıştır. Sağlık dinamik bir denge olarak kabul 
edilirse, çevre ve diğer bireylerle etkileşmeksizin sağlıklı olunamayacağından, stres de 
bu dengenin bir parçasıdır. Bununla birlikte, stres yoğunsa, devamlı ise, birey mücadele 
edemiyorsa veya destekten yoksunsa patolojik hale gelir ve fiziksel hastalıklara ve 
psikolojik bozukluklara yol açabilir (Di Martino ve Musri, 2001). 

Varlığı insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, stres olgusunun bireyler 
üzerindeki fizyolojik, psikolojik ve davranışsal etkileri, özellikle son yüzyılda yapılan 
araştırma ve incelemelerle ortaya konmaya çalışılmıştır. Stresin etkilerinin sadece 
bireylerle sınırlı olduğu düşüncesi, modern stres anlayışına ters düşmektedir. Bu 
bağlamda bu olguyu, örgütsel ve toplumsal boyutlarını da içerecek şekilde ele almak 
daha uygun olmaktadır (Yılmaz ve Ekici, 2003).  

Örgüt ve stres sözcükleri yan yana geldiklerinde, ayrı ayrı ifade ettiklerinden 
daha geniş ve büyük bir anlam kazanırlar. Örgüt açısından bakıldığında stres, yaşamının 
büyük bir bölümünü örgüt içinde geçiren insanın içinde bulunduğu durumu anlatmada 
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kullanılan, daha çok duygusal ve öznel öğelerle, deneyimlerle yüklü bir kavramdır 
(Ertekin, 1993). Bireylerin stresli olması, örgütlerde de büyük olasılıkla gerginliğe 
neden olur. Öte yandan örgütün, finansal sıkıntılar, programlamanın olmaması, küçülme 
ve birleşme gibi nedenlerle yaşadığı stresin de bireylerin baş etme becerilerini zorlaması 
söz konusudur (Bloom, 2006).  

Stres, bireysel özelliklerin ve değerlendirmelerin çok fazla etkili olduğu bir 
durumdur. Bu bağlamda, örgütsel yaşamda hangi durumların daha çok strese neden 
olduğu konusu önem kazanmaktadır (Ertekin, 1993). Örgütsel yapı ve politikalarla ilgili 
stres kaynakları; değerlendirme ve kariyer sorunları, hiyerarşik yapı, örgütsel iklim, ast-
üst ilişkileri ve iletişim eksikliği, yetkinin az ya da yetersiz olması ve bununla birlikte 
sorumluluğun verilmemesi, kararlara katılımın düşük düzeyde olması, rol çatışması ve 
rol belirsizliği, adil olmayan ücret politikaları, zorbalık (mobbing) olarak ifade 
edilebilir. Stresin yol açtığı örgütsel sonuçlar ise; iş kazalarının artması, sağlık 
giderlerinin çoğalması, kalifiye eleman kayıpları, ödenen tazminatlar, işe geç kalma ve 
devamsızlık, işgören devir hızının yüksek olması, çatışma, yabancılaşma, yorgunluk ve 
tükenmişlik (Soysal, 2009), alkol, tütün ya da kafein kullanımında artış, sıkça yaşanan 
baş ve sırt ağrıları, sosyal temastan kaçınma, kötü karar/kararsızlık, teknik hatalar 
(Bloom, 2006) şeklinde ortaya çıkabilir. Deb ve Biswas da (2011), aşırı stresin takım 
çalışması üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve bireysel iş performansını, takım 
performansını, iş ilişkilerini, takım üyeleri arasında işbirliğini ve takım ruhunu olumsuz 
etkileyebileceğini ifade etmişlerdir. 

Turizm sektörü, stresli bir iş ortamında düşük ücret, uzun çalışma saatleri, düşük 
işgören morali, iş-aile çatışması olasılığı gibi faktörlerle karakterizedir. Bu sektörde 
işgücü devrinin yüksek düzeylerde olması, maliyetlerin artmasına, zaman kaybına, 
personel verimsizliğine, iş tatminsizliğine ve hizmet kalitesinin düşmesine yol 
açmaktadır. Bunu etkileyen faktörlerden biri de örgütsel strestir. Dolayısıyla örgütsel 
stres, birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de günlük yaşamın bir gerçeğidir. 
Zira işgörenler ve yöneticiler rekabetin, değişimin ve belirsizliğin hakim olduğu 
ortamlarda çalışmaktadırlar. Stres yaratan faktörlerin çoğu kontrol edilemez nitelikte 
olduğundan, yöneticiler ve diğer işgörenler bu ortama uyum göstermekte 
zorlanmaktadırlar. Kendi plan ve programlarını, dış koşulların baskısıyla şekillendirmek 
zorunda kalan bireyler, büyük stres yaşamaktadırlar (Uzun ve Yiğit, 2011).  

Yukarıda belirtildiği gibi gerek hizmet sektöründe gerekse diğer sektörlerde 
faaliyet gösteren örgütlerde pek çok nedene bağlı olarak bir süreç içerisinde meydana 
gelen stresin bireysel anlamda olduğu gibi dolaylı olarak da örgütler açısından farklı 
olumsuz sonuçlar doğuracağı açıktır. Örgütsel sessizlik de söz konusu olumsuz 
sonuçlardan biri olarak örgütsel stresten etkilenebilecek önemli bir kavramdır.  

Morrison ve Milliken’in (2000) popülerleştirdiği ‘örgütsel sessizlik’ terimi, 
örgütün karşı karşıya kaldığı problemler hakkında, kolektif düzeyde çok az şey yapma 
ya da çok az konuşma olgusu olarak ifade edilmektedir (Amah ve Okafor, 2008; Souba 
ve Diğ., 2011). Bagheri, Zarei ve Aeen’e (2012) göre örgütsel sessizlik; işgörenlerin, bir 
parçası oldukları örgüt için yararlı olabilecek bilgileri, isteyerek veya istemeyerek 
kendilerine saklamaları durumunu ifade eder. Pinder ve Harlos da (2001) işgörenler 
arasında sessizlik ikliminin, konuşmanın anlamsız veya zararlı olarak algılandığı 
durumlarda söz konusu olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Rekabet, müşterilerin artan beklentileri ve kalite tabanlı değişim gibi nedenlerle, 
günümüzde örgütler işgörenlerinden daha fazla sorumluluk almalarını beklemektedirler. 
Modern dünyada örgütler, zorluklarla mücadele eden bireyleri istihdam etmeye 
çalışırlar ve onların düşüncelerine önem verirler (Panahi ve Diğ., 2012). Dolayısıyla 
işgörenler değişimin, yaratıcılığın, öğrenmenin ve yeniliğin ana kaynağı olarak kabul 
edilirler. Bununla birlikte birçok işgören, içinde bulunduğu örgütün konuları hakkında 
konuşmamayı, bir diğer deyişle sessiz kalmayı tercih eder (Nikmaram ve Diğ., 2012).   

Örgütsel sessizliğin aynı davranışsal göstergelere sahip üç formu, işgörenin 
fikirleri, bilgileri ve düşünceleri bilinçli olarak sakladığını farz etmesine rağmen, bu 
davranışlar, işgören güdüsünün pasif veya proaktif olması ve proaktif davranışın, temel 
olarak öz-koruyucu veya başkalarına yönelimli bulunması tabanında farklılaşabilir. Bu 
formlar şöyledir (Van Dyne, Ang ve Botero, 2003): 

- Kabul Edici (Uysal) Sessizlik: Sessizliğin ilk formu olan kabul edici (uysal) 
sessizlik; konu ile ilişkili fikirleri, bilgiyi ve düşünceleri, uysallık temelli olarak 
kendine saklamaktır. Bu davranış, aktiften ziyade pasiftir. 

- Defansif (Savunmacı) Sessizlik: Bilinçli ve dış tehditlere karşı kendini korumaya 
yönelik proaktif bir davranış olan defansif (savunmacı) sessizlik; konu ile ilişkili 
fikirleri, bilgiyi ve düşünceleri, korku temelli olarak kendine saklamaktır.  

- Prososyal (Toplum Yanlısı) Sessizlik: Konuşmadan kaynaklanan olumsuz kişisel 
sonuçlardan korkma yerine, altruizm veya işbirliği güdüleri doğrultusunda 
başkalarına ilgi güdüsünü temel alan prososyal (toplum yanlısı) sessizlik, konu 
ile ilişkili fikirleri, bilgiyi ve düşünceleri, diğer bireylere ve örgüte yararlı olması 
amacıyla kendine saklamaktır.  

İş görenlerin sessiz kalmayı seçmelerinin onlarca sebebi olabilir. 
Gözlemlenebilen sesli ifadeleri analiz edip yorumlarken bile, insanın karmaşık mental 
yapısı dolayısıyla çıkmazlarla karşılaşabilen davranış ve yönetim bilimlerinin, sessiz 
kalma davranışının nedenlerini ortaya koymada zorlanması doğaldır. Bu bağlamda, 
işgören sessizliği üzerine deneysel ve klasik araştırma yöntemleriyle çalışmak oldukça 
zor olabilir (Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk, 2011). 

Mizaçlardaki, arka planlardaki, deneyimlerdeki farklılıklar nedeniyle, bireylerin 
farklı düşüncelere, inançlara ve zevklere sahip olmaları kaçınılmazdır. Sessizlik, birey 
bu farklılıklarla yüz yüze gelmek istemediğinde başlar (Perlow ve Williams, 2003). 
Örgütsel sessizlik iklimini besleyen ana faktör, üst yöneticilerin, özellikle astlarından 
eleştiri alma korkusudur. Bu bağlamda astlar, ‘takım oyuncusu olmama’ şeklinde 
etiketlenme veya misilleme korkusu ile sessizleşirler (Souba ve Diğ., 2011). 
Konuşmaya karşı bu isteksizlik ve sessizlik ya da bilgi saklama, örgütsel karar vermeyi 
ve hataları düzeltmeyi baltalama ve işgörenin güvenine zarar verme potansiyeline 
sahiptir (Milliken, Morrison ve Hewlin, 2003). Morrison ve Milliken’e (2000) göre, 
örgüt içinde sessizliğin gelişimi Şekil 1’de ifade edilmiştir. 

İş gören sessizliği örgütler için çok tehlikelidir; zira zamanla bazı işgörenler 
arasında farksızlığa yol açar. Birbirinin benzeri olan bireyler işlerinde, işverenlerinde, 
yaptıkları işin kalitesinde ve toplamda örgütlerinde fark olmayan bireylerdir. Sessizliği 
göz ardı etmenin bir sonucu olan ‘birbirinden farksız işgörenler’, ‘farklı olmama’ 
tutumunun uzamasına yol açarlar (Nikmaram ve Diğ., 2012). Örgütsel sessizlik ayrıca 
işgörenler arasında hoşnutsuzluğa neden olur ki bu durum, işgören devir hızının artışı, 
iletişimin bozulması ve diğer arzu edilmeyen davranışlar ve sonuçta örgütün genel 
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işleyişinin bozulması ile kendini gösterir (Bagheri, Zarei ve Aeen, 2012). Bireyler 
tartışmadan kaçınıp sessizleştiklerinde, yenilikçi düşünceler ortaya çıkmaz ve grup 
düşüncesi norm halini alır. Dolayısıyla örgütün hatalarını belirleme ve bunları düzeltme 
olasılığı azalır, performans da bundan zarar görür (Souba ve Diğ., 2011). Öte yandan 
örgütsel sessizliğin, depresyon, sağlık problemleri, madde ve alkol bağımlılığı gibi 
olumsuz bireysel etkileri de söz konusudur (Bagheri, Zarei ve Aeen, 2012). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1: Örgütsel Sessizliğe Yol Açan Dinamikler 

Kaynak: Morrison ve Milliken (2000: 708) 

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde bir sonuç değişkeni olarak ele alınabilecek 
örgütsel sessizlik üzerinde pek çok değişkenin etkili olduğu varsayılabilir. Ancak, bir 
süreç değişkeni veya açıklayıcı değişken olarak sessizlik üzerinde etkili olabilecek söz 
konusu etkenlerin farklı alan veya örneklem grupları üzerinde yapılacak uygulamalarla 
ortaya konulması gerekmektedir.  

Bu araştırmada, örgütsel stres ve örgütsel sessizliğe ilişkin genel literatür 
bilgilerine yer verilmesi ve beş yıldızlı termal otel işletmelerinde yapılan bir uygulama 
ile örgütsel stresin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın söz konusu amacının gerçekleştirilmesi suretiyle örgütsel stres ile örgütsel 
sessizlik arasındaki ilişkinin ortaya konulmasının konu ile ilgili literatüre katkı 
sunmasının yanı sıra ilgili işletme yöneticilerine de önemli veri kaynağı oluşturması 
beklenmektedir. 

 
 
 

Üst Yönetim Takım 
Karakteristikleri 
-Finans ya da ekonomi kökenli 
üye oranı 
-Ortalama görev süresi 
-Kültürel arka plan 
-Çalışanların demografik 
farklılıkları 

İşgören Etkileşimini 
Etkileyen Faktörler 
-İşgörenlerin benzerliği 
-İşgücü istikrarı 
-İş akışının karşılıklı 
bağımlılığı 
-İletişim ağının gücü ve 
yoğunluğu 

Örgütsel ve Çevresel 
Karakteristikler 
-Cömert olmayan ortam 
-Olgun veya istikrarlı sanayi 
-Dikey farklılaşma 
-Üst düzey yöneticilerin 
dışarıdan kiralanması 
-Kontenjan işgörenlere güven 

Örtük Yönetsel Düşünceler 
-İşgörenlerin çıkarcı olduğu 
inancı 
-Yönetimin her şeyi en iyi 
bildiği inancı 
-Birliğin iyi, muhalefetin kötü 
olduğu inancı 

Örgütsel Yapı ve Politikalar 
-Merkezi karar verme 
-Yukarı doğru formal 
geribildirim mekanizmalarının 
yokluğu 

Etkileşim ve iletişim 
aracılığıyla kolektif 
anlamlandırma 

Sessizlik 
iklimi 

Örgütsel 
Sessizlik 

İşgörenler ve üst yönetim 
arasındaki demografik 
farklılık derecesi 

Yöneticilerin negatif 
geribildirim alma korkusu 

Yönetsel Uygulamalar 
-Muhalefete veya negatif 
geribildirime olumsuz cevap 
verme ya da reddetme eğilimi 
-Negatif geribildirimin 
informal taleplerinin olmaması 
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Yöntem 
Bu araştırmanın evreni, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı termal 

otel işletmelerindeki işgörenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın yapıldığı Afyonkarahisar 
İl merkezinde 2012 yılı itibariyle 4 adet beş yıldızlı otel işletmesi faaliyet 
göstermektedir. Araştırmada örneklem alınma yoluna gidilmiş olup 
Afyonkarahisar’daki dört adet beş yıldızlı otel işletmesinde de farklı departmanlarda 
çalışanları temsil edebilmek açısından tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada beş yıldızlı termal otel işletmelerindeki çalışanların örgütsel stres ve 
örgütsel sessizliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 2012 yılının Mart ve 
Temmuz ayları arasında üç bölümden oluş anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Anketin birinci bölümünde işgörenlerin demografik özelliklerine yer verilmiş olup 
ikinci ve üçüncü bölüm ise örgütsel stres ve örgütsel sessizlik ölçeklerinden 
oluşmaktadır. İş görenlerin örgütsel stres düzeylerini belirlemek amacıyla Solakoğlu 
(2007)’nun farklı araştırmacıların (Davis ve Newstorm 1988; Eren-Gümüştekin ve 
Öztemiz 2004; Kreitner ve Kinicki 1989) çalışmalarından yararlanarak oluşturduğu 28 
maddeyi ve beş boyutu (yapılan işin özelliği, yönetici, mesleki ilerleme, maddi 
olanaklar ve iş arkadaşları ile ilgili stres kaynakları) içeren ölçekten yararlanılmıştır. 
Toplam 12 maddeden oluşan örgütsel sessizlik ölçeğini ise Erenler (2010) tarafından 
yapılan çalışmada geliştirilen ölçek oluşturmaktadır. 

Araştırmada kullanılan söz konusu ölçekleri oluşturan her bir madde beşli Likert 
tipi derecelendirmeye tabi tutulmuş ve örneklem grubunda yer alan işgörenlerin 
maddelere ilişkin katılım düzeyleri; “1=Hiç Katılmıyorum”, “2=Az Katılıyorum”, 
“3=Orta Düzeyde Katılıyorum”, “4=Çok Katılıyorum”, “5=Tamamen Katılıyorum” 
şeklinde puanlandırılmıştır.  

Araştırmada Özdamar (2001) ve Sekaran (2003) tarafından sınırsız evrenler 
(n>10.000) ve nicel araştırmalar için önerilen; 222 /. dZn   örnekleme hacmi hesaplama 
formülünden yararlanılmıştır. Formülü oluşturan parametrelerden;  standart sapma () 
ve evren ve örnekleme ortalamaları arasındaki izin verilebilir maksimum fark olan etki 
genişliği (d) değerleri için 45 işgören üzerinde pilot uygulama yapılmış ve standart 
sapma =1, etki genişliği d=0,1 ve anlamlılık düzeyi α=0,05 için teorik değer Zα=1,96 
olarak alınmış olup minimum örneklem hacmi formülden 385 olarak hesaplanmıştır. Bu 
çerçevede veri toplama tekniği olarak kullanılan anket 490 işgören üzerinde uygulanmış 
olup eksik, hatalı ve geri dönmeyen anketlerde dolayı 387 anket değerlendirmeye 
alınmıştır.  

Araştırmada, işgörenlerin örgütsel stres ve örgütsel sessizliğe yönelik görüşlerini 
betimlemek amacıyla aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 
Diğer taraftan örgütsel stres ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
Pearson korelasyon analizi uygulanmış ve değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini 
belirlemek için ise basit ve çoklu doğrusal regresyon modeli oluşturulmuştur. Bununla 
birlikte araştırmada örgütsel stres ve örgütsel sessizlik ölçeklerinin yapı geçerliği için 
faktör analizi uygulanmış ve güvenirliğini test etmek amacıyla da Cronbach’s Alpha 
katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 17.0 for Windows 
paket programı kullanılmıştır. 
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Bulgular  
Araştırmanın örneklem grubunda yer alan işgörenlerin demografik özelliklerine 

ilişkin dağılım Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’deki bulgulara göre, katılımcıların 
%51,4’ü erkek, %58,4’ü bekar, %56,8’i 35 yaş ve altında, %42,1’i ortaöğretim ve 
altında eğitime sahip ve %34,6’sının da aylık geliri 1000 TL ve altındadır. Ankete 
atkılan işg örenlerin %17,8’i ön büro ve kat hizmetlerinde, %23’ü ise yiyecek içecek 
departmanında çalışmaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı 
Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 
Cinsiyet Kadın 188 48,6 

Erkek 199 51,4 
Medeni Durum Evli 161 41,6 

Bekar 226 58,4 

Yaş  25 ve altı 108 27,9 
26-35 112 28,9 
36-45 98 25,4 
46-55 45 11,6 
56 ve üzeri 24 6,2 

Öğrenim Düzeyi İlköğretim altı 29 7,5 
Ortaöğretim 134 34,6 
Önlisans 92 23,8 
Lisans 122 31,5 
Lisansüstü 10 26 

Gelir Düzeyi 1000 TL ve altı 134 34,6 
1001-1500 TL 47 12,1 
1501-2000 TL 83 21,5 
2001 TL ve üzeri 123 31,8 

Departman Ön büro ve kat hizmetleri 69 17,8 
Yiyecek içecek 89 23,0 
Satış-pazarlama 48 12,4 
İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler 29 7,5 
Diğer  152 39,3 

Toplam 387 100,0 
 

Araştırmada kullanılan örgütsel stres ve örgütsel sessizlik ölçeklerine ilişkin 
faktör analizleri (eigenvalues, varyansı açıklama oranı) ve güvenirlik analizleri 
(Cronbach’s Alpha) sonuçları ile katılımcıların örgütsel stres ve örgütsel sessizlik 
düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de 
sunulmuştur. Uygulanan faktör analizi sonucunda örgütsel stres ölçeğinin özdeğeri 
1’den büyük ve toplam varyansın %76,678’ini açıklayan beş faktör, örgütsel sessizlik 
ölçeğinin ise toplam varyansın %71,096’sını açıklayan tek faktör altında toplandığı 
tespit edilmiştir. Örgütsel stres ölçeğinde ilk faktör alan “yapılan işin özelliği ile ilgili 
stres kaynakları” boyutu toplam varyansın %30,986’sını açıklamaktadır. Örgütsel stres 
ölçeği için uygulanan faktör analizinde Bartlett’s testi sonucu, faktör analizinin 
uygulanabileceğini ortaya koymuş (2=3241,6; p<0,01) ve hesaplanan Kaiser-Meyer-
Olkin değeri (KMO=0,846) ise örneklem hacminin yeterli düzeyde olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca, ölçek ve alt ölçeklere yönelik  hesaplanan Cronbach’s Alpha 
değerlerinin tamamının 0,70 değerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu değerler 
ölçeklerin iç tutarlık düzeylerinin yeterli olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 2’deki aritmetik ortalamalar incelendiğinde, araştırmanın örneklem 
grubunda yer alan işgörenlerin genel örgütsel stres (=3,09) ve örgütsel sessizlik 
(=3,32) düzeylerinin orta değer olan 3 puanın civarında olduğu görülmektedir. Bu 
değerler işgörenlerin stres ve sessizlik düzeylerinin çok olumsuz olmadığı şeklinde 
yorumlanabilir. Stres ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin aritmetik ortalama değerleri 
incelendiğinde ise “yapılan işin özelliği ile ilgili stres kaynakları” (=3.20) ve “maddi 
olanaklar ile ilgili stres kaynakları” (=3.14) boyutlarına ilişkin ortalama puanların 
diğer boyutlardan yüksek olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile işgörenlerin örgütsel 
stres düzeylerinin en yüksek olduğu durumlar yapılan işin özelliği ve maddi 
olanaklardan kaynaklanmaktadır. 

Tablo 2: Örgütsel stres ve örgütsel sessizlik ölçeklerine ilişkin bazı tanıtıcı       
istatistikler 

Faktör 
Madde 
Sayısı 

Özdeğer Varyans 
% 

Kümülatif 
Varyans 

Cronbach’s 
Alpha 

  s. s. 

Stres1:Yapılan işin 
özelliği  

6 9,676 30,986 30,986 0,782 3,20 1,09 

Stres2:Maddi 
olanaklar  

5 6,324 20,252 51,238 0,742 3,14 1,05 

Stres3:Mesleki 
ilerleme, terfi ve 
takdir  

5 4,231 13,549 64,788 0,807 3,06 0,99 

Stres4:Yönetici  6 2,246 7,193 71,980 0,749 3,03 1,00 

Stres5: İş 
arkadaşları  

6 1,467 4,698 76,678 0,791 2,98 0,95 

Genel Stres 28 - - - 0,838 3,09 0,90 

Genel Sessizlik 12 8,678 71,096 71,096 0,784 3,32 0,89 
      Kaiser-Meyer-Olkin( KMO) = 0,846;   Bartlett's Testi:  χ2= 3241,6; P=0,001  

Araştırmada çalışanların örgütsel stres ve mesleki tükenmişlik düzeyleri 
arasındaki ilişkiye yönelik uygulanan Pearson korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’te 
sunulmuştur.  

Tablo 3: Örgütsel stres ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon 
katsayıları 

Değişkenler 
Yapılan 

İşin 
Özelliği 

Maddi  
Olanaklar 

Mesleki 
İlerleme ve 

Takdir 
Yönetici İş 

Arkadaşları 

Genel 
Örgütsel 

Stres 

Yapılan İşin Özelliği 1 0,791* 0,681* 0,648* 0,648* 0,871* 

Maddi Olanaklar  0,648* 1 0,729* 0,723* 0,716* 0,877* 

Mesleki İlerleme ve Takdir 0,681* 0,729* 1 0,783* 0,613* 0,872* 

Yönetici 0,791* 0,723* 0,783* 1 0,659* 0,912* 

İş Arkadaşları 0,648* 0,716* 0,613* 0,659* 1 0,839* 

Genel Örgütsel Sessizlik  0,464* 0,513* 0,451* 0,474* 0,443* 0,547* 
               *p<0,001 
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Tablo 3’teki bulgulara göre, örgütsel stres ve alt boyutları ile örgütsel sessizlik 
arasındaki korelasyon katsayılarının tamamı anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Değişkenler 
arasındaki Pearson Korelasyon katsayıları incelendiğinde genel stres değişkeniyle 
örgütsel sessizlik arasında pozitif yönde orta kuvvette (0.40<r<0.59) bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir (r=0,547; p<0,01). Bu değer işgörenlerin örgütsel stres düzeylerinin 
artmasıyla birlikte örgütsel sessizlik düzeyinin de (orta kuvvette) artacağını ortaya 
koymaktadır. Örgütsel strese ilişkin alt boyutlar ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler 
incelendiğinde, işgörenlerin sessizlik düzeyi ile en yüksek ilişkili bulunan alt boyutun 
“maddi olanaklar ile ilgili stres kaynakları” olduğu belirlenmiştir (r=0,513; p<0,01).  

Araştırmada genel örgütsel stresin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini ortaya 
koymak amacıyla yapılan basit regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te;  örgütsel stres alt 
boyutlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisine yönelik uygulanan çoklu doğrusal 
regresyon analizi sonuçları ise Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 4: Örgütsel stres ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiye ait basit  doğrusal 
regresyon analizi sonuçları 

Bağımsız  
Değişken bj S(bj) t p ANOVA 

Sabit 1,646 0,136 12,067 0,000* F=163,22
1 

P=0,000* Genel Stres 0,541 0,042 12,776 0,000* 

*p<0,001; bj: Katsayı  S(bj): Standart Hata  R2=0,299 

Tablo 4’teki bulgulara göre, değişkenler arasındaki doğrusal regresyon 
modelinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=163,221; p<0,01). Hesaplanan R2=0.299 
değeri modelin açıklanma oranının diğer bir ifade ile örgütsel sessizlik üzerindeki 
değişimlerin %29,9’unun örgütsel stres tarafından açıklandığını göstermektedir. Buna 
göre regresyon modeli aşağıdaki gibi kurulabilir. Bu model, örgütsel stresteki bir 
birimlik artışın örgütsel sessizlik üzerinde 0,541’lik bir artma sağladığını ortaya 
koymaktadır. 

Örgütsel Sessizlik = 1,646  + 0,541 x Örgütsel Stres 

Tablo 5: Örgütsel stres boyutları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiye ait çoklu 
doğrusal regresyon analizi sonuçları 

Bağımsız  
Değişkenler bj S(bj) t p ANOVA 

Sabit 1,798 0,144 12,455 0,000* 

F=72,761 
P=0,000* 

Yapılan İşin Özelliği  0,381 0,037 10,196 0,000* 
Maddi Olanaklar  0,433 0,037 11,672 0,000* 
Mesleki İlerleme, Terfi ve Takdir  0,403 0,041 9,888 0,000* 
Yönetici  0,411 0,040 10,247 0,000* 
İş Arkadaşları  0,399 0,042 9,485 0,000* 

*p<0,001; R2=0,239 



 
 

G. Kılıç – T. Tunç – S. Saraçlı – İ. Kılıç 5/1 (2013) 17-32. 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 26

Tablo 5’teki bulgular, değişkenler arasındaki çoklu doğrusal regresyon 
modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir (F=72,761; p<0,01). Bununla birlikte, 
örgütsel strese ilişkin alt boyutlara ait katsayıların regresyon modeli üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olduğu görülmektedir (p<0,05). Hesaplanan R2=0,239 değeri modelin 
örgütsel strese ilişkin alt boyutlarca (yapılan işin özelliği-YİÖ-, yönetici-Y-, mesleki 
ilerleme-Mİ-, maddi olanaklar-MO-, iş arkadaşları-İA-) açıklanma oranının %23,9 
olduğunu ortaya koymaktadır. Model üzerinde etkisi bulunan katsayılara ilişkin t 
değerleri incelendiğinde ise örgütsel sessizliği etkileyen en önemli stres boyutunun 
“maddi olanaklar ile ilgili stres kaynakları” olduğu tespit edilmiş olup bu sonuç 
korelasyon analizinden elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Buna göre regresyon 
modeli aşağıdaki gibi kurulabilir.  

Örgütsel Sessizlik = 1,798+0,381xYİÖ+0,443xMO+0,403xMİ+0,411xY+0,399xİA 
Sonuç ve Tartışma 
Modern insanın günlük ve mesleki yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen 

ve birçok faktörden beslenen stres, aşırı ve yoğun olduğunda bireysel ve örgütsel 
yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. Örgütteki bireylerin stres düzeylerinin yükselmesi, 
fiziksel rahatsızlıklar gibi bireysel; iş kazalarının, sağlık giderlerinin, işgören devir 
hızının, çatışmaların, tükenmişliğin artması gibi örgütsel sonuçlara yol açabilir. 
Dolayısıyla, stresin işgören devir hızını ve örgütten ayrılmaları arttırması, örgütsel 
sessizliği de arttırabileceğini düşündürmektedir. Jannati, Mohammadi ve Seyedfatemi 
(2011), stresin işgören sağlığı ve iş talepleri ile başa çıkma becerileri üzerinde olumsuz 
etkileri bulunduğunu, iş kalitesinde düşmeye ve devamsızlığa yol açabileceğini ifade 
etmişlerdir. Liu, Wu ve Ma’nın (2009) Çin’de bir mobil iletişim şirketinde çalışan 314 
işgören üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada da, insanların kendilerini kötü 
hissetmeleri durumunda sessizleşme eğiliminde oldukları yönünde ortaya konan bulgu 
da, bu düşünceyi destekler niteliktedir. Bu bağlamda bu çalışmada, stresli iş ortamına 
sahip turizm sektöründe faaliyet gösteren ve Afyonkarahisar İlinde bulunan beş yıldızlı 
termal otel işletmelerinde, örgütsel stresin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır.  

Turizm sektörünün insan gücüne dayanan emek-yoğun yapıda olması ve müşteri 
memnuniyetini odağa alması, talebin düzenli olmaması gibi nedenlerle stres yaşanma 
olasılığının yüksek olduğu söylenebilir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ise, 
örneklemin genelinin orta düzeyde örgütsel stres yaşadığını ortaya koymuştur. Benzer 
şekilde, Lo ve Lamm’ın (2005) 234 otel çalışanı ve Ergun’un (2008) İzmir İlinde 121 
diş hekimi üzerinde yürüttükleri çalışmalarda da orta düzeyde örgütsel stres 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, Gök’ün (2009) 228 banka çalışanı; Pallesen’in (2007) 
otel çalışanları; El Shikieri ve Musa’nın (2012) bir özel üniversitede 150 işgören 
üzerinde yürüttükleri araştırmalar, katılımcıların yüksek düzeyde örgütsel stres 
yaşadıklarını bulgulamıştır. 

Bu çalışmada, örneklemin genelinin orta düzeyde örgütsel sessizlik yaşadığı 
belirlenmiştir. Bu bulgu, Ehtiyar ve Yanardağ’ın (2008) Antalya’da üç otelden oluşan 
bir zincirde, işgörenlerin orta düzeyde örgütsel sessizlik yaşadıkları yönündeki bulgu ile 
uyumludur. Benzer şekilde Çakıcı’nın (2008) 327 akademik 181 idari personelden 
oluşan örneklemdeki çalışmasında, katılımcıların çoğunluğu, örgütte ‘bazen’ sessiz 
kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, Milliken, Morrison ve Hewlin (2003) 40 
işgöreni kapsayan çalışmalarında, konular ve sorunlar karşısında sessiz kalmanın, iş 
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yerinde oldukça yaygın bir durum olduğunu; Nikmaram ve diğerleri (2012) 62 profesör 
ve 9 idari personelden oluşan bir örneklemde, örgütsel sessizlik ikliminin idari 
personelde daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. Öte yandan Alparslan’ın (2010) 
bir kamu üniversitesi çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, öğretim elemanları 
sessizlik algısının olmadığını ve sessizlik davranışı göstermediklerini ima eden ifadeler 
kullanmışlardır. Söz konusu araştırmalardan elde edilen sonuçlar, gerek genel örgütsel 
stres, gerekse genel örgütsel sessizlik düzeylerinin, bulunulan endüstrinin ve ortamın 
özellikleri ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 

Bu çalışmanın ana amacı doğrultusunda elde edilen bulgular, genel örgütsel 
stresin, genel örgütsel sessizlik üzerindeki değişimi anlamlı olarak açıkladığını 
göstermiştir. Ayrıca, örgütsel stresin; ‘yapılan işin özelliği’, ‘yönetici’, ‘mesleki 
ilerleme’, ‘maddi olanaklar’ ve ‘iş arkadaşları’ ile ilgili stres kaynakları olarak ifade 
edilen beş alt boyutunun her birinin de örgütsel sessizlik üzerindeki değişimi anlamlı 
olarak açıklayabildiği de belirlenmiştir. Yerli ve yabancı yazında, örgütsel stresi ve 
örgütsel sessizliği etkileyen faktörleri konu alan birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin, 
Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk (2011), örgütsel bağlılık boyutlarından devam bağlılığı ve 
normatif bağlılık ile örgütsel sessizlik boyutlarından koruma sessizliği arasında pozitif 
ve anlamlı ilişkiler bulunduğunu; Alparslan (2010), işgörenlerin gösterdikleri sessizlik 
davranışlarının algılanan örgütsel sessizlik iklimi ile karşılıklı etkileşim içinde 
olduğunu; Amah ve Okafor (2008), iç kontrol odağına sahip bireylerin daha az sessiz 
kaldıklarını ortaya koymuşlardır. Sözen, Yeloğlu ve Ateş (2009), algılanan eşitsizliğin, 
örgütsel sessizliği arttırdığını; Tabei, Fletcher ve Goodger (2008), sporcu 
tükenmişliğinin örgütsel stres ile pozitif; Liu, Wu ve Ma (2009), işgören sessizliğinin 
sinizm, güvensizlik ve kaygı ile negatif; Panahi ve diğerleri (2012), örgütsel sessizlik ile 
örgütsel bağlılık arasında negatif ilişki olduğunu belirlemişlerdir.  

Genel örgütsel stres ile genel örgütsel sessizlik arasında pozitif yönde orta 
kuvvette ilişki olduğu bulgusu da bu araştırmanın bir başka sonucudur. Ayrıca, örgütsel 
stres ve alt boyutları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkilerin tamamı anlamlıdır. Yerli 
ve yabancı yazında, örgütsel stres ve alt boyutları ile örgütsel sessizlik arasındaki 
ilişkileri inceleyen başka bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmadan 
elde edilen sonuçların hem örgütsel stres, hem de örgütsel sessizlik perspektifini 
genişleteceği ve yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öte yandan bu çalışmada, örgütsel sessizlik ile en yüksek ilişkili örgütsel stres 
boyutu ‘maddi olanaklar ile ilgili stres kaynakları’ olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde, 
Topaloğlu ve Tuna’nın (1998) çalışmasında da, otel çalışanlarında strese neden olan en 
önemli etmenin yetersiz maaş ve maddi koşullar olduğunun ortaya konması, bu bulguyu 
destekler niteliktedir. Bununla birlikte, farklı sonuçlara ulaşan araştırmalara da 
rastlanmıştır. Buna göre, Milliken, Morrison ve Hewlin (2003), negatif (olumsuz) 
görülme ve değerlendirilme ve beraberinde değerli görülen ilişkilerin zedelenmesi 
korkusunu; Eren-Gümüştekin ve Öztemiz (2004), iş yerinde yeterli internet imkanının 
olmamasını; Çakıcı (2008), iş ile ilgili korkuları, deneyim eksikliğini ve izolasyon 
korkusunu; Park ve Keil (2009), işgörenler ile üst yönetim arasındaki demografik 
farklılıkları; Yumuşak (2007), yönetimin çalışanların sorunları ile ilgilenmemesi, 
kurumdaki gelişmelerden zamanında haberdar olamama, kararlara katılamama gibi 
iletişim problemlerini, Akova ve Işık (2008), örgüt yapısı ve politikalarını örgütsel 
sessizliğin nedeni olarak belirlemişlerdir. Bulunulan endüstrinin veya iş kolunun 
özelliklerinin, araştırma sonuçlarının farklılaşmasına neden olduğu düşünülebilir. 
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 Bu çalışmada elde edilen, örgütsel stresin örgütsel sessizliği etkilediği ve 
aralarında ilişki olduğu bulgusuna göre, örgütlerin stres düzeyini etkileyen faktörleri 
belirlemeleri, sessizliğin olası olumsuz sonuçlarından korunmak için bu faktörler ile 
ilgili düzenlemeler yaparak stres düzeyini düşürmeleri önerilebilir. Ayrıca, gelecekteki 
çalışmaların örgütsel sessizliği etkileyen diğer faktörleri odağa almasının da, örgütsel 
sessizlik yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 

The tourism sector is characterized with the factors like low price in a stressful 
working condition, long working times, low worker morals and confliction of family 
and work. High working period may cause high costs, loss of time, unproductiveness of 
workers, dissatisfaction from work and decrease in service quality in this sector. One of 
the effective factor for this situation is also organizational stress. It’s clear that in 
organizations like in service sector and other sectors, the stress becoming as a process 
related with many reasons may result with negative outcomes both for individual and 
organizational side. Organizational silence, which can be explained as less talking fact 
and collectively doing less things for the problems that organization is faced with, is 
also an important concept that may effected from organizational stress and be one of the 
negative outcomes. It may be assumed that there are many variables affective on 
organizational silence but the effects of these variables on organizational silence which 
is whether a process variable or explanatory variable must be analyzed on some areas or 
on some samples. 

In this study its aimed to examine the effects of organizational stress on 
organizational silence with an application on five-stars thermal hotel establishments and 
to give some general knowledge about organizational stress and organizational silence. 
By realizing this purpose, we hope that this study will add some contribution to this 
literature and will be an important data source for the administrators of related 
organizations. 

The population of this study is the workers in five-stars thermal hotel 
establishments in Afyonkarahisar city. In 2012, when the study is completed, there are 
four five-stars thermal hotel establishments in Afyonkarahisar city. As a sampling 
method, the stratified sampling is applied to represent the workers working in different 
departments. With this purpose 490 questionnaire is applied to the worker to collect the 
related data set but because of some missing and no replied questionnaires, the analyze 
is concluded with 387 questionnaires.  

To determine the ideas of workers working in five-stars thermal hotel 
establishments about organizational stress and organizational silence, the questionnaire 
which is formed with three chapters is applied on between March and July 2012. Where 
the demographical features of the workers are researched in the first chapter of the 
questionnaire, the organizational stress and organizational silence scales are given in 
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second and the third chapter of the questionnaire. Each of the items in these scales is 
prepared as five point Likert type scale.  

Mean and standard deviations are calculated to describe the opinions of the 
workers about organizational stress and organizational silence. On the other hand to 
determine the relation between organizational stress and organizational silence the 
Pearson correlation analyze is applied. To determine the causal relationship between 
variables, multivariable linear regression analysis is also applied. To test the structural 
reliability of the scales of organizational stress and organizational silence, factor 
analysis is applied and Cronbach’s Alpha coefficients are calculated to test the 
reliability of these coefficients. It’s seen that all of these coefficients are over 0.70. 

Its determined that in the sample, the levels of the workers on organizational 
stress and organizational silence is about 3 points which is a mid-point. This may be 
explained that the opinions of the workers are not negative. When the means of “The 
sources of stress about the type of the work” and “sources of the stress about the 
economic conditions” which are the sub-dimensions of the stress scale are examined, it 
can be seen that they are higher than the means of the other dimensions. 

All of the correlation coefficients about organizational stress and the sub-
dimensions of stress and organizational silence and the sub-dimensions of silence are 
statistically significant. Pearson correlation coefficient shows that there is a positive and 
high correlation between general stress and general silence. According to results of the 
regression analysis, one unit increase in organizational stress makes 0,541 unit increases 
on organizational silence. The results of the multivariable regression analysis also show 
that the most important sub-dimension of stress is the “sources of the stress about the 
economic conditions” on organizational silence. 

According to results, obtained in this study, it can be advised that to keep away 
the possible negative problems of silence, stress levels may be decreased by 
determining the factors which effects the stress levels of the organizations and by some 
arrangements about these factors. Also it is thought that for the future studies, taking the 
organizational silence as a focus point will get some contribution to the literature. 
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Özet 
Bir kurumda üyeler tarafından paylaşılmakta olan temel değerler ve inanç 

sistemleri; normlar, davranışlar, semboller olarak kendini göstermekte ve o kurumun 
kültürünü oluşturmaktadır. Kurum kültürü, işletme yönetimi açısından ele alındığında 
farklı faaliyet alanındaki kurumların, kültüre yönelik çalışmaları olduğu görülmektedir. 
Kurum kültürü, eğitim bilimi çalışmalarında ve eğitim kurumlarını konu alan farklı 
alanlardaki çalışmalarda okul kültürü şeklinde ifade edilmektedir. Okullar eğitim 
kurumları olmaları yönüyle kurum kültürü konusunda çalışmalara konu olmaktadır.  

Okul kültürüne yönelik çalışmalar okul kültürünün bileşenleri, boyutları, yapısal 
özellikleri, liderliğin önemi gibi konuları içermektedir. Bu çalışma ise okul kültürü alt 
kültürü olarak ifade edilen ve bir kültür bileşeni olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencilerinin okul kültürüne yönelik algılarının üniversite öğrenciliği boyunca değişim 
yönünü ortaya koyma amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle 2009-2010 eğitim öğretim 
yılında birinci sınıfta olan öğrencilerden, dört yıl boyunca aynı soru formu ile veri 
toplanmıştır. Öğrencilerin 1., 2., 3. ve 4. sınıftayken kurum kültürü boyutlarına ilişkin 
algılamalarında anlamlı değişimlerin olacağı öngörülmüştür. Ayrıca fakültelerindeki 
son yıllarında fakülte kültürü algısındaki değişimin yönü belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul kültürü, kültür boyutları, değişim. 

Abstract 
Fundamental values and belief systems in a corporation show themselves as; 

norms, behaviours, symbols and compose the corporate culture. When corporate 
culture is undertaken in terms of business management, it is seen that corporations in 
different fields have studies directed to culture. In studies of education science and 
studies that cover educational corporations, corporate culture is named as school 
culture. Due to the reason that schools are educational corporations, they are a subject 
to studies of corporate culture. 
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Studies directed to school culture cover the subjects such as; components of 
school culture, its’ dimensions, structural characteristics, importance of leadership, ect. 
This study is directed to displaying the changes in the perceptions about school culture 
of Ege University Faculty of Communication students along their studentship, which is 
a cultural component and a sub-culture of school culture. With this purpose, data have 
been collected from students for four years with the same question form. These students 
were in 1st grade during 2009-2010 academical year. While students are in their 1st, 
2nd, 3rd and 4th years, it was foreseen that there were going to be meaningful changes 
in their perceptions about the dimensions of corporate culture. And the direction of 
change in their perceptions of faculty culture has been detected in their last year.  
Keywords: School culture, cultural dimensions, change. 

1. GİRİŞ 
Kültür ve kurum kültürüne yönelik çalışmalarda bu alanda yapılmış olan 

tanımlamaların fazlalığı okul kültürü konusunda yapılmış çalışmalara da yansımaktadır. 
Literatürde okul kültürü ile ilgili pek çok tanımlama yapıldığı görülmektedir. 
Araştırmacılar üzerinde görüş birliği sağlanmış tek bir tanımlamadan 
bahsedememektedir.  

Okul kültürü konusunda Leithussad tarafından yapılmış bir tanımlamaya göre 
okul kültürü; kurallar, inançlar ve bir okuldaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin 
davranışlarına kılavuzluk eden değerleri içermektedir (Özdemir, 2006:414). Bu 
tanımlama yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan okul kültürü bileşenleri ile 
kültürün işlevsel bir yapıya sahip olmasına dikkat çekmektedir. 

Çalışma, öğrencilerin okul kültürünün boyutlarını algılamalarında yıllar içinde bir 
değişim olup olmadığını anlamaya yönelik tasarlanmıştır. Bu nedenle okul kültürü 
bileşenleri ve boyutların neler olduğunun kavranmasında fayda vardır. Okul kültürünün 
bileşenleri ve boyutlarını anlayabilmek için bu konuda yapılmış olan bazı tanımlamalar 
incelenebilir. Aileler, öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrencilerin kayıtlı bulundukları 
okula karşı hissettikleri ancak tanımlanamayan bazı şeyler bulunmaktadır. Bu duygular 
kültür ile yakından ilgili olmaktadır. Kültür; çalışanların giyim tarzı, hangi konular 
hakkında konuştukları, çalışanların değişim konusuna istekli olup olmadıkları, öğrenim 
ve öğretim pratikleri, öğrencilere verilen önem, iletişim pratikleri, nelerin doğru olduğu, 
hangi şeylerin nasıl yapılması gerektiği gibi bir okul içinde pek çok noktayı 
etkilemektedir (Peterson&Deal:1998:28 ve Welsh, 2003:349). Tanımlama okul 
kültürüne yönelik semboller, iletişim, kural ve normlar gibi boyutları açığa 
çıkarmaktadır. Ayrıca tanımlamadan da anlaşılacağı gibi okul kültürü aileler, 
öğretmenler, öğrenciler, yönetim gibi bileşenlerden oluşmaktadır. 

Okul kültürü konusunda yapılmış çalışmalarda eğitim bilimcilerin yoğunlaştığı 
belli başlı konular dikkat çekmektedir.  Araştırmalarda temel olarak ele alınan konular 
okul kültürü ve bileşenleri ile okul kültürünün etki alanları, liderliğin önemi ve okul 
kültürü yapısal modelleri olmuştur. 

Okul kültürüne yönelik literatür incelendiğinde okul kültürünün etki alanları ile 
ilgili aşağıdaki saptamaların yapıldığı görülmüştür: 

 Etkin şekilde yönetilen okul kültürlerinde, işbirliğini teşvik eden kurumsal 
yapıların  öğrenci başarısı üzerinde olumu  etkisi bulunmaktadır (Steve, 2005:43-55). 
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 Okul kültürü, öğrenci disiplinini sağlamada etkilidir (Westhuizen vd., 
2008:221). 

 Okul kültürünün inşasında ve yönetiminde lider ve diğer kültür bileşenleri 
önemli bir role sahiptir (Barbour, 2005:34-48; Duncan, 2004:3; Busher&Barker, 
2003:51-65, Roberts, 2005:237-253). 

 Sınıf sosyal çevresi (Öğretmen desteği, sınıf içi etkileşim, karşılıklı saygı, 
performans hedefleri) öğrenci motivasyon ve bağlılığı ile ilişkilidir (Ryan&Patrick, 
2001:437-443).  

 Okul ortamı öğrencilerin akademik başarısı ve davranışsal boyutu üzerinde 
pozitif etkiye sahiptir (DeWit vd.,2000:16). 

Okul kültürünün boyutlarına yönelik çalışmalar incelendiğinde benzer boyutların 
ele alındığı tespit edilmiştir. Deal ve Keneddy’e göre okul kültürü modeli 5 parçalı bir 
yap-boza benzemektedir. Bu parçalar okulun iç kültürü, alt kültürler, liderlik ve kültür 
ilişkisi, dış kültür ve kültürel değişimlerdir (Kent, 2006:24-30). 

2. ÇALIŞMANIN ALT YAPISI 
Literatürde okul ortamı (school environment) kavramından bahsedilmekte ve okul 

kültürü okul ortamının sosyal bileşeni olarak ele alınmaktadır. Buna göre okul kültürü; 
okul üyeleri tarafından paylaşılan inançlar, değerler ve amaçlardan oluşmaktadır. 
Fiziksel boyut ise daha somut olan okulun yapısı, büyüklüğü, uygulama ve prosedürler, 
okul üyelerinin demografik özellikleri ve fiziksel görünümleri gibi bileşenleri 
içermektedir (DeWit vd.,2000:18). Bu bakış açısına göre okul kültürü daha soyut olan 
özelliklerden oluşmaktadır. Okul kültürüne yönelik çalışmaların ortak yönü soyut olan 
özelliklerin somut uygulama ve davranış biçimlerine dönüşmesi şeklindedir. Bu 
dönüşüm bir okulda kabul edilen soyut olarak niteleyebileceğimiz temel varsayım ve 
inanç sisteminin değerlere yansıması, değerlerin normlara dönüşmesi, normların ise 
davranış kalıpları ve uygulamalarda somut bir şekilde kendini göstermesi olarak ifade 
edilebilir (Maslowski, 2001; Carrington, 1999:262). 

Makalenin araştırma alt yapısı kurum kültürünün soyut ve somut boyutlarını 
içeren Erdem ve İşbaşı tarafından (2001) geliştirilmiş “Eğitim Kurumlarında Örgüt 
Kültürü ve Öğrenci Alt Kültürünün Algılamaları” başlıklı çalışmaya dayanmaktadır. 
Ölçek Türkiye’deki eğitim kurumlarında geliştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin 
eğitim aldıkları kurum kültürüne yönelik algıyı ortaya koyma amacıyla aynı ölçeğe 
dayanarak tasarlanan farklı çalışmalar da bulunmaktadır. Konuyla ilgili benzer bir 
çalışma Terzi tarafından (2007) Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
gerçekleştirilmiştir. Yılmaz ve Oğuz (2005) ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kurumlarına yönelik algılarını belirlemek amacıyla 
aynı ölçeği kullanmışlardır. 

Deal (1987’den aktaran Renchler, 1992:4) okul kültürünün yeniden 
şekillendirilmesi sürecinde; eski uygulamaların unutulması, sembollerin analiz edilmesi 
ve yeniden düzenlenmesi, vizyonun ortaya çıkarılması, beklentilerin tanımlanması, 
başarıların kutlanması gerektiğinden bahsetmektedir. Çünkü kurumsal değişim, örgütsel 
öğrenme, iletişim, karar verme, denetim, sosyalleşme ve etkileşim gibi faktörlerin 
etkisinde olan yönetsel bir kavramdır. Bu süreçteki uygulamalar, kurum kültürü 
kavramı ile yeni anlamlar kazanmış ve eğitim kurumlarındaki yönetim süreçlerini de 
yakından etkilemiştir (Çelik, 2000:37).  
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Kültür değiştirilebilir ve dönüştürülebilir bir özellik taşımaktadır. Bu süreç 
paylaşılan okul değerleri, kahramanlar, ritüeller, kutlama ve seremoniler, öyküler gibi 
kültürel ağlar kanalıyla gerçekleşmektedir (Renchler, 1992:4). Alas ve Vadi’ye 
(2003:83) göre sözü edilen örgütsel süreçler, örgütsel öğrenmenin, örgütlerin sosyal, 
politik ve ekonomik çevresel koşullara uyum sağlamasında hayati öneme sahiptir. 
Örgütün çevresindeki kültür sabit kalmadığı gibi kurumsal kültür de sabit kalmaz. Bu 
nedenle kültürün örgütlerde ve okullarda değişebilme özelliği bulunmaktadır (Duncan, 
2004:3). Literatürde öğrencilerin okul kültürü algılarını belirlemek amacıyla 
çalışmaların yapıldığı (Arslan, Kuru ve Satıcı, 2005:450; İpek, 1999:421; Sönmez, 
2006:86; Taş, 2002:536; Terzi, 1999:42) ancak algının değişimine yönelik bir 
çalışmanın olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin 4 yıllık öğrencilik sürelerince okul 
kültürü boyutlarının algılanışında farklılık olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle  “Kurum 
Kültürü Algısı Zaman İçinde Değişir Mi? Ampirik Bir Araştırma” başlıklı bu 
çalışmada diğerlerinden farklı olarak öğrencilerin 4 yıl içinde kurum kültürü boyutlarına 
ilişkin algılamalarındaki değişimin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu nedenle Ege 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2009-2010 eğitim öğretim yılında birinci sınıfta olan 
öğrencilere, dört yıl boyunca aynı soru formları dağıtılmış ve 2012-2013 eğitim öğretim 
yılı içinde verilerin toplanması tamamlanmıştır. Erdem ve İşbaşı (2001) tarafından 
“aidiyet, iletişim, semboller, örgütsel yapı ve etkinlik, güç mesafesi” olarak belirtilen 
okul kültürü boyutlarının algılanmasında değişimin yönü ortaya çıkarılmıştır.  

2.1. Hipotez Geliştirme 

2.1.1. Kurum Kültürü ve İletişim 
Günümüz toplumlarında gelinen nokta itibari ile toplum, kültür, örgüt ve iletişim 

birbirlerinden ayrılamayacak şekilde karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdırlar (Mumby ve 
Stohl, 1996:53). Bu bağımlılığın en önemli nedeni, hemen hemen bütün insan 
eylemlerinin çevresi ile etkileşim içerisinde oluşması ve bu etkileşim durumunun, değer 
taşıyan bir mesaja sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile her insan eylemi 
ile aslında bir mesaj kurgulanmakta ve paylaşılmaktadır. Bu noktada her mesajın 
aslında bir paylaşılmış semboller sistemi olduğu ve kültürel anlamlar taşıdığı 
söylenebilmektedir (Ellis ve Maoz, 2003:261).  

Ortak bir amaç için bir araya gelen bireyler, gruplar, topluluklar ve örgütler için 
iletişim hayati bir öneme sahiptir. Örgütteki bireyler ve gruplar arasında olması gereken 
uygun etkileşimi sağlayan öğe örgütsel iletişimdir (Vural, 2003:56). Örgütsel iletişim 
örgüt içerisindeki birey ve gruplar arasında etkileşimi sağladığı gibi, bu etkileşimler ile 
oluşan ve kurumsal kültürü oluşturan değerlerin, ideolojilerin, örgütsel çevreye ve 
insanlara dair bilgilerin özeti olup, paylaşılmasını da sağlamaktadır (Ellis ve Maoz, 
2003:256). Bu anlamda kurum ve o kurumdaki bireyler için yol gösterici bir süreç olan 
kurum kültürü, iletişim ile birlikte başlamaktadır (Reilly ve DiAngelo,1990:135). 
Eisenberg ve Riley (2000) kurum kültürü ve örgütsel iletişim ile ilgili olarak akademik 
çalışmalar yapan araştırmacıların kurumları, çalışanların iletişim kurarak etkileşimde 
bulunmaları sonucunda oluşan sosyal varlıklar olarak görmeye başladıklarını 
belirtmişlerdir. Dolayısıyla kurumlardaki bireyler iletişim olgusuyla örgüte bağlanırlar 
ve örgütsel yapı da iletişim aracılığıyla oluşturulur (Mumby ve Stohl, 1996:61). Konu 
ile ilgili olarak Gudykunst (1997:332), kurumlardaki çalışanların, o kurumdaki iletişim 
süreçlerini biçimlendiren bir kültür içerisinde sosyalleştiklerini ve kurumsal süreçleri 
işletebildiklerini belirtmiştir. Bundan dolayı sağlıklı şekilde yapılandırılmış örgütsel bir 
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iletişim olmadan kurumların eylemlerini yada yönetim süreçlerini yürütebilmeleri 
imkansızdır (Kaya, 1999:42). 

Alanda yapılan akademik çalışmalara göre kurumsal kültür, örgütsel iletişimi 
etkilemektedir, fakat aynı zamanda örgütsel anlamda sahip olunan iletişim yapısı da 
kültürü etkilemekte ve değiştirmektedir (Kowalski, 2000:6). İletişim ve kültürün eğitim 
kurumlarındaki etkileşimi ile ilgili olarak Hunt, Tourish ve Hargie (2000:125), diğer 
kurumların temel faaliyetlerinde olduğu gibi, eğitim kurumlarının da en temel görevleri 
olan öğretim, araştırma ve toplumsal hizmetleri iletişim aracılığıyla gerçekleştirdiklerini 
belirtmiş, kurum kültürünün de bu faaliyetler esnasında şekillendiğini, dolayısı ile 
iletişim ile karşılıklı olarak şekillendiğini, değiştiğini dile getirmişlerdir. Çünkü kültür 
ve iletişim, karşılıklı olarak bütün örgütsel davranışları etkilemekte, kurum kültürünün 
daha derin seviyelerinin anlaşılmasında bir pencere işlevi görmektedir (Kowalski, 
2000:7). Bu tartışmalar eşliğinde mevcut çalışma kapsamında aşağıdaki varsayım 
sunulmakta ve test edilmektedir. 
H1: Kurum kültürü boyutlarından iletişim algısı zaman ile değişir.  
 

2.1.2. Kurum Kültürü ve Örgütsel Yapı ve Etkinlik  
Kurumların kültürleri, aynı zamanda onların faaliyetlerinin başarısı üzerinde etkili 

olabilmekte, bu faaliyetlere şekil verebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Baykal 
(1978:46) konu ile ilgili olarak çalışanların tutum ve davranışlarını belirleyen en önemli 
faktörün örgütsel anlamda sahip olunan kültür olduğunu belirtmiş, çalışanların 
performans ve etkinliklerinin kişisel olarak değil, örgütsel anlamda sahip olunan kültür 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun en önemli nedeni, 
Kuh ve Witt’e göre (2000:43), kurum kültürünün kurumun çalışanlarına kimlik 
kazandırması, örgüt içerisinde örgütten bağımsız bireyler olarak değil, örgütün amaç ve 
hedeflerine bağlı, örgütle bütün olarak hareket etmelerini sağlaması, dolayısı ile tüm 
örgüt çalışanları arasında sosyal bir sistem kurması ve bu sayede çalışanların örgüt 
içerisindeki tutum ve davranışlarına yön vermesi gibi özelliklere sahip olmasıdır.  

Kurumsal anlamda yürütülen faaliyetlerin etkinliği üzerinde sahip olunan kurum 
kültürünün önemli bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle bir kurumdaki kural, inanç, değer, 
gelenek, görenek ve sembollerin çalışanlar tarafından bilinmesi, çalışanların 
davranışlarının anlaşılmasında ve örgüt stratejilerinin belirlenmesinde hem çalışanlara 
hem de yöneticilere büyük faydalar sunmaktadır (Arslan, Kuru ve Satıcı, 2005:462). Bu 
anlamda kurum kültürünün çalışanlar tarafından net bir şekilde anlaşılması, onlar ile 
uyumlu olması kurumların gelecekteki başarıları ve verimlilikleri üzerinde son derece 
etkilidir (Şahal, 2005). Ancak kurumlarda çalışanlara kimlik kazandıran ve 
davranışlarına rehberlik eden kurum kültürü, istenilen şekilde oluşmadığı ve 
yönetilemediği taktirde, değişime, ilerlemeye, çeşitliliğe ve kurumsal işbirliklerine 
engel oluşturabilmektedir (Scholl, 2003). Özellikle eğitim kurumlarında sahip olunan 
kurum kültürü, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin, okullarına ilişkin değer, inanç 
ve beklentilerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir (Perez ve Gomez, 
1997:285). Çünkü okul kültürü, eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen ve öğrencilerin 
ortak olarak paylaştıkları ve onların okullarına ilişkin faaliyetlerini şekillendiren 
inançlar, değerler ve algılar bütünüdür (Heckman, 1993). Bu nedenle diğer kurumlarda 
olduğu gibi, eğitim kurumlarında da kurum kültürü kurumun üyelerinin davranış ve 
verimliliklerini etkilemekte, hedef kitle açısından da kurumun imajını belirlemektedir 
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(Leifeste, 1999; akt: Erdem ve İşbaşı, 2001). Konu ile ilgili olarak yapılan çeşitli 
araştırmalar, özellikle eğitim kurumlarının en önemli bileşenlerinden olan 
öğrencilerinin, okullarının kültürlerine ve kültürel anlamda çevrelerine yönelik sahip 
oldukları algılarının, onların başarıları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir 
(Marcoulides, Heck ve Papanastasiou, 2005:147). Öğrencilerin kurumlarında 
geçirecekleri zaman sürecinde hoşnut olmaları yada olmamaları, hem öğrenme 
süreçlerine hem de motivasyonlarına etki etmektedir (Fraser, 1986; Linnakyla¨, 1996; 
akt. Malin, Linnakyla¨, 2001). Ayrıca kurum kültüründen kaynaklanan düşük okul 
memnuniyeti, öğrencilerin okullarına yabancılaşmalarına ve kendilerini okullarına ait 
hissetmemeleri gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu tartışmalar eşliğinde 
mevcut çalışma kapsamında aşağıdaki varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 

H2: Kurum kültürü boyutlarından örgütsel yapı ve etkinlik algısı zaman ile değişir. 
 

2.1.3. Kurum Kültürü ve Güç Mesafesi  
Hofstede’ye (1980) göre toplumların sahip oldukları kültürleri, yaşadıkları pek 

çok olay ve davranışın nedenleri ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle toplumsal anlamda 
sahip olunan kültürün bireyler arasındaki otoriteyi, statü önceliklerini ve güç 
mesafelerini nasıl algıladıklarını etkilediği düşünülürse, birey davranışları üzerindeki 
etkisi daha net anlaşılabilmektedir. Güç mesafesi bileşeni, o kültürü yaşayan bireyler 
arasındaki gücün nasıl dağıldığı ile ilgili bir unsurdur. Kültürün bu özelliği, bir 
toplumda kurumlar ve örgütlenmeler içindeki gücün nasıl dağıldığını, farklılıkların, 
eşitsizliklerin üyeler tarafından nasıl benimsendiğini ve kabul edildiğini göstermektedir 
(Hofstede, 1989:392). 

Bireyler arasındaki güç mesafesinin nasıl dağıldığı ile ilişkili olarak kurumların 
özellikleri farklılıklar göstermektedir. Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlardaki 
örgütlerde iletişim süreci genellikle yukarıdan aşağıya doğru işleme eğilimindedir. 
Yatay iletişim süreçleri bu toplumlardaki örgütler tarafından çok fazla tercih 
edilmemektedir. Bu nedenle bu sistemlerin hakim olduğu örgütlerde yaşanan 
belirsizlikler güç mesafesi aracılığıyla azaltılmaya çalışılır. Kurumlardaki tüm işler ve iş 
süreçleri bireylere açık ve detaylı şekilde tanımlanır (Sargut, 1994:122). Güç 
mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda ve kurumlarda gücün merkezileşmesi bireyler 
tarafından kabul edilebilir. Çalışanların merkezi güçü kabul etmesinden dolayı 
yöneticiler tarafından hazırlanan yapılar içerisinde hareket etmeleri gayet doğal 
karşılanır ve çalışanlar faaliyetleri için çoğunlukla amirlerinden yönlendirme 
beklemektedirler. Ancak Jarvis (1999) gücün merkezileştiği kurumların büyüdükçe, 
merkezin müdahale edici ve koordinasyon sağlayıcı rolünü sürdürmesinin 
zorlaşacağından, güç mesafesinin zorunlu olarak azalacağını ve merkezi kültürün 
parçalanacağını dile getirmiştir. Gücün düşük mesafeye sahip olduğu toplumlarda ise 
gücün merkezde toplanması, kültürü yaşayan bireyler tarafından uygun görünmez. 
Bireyler gücün paylaşılmasını talep ederler, aynı zamanda da kararlara katılmak da 
isterler (Rodriguez, 1988: 31). Bu anlamda güç mesafesi az olan toplumların ve 
örgütlerin daha bağımsız ve demokratik bir yönetim istekleri bulunmaktadır. Güç 
mesafesi fazla olan toplumlardaki otokratik yönetim şekli bu toplumlar tarafından kabul 
edilmemektedir. Bu anlamda yüksek güç mesafesi güç eşitsizliklerinin kabul edildiği, 
düşük güç mesafesi ise bireylerin güçte eşitlik beklediği anlamına gelmektedir (Çağlar, 
2001:128).  
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Güç mesafesi ile ilgili olarak kurumların kültürleri, kurumsallaşması sürecinin 
temelindeki anlayışları temsil etmektedir. Dolayısı ile yöneticilerin yönetsel kararları 
için daha sağlam bir altyapı oluşturmasında güç mesafesi etkin rol oynamaktadır 
(Masland, 2000:150). Kurum kültürünün bir parçası olan ve bireylerin davranışlarını 
etkileyen kurumsal anlamdaki gücün örgütlerde nasıl dağılım gösterdiğinin Koçel’e 
(2001:57) göre hem yöneticileri hem de yöneticilerin altında çalışan bireyleri motive ve 
tatmin edici bir özelliği bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak yapılan bazı araştırmalarda 
(Leung & Lind, 1986:1134; Smith, Tyler, Huo, Ortiz, Lind, 1998:472; Tse, Francis, 
Walls, 1994:539), güç mesafesinin düşük olduğu kurumlarda çalışanların kurumlarında, 
çeşitli konulardan dolayı yaşanan anlaşmazlıklar esnasında, anlaşmazlığın çözümü 
adına taraf olabildikleri ve çözüm sürecinde rol alabildikleri, aynı durumun güç 
mesafesinin yüksek olduğu kurumlarda çok daha az yaşanabildiği tespit edilmiştir. 
Dolayısı ile düşük güç mesafesine sahip kurumlardaki çalışanların problem çözümüne 
yapıcı yaklaştığı söylenebilmektedir. Yaman’a (2008:85) göre güç mesafesi 
yükseldiğinde, yöneticilerden çalışanlara karşı baskı oluşabilmekte, çalışan 
motivasyonu düşebilmektedir. Bu durum örgüt kültürü ve iklimine yansımakta ve 
zamanla örgütün bir parçası haline dönüşmektedir. Sonuç olarak kurumdaki bireyler 
arasında kuruma duyulan güven  azalmakta, motivasyon düşmekte, stres ve gerilim 
artmakta, şiddetli ya da düşük yoğunluklu çatışmalar çoğalarak birçok olumsuz durum 
için zemin hazırlanmaktadır.  

Eğitim kurumlarında yöneticiler, çalışanlar, öğretim üye ve elemanları, öğrenciler 
herkes kurum kültürünün etkisi altındadır ve kurumun nasıl bir güç mesafesine sahip 
olduğundan doğrudan etkilenmektedir (Çelik, 2007:68). Dolayısıyla yöneticiler, 
çalışanlar, öğretim elemanları  ve üyeleri kadar öğrenciler de okul kültürünün önemli bir 
parçasını oluşturmaktadırlar ve kurumdaki güç mesafesinden etkilenmektedirler. 
Öğrencilerin kurumlarına ilişkin olarak istek ve beklentilerini yöneticilere ve öğretim 
üye ve elemanlarına nasıl aktarabildikleri, öğrenme süreçlerine dersler esnasında ve 
sonrasında katılabilme oranları, farklı sınıflardaki öğrenciler ile bilgi ve becerilerinin 
gelişimi adına iletişim kurabilmeleri gibi unsurlar eğitim kurumlarındaki güç 
mesafesinin nasıl oluşturulduğuna dair bilgiler vermektedir. Bu tartışmalar eşliğinde 
mevcut çalışma kapsamında aşağıdaki varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 

H3: Kurum kültürü boyutlarından güç mesafesi algısı zaman ile değişir.  
 

2.1.4. Kurum Kültürü ve Aidiyet 
Kurum kültürünün üyeler üzerindeki en önemli etkilerinden birisi olan aidiyet 

hissinin oluşturulması, kültürün başarılı şekilde yönetilebildiğinin göstergesidir. Bunun 
en önemli nedeni, kurumun kendisi ve üyeleri tarafından oluşturulan kültürün 
benimsenmesi ve yaşanmasıyla, diğer bir ifade ile kültürün örgüt üyeleri ile 
özdeşleşmesiyle kurumların kimlik kazanmasıdır (Kreps, 1986:38). Çünkü kurum 
kültürü kuruma ilişkin çeşitli tanımlamalar olduğu gibi, kurumun kendi içerisinde de 
tanımlanmasıdır (Steinhoff ve Owens, 1989:8). Dolayısı ile kurumların kültürleri, 
üyeleri için bir kimlik oluşturmaktadır (Şimşek ve Fidan, 2005:45). 

Kurumlarda çalışan kişi ya da kişilerin, o kurum ile geliştirdiği kimlik birliği ve 
kuruma karşı oluşan bağlılığın birleşimi (Leong ve diğerleri, 1996:1346) olarak 
tanımlanabilecek aidiyet kavramına ilişkin literatürde kavramın farklı yönlerine 
değinerek yapılan çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Schermerhorn ve diğerleri, 
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(1994:144) çalışanın kurum ile kurduğu kuvvet birliğinin ve kendisini o kurumun bir 
parçası olarak hissetmesinin derecesi olarak tanımladığı aidiyet kavramını Meyer ve 
Allen (1991:73), kurumsal bağlılığı, kuruma karşı duygusal bağlılığı, kurumda 
çalışmaya istekli olmayı, kendini kurumun bir parçası olarak hissetmeyi kapsayan bir 
unsur olarak ele almıştır ve aidiyet kavramını bağlılık ile açıklamıştır. Benzer şekilde 
Gaertner ve Nollen (1989:975) aidiyet kavramını kurum kültürü ile özdeşleştirerek, 
çalışanın örgütte kalmaya dair istek duyması, kurumla kendini maddi bir beklenti 
olmaksızın özdeşleştirmesi, kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye karşı yoğun 
istek içinde olması şeklinde açıklamışlardır. O’Reilly ve Chatman (1986:493) benzer 
şekilde aidiyet kavramını kurumda çalışan bireylerin kuruma karşı besledikleri 
psikolojik bağlanma olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca O’Reilly ve Chatman, 
bireylerdeki bu psikolojik bağlanma ile birlikte kurumun değerlerini kabul etme, kendi 
değerleri ile kurumun değerlerini özdeşleştirme çabasının da geliştiğini belirtmişlerdir.  

Aidiyetin kurumlar üzerinde çeşitli yansımaları bulunmaktadır. İzgören (1999:47) 
konu ile ilgili olarak kurum kültürü oluşup herkes tarafından benimsenmiş ve bireyler 
kendilerini o kuruma ait hissediyorlarsa, kurumda çalışanların o kurumu her şeyiyle 
sahiplendiklerini belirtmiştir. Sabuncuoğlu (2007:625) ise bu sahiplenme ve bağlılık ile 
ilgili olarak örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyetini etkilediğini saptamıştır. Kurumsal 
aidiyetin önemli bir göstergesi olan kurumsal bağlılık ile ilgili olarak Erdem (2007:67) 
yürütülen çeşitli araştırmalarda kurumsal bağlılığın, çalışanların performansını, iş 
tatminini, örgütsel verimliliği artırdığını; işe devamsızlığı, personel devir hızını 
azalttığını belirtmiştir.  Wasti (2002:527) ise konuyla ilgili olarak kurumsal aidiyetin ve 
kuruma karşı duygusal bağlılığın, kurumda geçirilen olumlu iş tecrübelerinin sonucunda 
ortaya çıktığını belirtmiş, aidiyetin ve bağlılığın artması ile birlikte olumlu anlamda 
kişisel ve örgütsel sonuçların ortaya çıktığını dile getirmiştir. Ticari kurumlar gibi 
eğitim kurumlarında da ortak paylaşılan değerler, inançlar, gelenek ve görenekler, 
mitler, kahramanlar, adetler, diğer bir ifade ile ortak kurum kültürü vardır (Milstein, 
1999; akt: Erdem ve İşbaşı, 2001) ve bu kurum kültürü kurumun üyeleri üzerinde 
sahiplenme, bağlılık gibi aidiyet duygusunun göstergelerine neden olmaktadır. Bireyin 
kurum içerisindeki konumuna, bulunduğu süreye, yaptığı işe, yaşanmışlıklarına göre bu 
aidiyet hissi zaman içerisinde değişim göstermektedir. Bu tartışmalar eşliğinde mevcut 
çalışma kapsamında aşağıdaki varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 
H4: Kurum kültürü boyutlarından aidiyet algısı zaman ile değişir. 

 
2.1.5. Kurum Kültürü ve Semboller 
Farklı tanımlamaları yapılabilecek semboller ile ilgili olarak Pettigrew (1979:575) 

ilgili çalışmasında, kurum kültürü dahilindeki sembolleri, ilgili kültür içinde, o kültürün 
üyeleri tarafından paylaşılan ve anlamlar yüklenen kelimeler, eşyalar, şekiller, tutum ve 
davranışlar, giysiler gibi üyeleri harekete geçiren ve davranışları konusunda motive 
eden her şey olarak yorumlamıştır. Gülgün’e (1998:259) göre ise semboller; kurumun 
mimari yapısı, çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışma ortamındaki yerleşim, 
çalışanların kullandıkları mobilyalar, ekipmanlar, giydikleri kıyafetler, kurumun logosu, 
kurumsal rengi, flamalarıdır. Bakan (2004:59) sembolleri görsel unsurlar ile 
sınırlandırmamış ve tanımlamasına kurumsal jestleri, çağrışımları, fikirleri de 
eklemiştir. Özkalp ve Kırel (2000:115) ise sembolleri kurumlardaki karmaşık fikir ve 
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duygusal mesajların bireyler arasında aktarılmasını sağlayan, özel anlamları olan 
objeler, hareketler ve olaylar şeklinde tanımlamıştır.   

Sembollerin, kurumlar için çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Dandridge (1983:72-
74) sembollerin, kurumlardaki bireyler arasında sosyalizasyonu sağlayarak, rollerin ve 
ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Dolayısı ile bu şekilde 
kurumsal yapı ve sistem korunmaktadır. Terzi (2000:55) sembollerin işlevleri ile ilgili 
olarak, sembollerin kurumlardaki birtakım duygu, düşünce ve değerleri ilettiğini 
belirtmiştir. Bu sayede semboller, kurumlardaki yaşama biçimi ve yönetim anlayışı 
hakkında bireylere fikir vermektedir (Şişman, 2007:97). Ayrıca semboller, kurum 
çalışanları arasında yönetimsel kontrol ve homojenlik doğrultusunda bir eğilim 
yaratarak, örgüt üyeleri arasında kültürün kabul edilmesini ve meşrulaştırılmasını 
sağlamaktadır (Eisenberg, 1986:92). 

Kurumsal anlamda sembollerin bir diğer işlevi de, sembollerin çalışanlar 
arasındaki statü ve güç farklılıklarının bir göstergesi olma özelliğidir. Berberoglu’na 
(1990:158) göre semboller önemli ölçüde kurum içindeki statü ve güç farklılıklarını da 
yansıtmaktadır. Kurum içerisindeki alanların kullanımı, yerleşimi ve tasarımı, fiziksel 
görünümü, tasarım için seçilen mobilyalar, bireylerin kullanımına sunulan park yerleri 
ve ofis odaları, giyim için tercih edilen elbise modelleri ve renkleri hepsi detaylı olarak 
analiz edildiğinde kurum içerisindeki yönetsel güç dağılımı, personelin yetki ve 
sorumlulukları hakkında bilgi verebilmektedir (Robbins, 2003:537). Bu, kurumlarda 
çalışanlar için olabildiği gibi, toplumun genel yapısında da geçerli bir durumdur. 
Dolayısı ile semboller, bireylerin sosyalleşmesinde, değer ve normlarını tanımalarında, 
öğrenmelerinde önemli bir yer tutmaktadır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998:38; Şişman, 
2002:96). Bu tartışmalar eşliğinde mevcut çalışma kapsamında aşağıdaki varsayım 
sunulmakta ve test edilmektedir. 

H5: Kurum kültürü boyutlarından sembollere ilişkin algı zaman ile değişir. 
 

2.2. Metodoloji 
2.2.1. Araştırmanın Konusu 
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilen araştırma, bir eğitim 

kurumu olan üniversitelerde bir alt kültür öğesi olan öğrencilerin okul kültürüne yönelik 
algılarında lisans eğitimleri süresince meydana gelen değişimleri açıklamaya yöneliktir. 
Araştırma Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, 4 yıllık öğrenim süreleri 
boyunca okul kültürünü nasıl algıladıklarını ortaya koymaktadır. Aynı öğrenci grubuna 
4 yıl boyunca aynı anket formları dağıtılarak yıllar içinde kültür boyutlarının algısındaki 
değişimin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada Erdem ve İşbaşı (2001) 
tarafından geliştirilen ve öğrenci alt kültürünün algılarını ölçmeyi hedefleyen “Eğitim 
Öğretim Kurumlarında Kurum Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır 

2.2.2. Araştırmanın Amacı 
Araştırma ile öğrencilerin, okul kültürünü oluşturan diğer alt kültür öğelerine ve 

kurum kültürünün boyutlarına (iletişim, aidiyet, güç mesafesi, iletişim, semboller)  
ilişkin algılamaları ve tutumlarında, lisans eğitimleri süresince oluşan değişimlerin yönü 
ve oranı tespit edilmektedir.  Bu doğrultuda araştırmanın amaçları şu şekildedir: 
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 Öğrencilerin lisans eğitimlerine ilk başladıkları yıldaki ve son eğitim-öğretim 
dönemlerindeki kurum kültürü boyutlarını algılamaları arasındaki farkları ortaya 
koymak, 

 Öğrencilerin lisans eğitimleri sürecinde okul kültürüne ilişkin algılarında 
yaşadıkları değişimleri gözlemleyebilmek ve 

 Öğrencilerin kurumda geçirdikleri sürelere dayanarak, kurum kültürü 
boyutlarının algılanma düzeyleri arasında yaşanan değişimlerin anlamlı olup olmadığını 
test etmek. 

2.2.3. Örneklem 
Araştırmanın evreni Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2009-2010 eğitim 

öğretim yılında birinci sınıfta okuyan ve 2012-1013 eğitim öğretim yılında mezuniyet 
aşamasına gelmiş  olan kişilerdir. Anket, ilk uygulandığı yıl birinci sınıfta olan lisans 
öğrencilerini, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta da izleyebilecek şekilde dizayn 
edilmiştir. Bu nedenle ilk sene lisans birinci sınıf öğrencilerine, devam eden dört senelik 
lisans eğitim sürelerinin her eğitim-öğretim yılının ilk yarısında uygulanmıştır. Lisans 
öğrencilerinin tamamı ile tam örnekleme ulaşma hedeflenmiştir. Bu amaçla anket 
çalışması öğrencilerin tam katılım göstereceği zorunlu derslere ait sınav dönemlerinde 
uygulanmıştır. Araştırmanın başladığı ilk yıldan itibaren birinci sınıf lisans öğrencileri, 
dördüncü sınıfa kadar her yıl dönem başında uygulanan anketler ile dört senelik süreç 
dahilinde örneklem olarak izlenmiştir. Ancak sınava katılmayan, anket formunu 
doldurmayan ya da anket formu geçersiz sayılan öğrencilere bağlı olarak formların geri 
dönüş sayısı dört senelik takip sonucunda 2009-2010 EÖY’de (Eğitim-Öğretim 
Yılı)143, 2010-2011 EÖY’de 189, 2011-2012 EÖY’de 172, 2012-2013 EÖY’de 189 
kişi olmuştur. Anketlerin geri dönüş oranı büyük ölçüde uygulama biçimine bağlıdır. 
Yüz yüze anket uygulamada geri dönüş oranının daha yüksek olacağı söylenebilir. 
Sağlıklı yorum yapabilmek için anket geri dönüş oranının %70-80’in üzerinde olması 
beklenir. Ancak Özoğlu’nun (1992) belirttiği gibi anket geri dönüş oranı, genellikle 
%40-60 arasında değişmektedir (Büyüköztürk, 2005: 147). Mevcut araştırma 
kapsamında dağıtılan anketlere geri dönüş oranının, dört yıl boyunca yaklaşık %85 
değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan anketlerden elde edilen geri 
dönüş oranlarının dört yıllık süreç içerisinde farklı olduğu ancak bu değerlerin yeterli 
olduğu ve araştırmanın bilimselliğini etkilemediği tespit edilmiştir. 

2.2.4. Veri Toplama Aracı  
Pozitivist/amprik bir araştırma yürütülmüştür. Alan araştırması yöntemine 

dayanarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma ilk olarak 2009-2010 eğitim öğretim 
yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan birinci sınıf 
öğrencilerine uygulanmıştır. Daha sonra araştırmanın konusunda olan, hipotezlerinde 
öne sürülen değişimleri gözlemleyebilmek amacı ile ilk gruba uygulanan araştırma, aynı 
grubu takip edebilmek amacıyla, ikinci, üçüncü, dördüncü senesinde aynı gruplara 
tekrar şeklinde her sene başında uygulanmıştır. Bu sayede ilk örneklem grubunda yer 
alan öğrencilerin algılarındaki değişim, okul bünyesinde geçirdikleri yıla göre takip 
edilmek istenmiştir. Yürütülen araştırmada birincil verilerin toplanmasında anket 
tekniği kullanılmıştır. Anket soruları genel anlamda katılımcı kitlesine uygun dil ve 
anlam yapısındadır. Uygulama esnasında iletişimden kaynaklanan hataların olumsuz 
etkilerini en aza indirmek amacıyla ifade ve terimler sözlü olarak anlatılmaya ve 
tanımlanmaya çalışılmıştır. 
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Çalışmada kullanılan veri toplama aracı, Erdem ve İşbaşı (2001)  tarafından 
geliştirilen eğitim kurumlarında kurum kültürü ölçeğidir. Ölçek 5 boyut ve 19 
maddeden oluşmaktadır. Veri toplama sürecinde ölçeğin orijinal hali kullanılmıştır. 
Boyutlar açısından değerlendirildiğinde iletişim boyutunda 7, güç mesafesi boyutunda 
3, örgütsel yapı ve etkinlik boyutunda 4, aidiyet boyutunda 3, semboller boyutunda 2 
madde yer almıştır.  Maddelere ilişkin ölçümde “1” ‘tamamen katılıyorum ve “5” 
‘tamamen katılmıyorum dereceleri çerçevesinde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.  

3. BULGULAR 
Eğitim kurumlarında kurum kültürünü ölçmeye yönelik hazırlanan anket çalışması 

çok boyutludur. Bu nedenle ölçek maddeleri, güvenilirlik, toplam madde puan 
korelasyonları, açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Anket formunun sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket istatistik programının 
17.0 sürümüyle çözümlenmiştir. Öncelikle araştırmanın güvenilirliği test edilmiştir. 
Daha sonrasında katılımcıların ve verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları, standart 
sapmaları ve frekans dağılımları hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında verilerin analizi 
için  frekans, güvenilirlik, faktör analizi, bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi, 
korelasyon analizi ile Lisrel 8.80’de doğrulayıcı faktör analizi  yapılmıştır. 

Tablo 1: Demografik Veriler 
   2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013 
  % F  % F % F % F 
Cinsiyet  
Kadın   47.6 68 47.6 90 43.6 75 43.9 83 
Erkek   50.3 72 51.3 97 52.3 90 54.0 102 
Belirtilmeyen    2.1 3 1.1 2 4.1 7 2.1 4 
Toplam   100 143 100 189 100 172 100 189 

 
 

Tablo 2’de örneklemin demografik özellikleri görülmektedir. Araştırma 
kapsamında öğrencilere yaşları, cinsiyetleri, kaçıncı sınıfta oldukları ve bölümleri 
sorulmuştur. Elde edilen verilerden araştırma amacına hizmet eden demografik faktör 
bilgisi, cinsiyet dağılımının yıllara göre tutarlı bir şekilde devam etmesidir. Bu açıdan 
incelendiğinde araştırmaya katılanların cinsiyetleri  yıllar içinde tutarlı bir dağılım 
göstermiştir. 

Tablo 2: Araştırmanın Güvenilirlik ve Kaiser-Meyer-Olkin Puanlaması 
Eğitim Öğretim  
Dönemleri 

Güvenilirlik Analizi KMO ve Bartlett's Testi 
Cronbach's Alpha N of Items Kaiser-Meyer-Olkin  

Measure of Sampling Adequacy 
2009-2010 EÖY 0.89 19 0.82 
2010-2011 EÖY 0.85 19 0.83 
2011-2012 EÖY 0.85 19 0.83 
2012-2013 EÖY 0.84 19 0.83 

Araştırma kapsamında toplanan anket verileri, SPSS 17.0 veri programında 
güvenilirlik testinde, Cronbach's Alpha güvenilirlik değerinden her yapıldığı yılda 
gerekli olan sınır değerlerin üzerinde değerler almışlardır. Bunun anlamı alfa 
katsayısının Nunnally (1978) tarafından önerilen kesin sınır değeri geçtiğidir. 2009-
2010 eğitim öğretim döneminde birinci sınıflara uygulanan araştırma 0.89’luk bir 
güvenilirlik puanına ulaşmıştır. Aynı gruba 2010-2011 eğitim öğretim döneminde 2. 
sınıftayken yapılan ve 2011-2012 eğitim öğretim döneminde 3. sınıfta yapılan araştırma 
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0.85’lik güvenilirlik değerleri almıştır. Araştırmanın son senesinde yapılan uygulamada 
ise alınan güvenilirlik değeri 0.84 olmuştur ve bu değerde alt sınır değerin üstünde bir 
değer alarak güvenilirlik koşullarını sağlamıştır. Ayrıca ölçeğin yakınsal geçerliliğini 
desteklemede toplam puan korelasyonları hesaplanmış ve tablo 3’de belirtildiği üzere 
her bir maddenin toplam puan korelasyonunun 0.32’yi aştığı görülmüştür (Tabachnick 
ve Fidel, 1996). Veri toplama araçları kapsamında kullanılan ve ölçme aracını oluşturan 
maddelerin ölçme aracının bütünüyle ne derecede ilişkili olduğunu belirlemede 
maddelerin korelasyon katsayısı değerlendirilir (Tezbaşaran 1997; Özdamar 2002). 
Korelasyon katsayılarının düşük olduğu maddelerin güvenilir olmadığına karar 
verilebilir ve o maddeler ölçekten çıkarılabilir (Karasar 2000). Veri toplama aracı 
kapsamında kullanılan her maddenin korelasyon katsayısının yüksek olması, o 
maddenin ölçülen teorik yapıyla bağlantısının da yüksek olduğunu, maddenin 
amaçlanan davranışı ölçmede etkin ve yeterli olduğunu gösterir. Madde seçiminde 
kabul edilebilir alt limit 0.25 olarak değerlendirilir. Bu değerden daha düşük 
korelasyona sahip maddelerin ise diğer analiz sonuçlarına bakılmaksızın ölçme 
aracından çıkarılması önerilmektedir (Öner 1997, Tezbaşaran 1997, Ergin 1995:128, 
Özdamar 2002, Bahar vd. 2008:10). Bu değerlendirmenin sonuçları ışığında araştırmada 
kullanılan 19 maddenin ve dolayısı ile araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliği 
desteklenmiştir (Bkz. Tablo 3). Bu anlamda uygulanan anket çalışması uygulandığı 
kütle ve soru sayısı bakımından yüksek güvenilirlik derecesi elde etmiştir. Ayrıca 
araştırma kapsamındaki verilerin, her eğitim öğretim döneminde faktör analizi için 
uygunluğu Kaiser- Meğer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett (1950:77) küresellik 
(sphericity) testiyle incelenmiştir. KMO katsayısı, veri matrisinin faktör analizi için 
uygun olup olmadığını, veri yapısının faktör çıkarma için uygunluğu hakkında bilgi 
verir (Tatlıdil, 2002). Faktörleşebilirlik (factorability) için KMO’ nun .60’tan yüksek 
çıkması beklenir (Pett, Lackey, Sullivan, 2003). Analiz sonunda elde edilen varyans 
oranları ne kadar yüksekse, ölçeğin faktör yapısı da o kadar güçlü olmaktadır 
(Tavşancıl, 2006) Barlett testi, değişkenler arasında ilişki olup olmadığını kısmı 
kolerasyonlar temelinde inceler (Büyüköztürk, 2009). Bu kapsamda araştırma 
kapsamında uygulanan anket formunun bünyesinde bulunan ve kullanılan ölçeklerin 
veri setinin analizine uygun olup olmadığını belirleyebilmek için kullanılan Kaiser-
Meyer-Olkin örneklem yeterlilik ölçümü, araştırma kapsamında yürütülen anket 
verilerine uygulanmıştır. Anket kapsamında kullanılan veri setlerinin faktör analizi için 
uygun olup olmadığı için yapılan korelasyon matrisinden elde edilen veriler eşliğinde 
anket kapsamında kullanılan veri setlerinin mükemmel oranda ölçekleri yansıttığını ve 
faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir.  
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Tablo 3: Korelasyon, Açıklanan Varyans, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
Ölçek Maddeleri 2009-2010 EÖY 2010-2011 EÖY 2011-2012 EÖY 2012-2013 EÖY 

Kora Ortab Kora Ortab Kora Ortab Kora Ortab 

 

Örgütsel Yönetim ve 
Etkinlik (ÖYE) 

α =0.68 
R2=16.763 

α =0.69 
R2=15.339 

α =0.70 
R2=17.116 

α =0.73 
R2=17.441 

ÖYE-1 0,57 2.87 0,53 3.32 0,66 3.37 0,69 3.25 
ÖYE-2 0,71 2.75 0,68 3.29 0,64 3.22 0,81 3.33 
ÖYE-3 0,66 3.26 0,51 3.50 0,58 3.27 0,75 3.30 
ÖYE-4 0.39 3.11 0,46 3.39 0,52 3.62 0,58 3.51 

 

İletişim (İLE) α =0.69 
R2=19.771 

α =0.65 
R2=15.592 

α =0.67 
R2=13.774 

α =0.70 
R2=16.790 

İLE-1 0.41 2.48 0,54 2.76 0,40 2.83 0,53 3.10 
İLE-2 0.60 2.82 0,43 3.32 0,61 3.08 0,58 3.22 
İLE-3 0.64 2.90 0,47 2.97 0,59 2.94 0,67 3.01 
İLE-4 0.43 3.22 0,38 3.38 0,41 3.16 0,32 3.28 
İLE-5 0.39 2.86 0,34 3.28 0,37 3.26 0,47 3.48 
İLE-6 0.65 2.66 0,57 2.51 0,63 2.59 0,67 2.55 
İLE-7 0.60 2.45 0,64 2.50 0,61 2.54 0,69 2.40 

 

Güç Mesafesi (GM) α =0.65 
R2=7.680 

α =0.61 
R2=9.188 

α =0.60 
R2=7.379 

α =0.60 
R2=8.090 

GM-1 0.63 2.48 0,72 2.38 0,78 2.40 0,75 2.39 
GM-2 0.55 2.84 0,58 2.86 0,69 2.81 0,55 2.70 
GM-3 0.43 3.28 0,32 2.88 0,36 2.98 0,30 2.95 

 

Aidiyet (AİD) α =0.79 
R2=7.427 

α =0.79 
R2=12.043 

α =0.77 
R2=14.258 

α =0.78 
R2=9.860 

AİD-1 0.61 2.45 0,72 2.97 0,76 3.20 0,98 3.20 
AİD-2 0.89 2.66 0,81 2.87 0,76 3.09 0,96 3.25 
AİD-3 0.75 2.15 0,71 2.67 0,66 2.73 0,71 2.73 

 

Semboller (SM) α =0.67 
R2=11.319 

α =0.65 
R2=7.140 

α =0.61 
R2=7.863 

α =0.60 
R2=6.620 

SM-1 0.66 3.09 0,48 3.47 0,65 3.58 0,90 3.42 
SM-2 0.69 2.86 0,70 3.12 0,55 3.00 0,57 3.06 
Notlar: a Düzeltilen Madde-Toplam Korelasyonlar anlamındadır. b her maddeni ortalama puanıdır. Maddeler 5’li 
Likert skalasında puanlandırılmıştır, 1 = tamamen katılıyorum ila 5 = kesinlikle katılmıyorum arasındadır(Likert, 
1932). c katsayı alfa puanları olan a’yı gösterir. 

Araştırmanın verilerinin analizi sonucunda Tablo 3, ölçek maddeleri yükleri, 
ölçeğin alt boyutlarının güvenilirlik analizi ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarını 
göstermektedir. Tablo 3’ de gösterilen araştırma ölçeğinin her bir alt boyutu (örgütsel 
yapı ve etkinlik, iletişim, güç mesafesi, aidiyet ve semboller) için güvenilirlik 
katsayıları her bir yılda ve her bir alt boyutta 0.60 seviyesinin üzerinde skorlar elde 
etmiştir. Dolayısı ile her yıl ve her yıldaki ölçeğin her bir alt boyutu için kabul edilebilir 
değerlerin üzerinde skorlara ulaşılmıştır. Özdamar (2002:667) ve Tavşanel (2002)’e 
göre Cronbach Alpha katsayısı .40’dan düşük olması güvenilir olmadığını, .40-.59 arası 
düşük güvenirlikte, .60-.79 arası oldukça güvenilir, .80-1.00 arası ise yüksek derecede 
güvenilir olduğunu gösterir. Ayrıca Sipahi, Yurtkoru ve Çinko ve diğerlerine (Sipahi, 
Yurtkoru, Çinko, 2008:89) göre Cronbach Alpha değerinin 0,70 ve üstü olduğu 
durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir. Ancak soru sayısının az 
olduğu durumlarda bu sınır 0,60 ve üstü olarak da kabul edilebilmektedir (Sipahi, 
Yurtkoru, Çinko 2008:89). Nunnally (Nunnally, 1978) tarafından tipik olarak 
güvenilirlik katsayılarının 0.70 veya daha yüksek olması, yeterli olarak 
değerlendirilmektedir, ancak Nunnally önermiş olduğu 0.70’e ek olarak yeni ölçekler 
için alpa değerlerinin 0.60’tan biraz daha yüksek olabileceğini ifade etmektedir. 
Child’da (1970) makul olarak ölçeklerin güvenilirliği konusunda Cronbach Alpha 
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değerinin 0.60 değerinden büyük olmasını, ölçeğin güvenilirliği konusunda bir işaret 
olarak değerlendirmiştir. Bu anlamda veri toplama aracının tüm alfa değerlerinin 
güvenilirlik sayılarının üzerinde olduğu için kabul edilebilir nitelikte olduğu 
saptanmıştır (Nunnally ve Bernstein, 1994).  

Faktör analizinde her bir faktörün açıkladığı varyansın yüzdesi faktörlerin göreceli 
önemini ortaya koymaktadır (Altunışık, Torlak ve Özdemir, 2003). Buna göre mevcut 
araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin alt boyutları arasında yapılan analizlerde 
araştırmanın ilk iki yılında açıklanan değer bakımından en yüksek değeri iletişim 
boyutu alırken, araştırmanın üçüncü ve dördüncü yılında en yüksek değeri örgütsel yapı 
ve etkinlik almaya başlamıştır. Tablo 3’den de görüleceği üzere güç mesafesi alt boyutu, 
kurum kültürünü açıklamada araştırmanın son iki yılında 7.379 ve 8.090 gibi değerler 
almış ancak bu açıklama Tablo 5’de de görüleceği üzere çoklu regresyon ve path 
analizlerinde yüzde 5’lik anlamlılık düzeyinde skorlanamadığı için anlamlı bir etki 
olarak yorumlanmamıştır. Tablo 3’den de anlaşılacağı üzere veri toplama aracının 
toplam açıklama varyansının, anlamlı ilişki olarak değerlendirilmeyen boyutlar 
çıkarıldığında da yüksek açıklanabilirlik oranlarına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Dolayısı ile veri toplama aracındaki faktörlerin açıkladığı varyans oranlarının yüzde 
payının yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 4: Sınıflara İlişkin Korelasyon Değerleri 
2009-2010 EÖY     2010-2011 EÖY 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.GM 1.00     1.GM 1.00 
2.İLE      0.92 1.00    2.İLE 0.98 1.00 
3.AİD 0.60 0.73 1.00   3.AID 0.64 0.69 1.00 
4.SM 0.45 0.51 0.47 1.00  4.SM 0.57 0.59 0.60 1.00 
5.ÖYE 0.84 0.93 0.91 0.88 1.00 5.ÖYE 0.67 0.83 0.88 0.55 1.00 
 

2011-2012 EÖY     2012-2013 EÖY 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1.GM 1.00     1.GM 1.00 
2.İLE      0.78 1.00    2.İLE 0.96 1.00 
3.AİD 0.60 0.74 1.00   3.AID 0.44 0.64 1.00 
4.SM 0.38 0.43 0.71 1.00  4.SM 0.28 0.48 0.50 1.00 
5.ÖYE 0.52 0.78 0.76 0.65 1.00 5.ÖYE 0.56 0.80 0.89 0.66 1.00 
 

Tablo 4’de gösterildiği üzere, araştırmanın yürütüldüğü 4 yıla ilişkin ayrı 
hesaplamalarla kurum kültürünün beş alt boyutun birbirleri arasındaki çeşitli ilişki 
yapıları tespit edilmiştir. Çalışmanın mevcut korelasyonları arasındaki tüm değişkenler 
0.01 ve 0.05 seviyelerinde istatistiki olarak anlamlıdır. Bu anlamda çalışma 
kapsamındaki alt faktör boyutlarının birbirleri arasındaki ilişkileri değerlendirildiğinde, 
korelasyon değeri olarak en yüksek skor, güç mesafesi ile iletişim boyutları arasında 
tespit edilmiştir. Bu iki boyut arasındaki korelasyon değeri 2009-2010 eğitim öğretim 
yılında 0.92, 2010-2011 eğitim öğretim yılında 0.98, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 
0.78, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 0.96’dır. En düşük korelasyon; 2009-2010 
eğitim öğretim yılında aidiyet ve semboller arasında 0.47; 2010-2011 eğitim öğretim 
yılında  semboller ve örgütsel yapı ve etkinlik arasında 0.57; 2011-2012 eğitim öğretim 
yılında güç mesafesi ve semboller arasında 0.38; 2012-2013 eğitim öğretim yılında ise 
güç mesafesi ve semboller arasında 0.28 olarak hesaplanmıştır. Bu testte dikkat çeken 
nokta semboller boyutunun her yılda farklı bir boyut ile düşük korelasyon ilişkisine 
sahip olmasıdır. Sembollerin diğer kültür alt boyutları ile korelasyon ilişkisi düşüktür. 
Bu noktadan hareketle mevcut araştırmanın sınırlılıkları göz önüne alınarak, kurum 
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kültürü üzerinde etkili olan sembollerin kurum kültürünün oluşturulması ve 
yönetilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur olduğu söylenebilir.  

Tablo 5: Ortalama Puan Farklılıkları – Sınıflar Arasında 
      2009-2010  2010-2011 2011-2012 2012-2013  
Boyutlar    Orta / SSa Orta / SSa Orta / SSa Orta / SSa 

1.Güç Mesafesi  (GM)  2.86 / 0.69** 2.70 / 0.56* 2.74 / 0.66 2.68 / 0.64 
2.İletişim          (İLE)     2.77 / 0.60* 2.96 / 0.56* 2.92 / 0.65** 3.00 / 0.65* 
3.Aidiyet    (AİD)  2.34 / 0.98* 2.84 / 1.00* 3.00 / 1.03* 3.05 / 0.99* 
4.Semboller  (SM)       2.97 / 1.04** 3.30 / 1.02* 3.27 / 1.05** 3.23 / 1.01* 
5.Örgütsel Yapı ve  
Etkinlik   (ÖYE)  3.00 / 0.79* 3.37 / 0.73* 3.37 / 0.80** 3.35 / 0.83* 
 
Notlar: a SS = Standart Sapma, *p < 0.01 aşama, **p < 0.05 aşama 

Boyutlara yönelik yıllar itibariyle farklılaşmayı gösteren ortalama değerler ile 
standart sapma değerleri  Tablo 5’te sunulmuştur. Her yıl, kurum kültürünü oluşturan 
beş boyutun algılanmasına ilişkin ortalama değerler ve standart sapma hesapları ayrı 
yapılarak, yıllar itibariyle değişimin gözlenmesi amaçlanmıştır. Tablodan genel olarak 
öğrencinin kurum kültürü algısında en düşük ve en yüksek boyutun hangisi olduğu 
görülmekte ayrıca yıllar itibariyle boyutların algısındaki değişimin yönü 
izlenebilmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin fakültelerindeki öğrencilikleri süresince 
güç mesafesi kültürel boyutunda en düşük, örgütsel yapı ve etkinlik boyutunda ise en 
yüksek ortalama değerin elde edildiği görülmüştür. 5’li likert ölçeğine göre 3.00 orta 
değer olarak ele alınmıştır. Buna göre 3.00’dan küçük ortalamalar pozitif tutumu, 3.00 
ve 4.00 arasındaki ortalama değerler kararsız ifadeyi 4.00 ve üstü ise negatif tutuma 
yönelişi göstermektedir. Elde edilen ortalama değerler incelendiğinde fakülte kültürü 
boyutlarına yönelik negatif tutumun oluşmadığı görülmüştür.  

Tablo 6, tutumun yön değişimi açısından incelendiğinde güç mesafesi boyutunda 
ikinci yıl pozitif yön değişimi yaşanmış, bununla birlikte üçüncü ve dördüncü yılardaki 
ortalama değer farklılığı istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. İletişim ve aidiyet 
boyutlarının daha pozitif bir tutumdan kararsız bir tutuma doğru yön değişimi olduğu 
söylenebilir. Örgütsel yapı ve etkinlik boyutunda 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim 
öğretim yılı ortalaması, 2012-2013 eğitim öğretim yılı ortalamasına göre yüksek değere 
sahiptir, 3.00 dan 3.35’e yükselişle birlikte bu boyuta ilişkin kararsız yargı devam 
etmektedir. Semboller boyutunda kararsız yargı güçlenmiştir. Sadece 2011-2012 eğitim 
öğretim yılı ortalamasının 2012-2013 eğitim öğretim yılı ortalamasına göre yüksek 
değere sahip olduğu görülmüştür. Ortalama değer tablosundan çıkarılabilecek bir diğer 
sonuç ise birinci ve dördüncü sınıf arasında en fazla değer farkının aidiyet  boyutunda 
gerçekleşmesidir. 

Tablo 6: Fakülte Kültürü Boyutlarının Sınıflara Göre Tek Yönlü Varyans Analiziyle 
Karşılaştırılması 

Boyutlar 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Mean 
Square F Sig. Mean 

Square F Sig. Mean 
Square F Sig. Mean 

Square F Sig. 

1.Güç Mesafesi 0.511 2.260 0.04** 0.356 3.968 0.00* 0.455 1.913 0.07 0.413 1.072 0.43 
2.İletişim 0.391 5.525 0.00* 0.354 4.084 0.00* 0.457 2.383 0.02** 0.471 4.736 0.00* 
3.Aidiyet 1.053 4.427 0.00* 1.129 3.818 0.00* 1.136 2.632 0.01* 1.068 2.132 0.01* 
4.Semboller 1.143 2.272 0.04** 1.160 3.300 0.00* 1.161 2.177 0.04** 1.101 2.140 0.01* 
5.Örgütsel Yapı 
 ve Etkinlik 0.675 3.976 0.00* 0.610 3.164 0.00* 0.685 2.499 0.02** 0.756 2.706 0.00* 

Not: *p < 0.01 aşama, **p < 0.05 aşama 



 
 

N. E. Köker – M. Y. Alemdar 5/1 (2013) 32-56 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 47

Araştırma kapsamında hipotezi kurulan tüm ilişkiler Lirsel 8.80 ve SPSS 17 
programları kullanılarak test edilmiştir (Joreskog ve Sorbom, 1996). Bu analizler 
sonucunda, tablo 3, 4, 5 ve 6 detaylı incelendiğinde hipotezleri kurulan tüm ilişkilerin 
kurum kültürü ile etkileşim içinde oldukları tespit edilmiştir. Ancak analizlerden elde 
edilen skorlardan, araştırmanın güç mesafesi alt boyutu ile ilgili olan hipotezlerin 
etkileşiminin gözlendiği H3 hipotezinin testlerinden elde edilen sonuçlardan istatistiki 
açıdan anlamlı ve yeterli bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bu anlamda güç mesafesi ile 
kurum kültürü arasında ilişki ve etkileşim tespit edilmiş ancak kurum kültürünün alt 
boyutu olan güç mesafesinin zamanla değiştiğine ilişkin istatistiki açıdan anlamlı 
seviyelerde ilişkiler, mevcut araştırmanın sınırlılıkları dahilinde tespit edilememiştir. 
Spesifik olarak, kurulan hipotezler arasında H1, H2, H3, H4, hipotezlerinin kabul 
edilebilir olduğu, bununla beraber H3 hipotezinde belirtilen GM algısına ilişkin zamanla 
değişimin 2011-2012 eğitim öğretim yılı ile 2012-2013 eğitim öğretim yılında 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Kurum kültürü algısı değişir mi sorusuna yanıt aramak üzere tasarlanan bu 

çalışmada, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi kurum kültürünü oluşturan bileşenlerden 
biri olan öğrenci algısının yıllar itibariyle değişimi izlenmiştir. Bu amaçla üniversiteyi 
yeni kazanan birinci sınıf öğrencilerinden, mezun oluncaya kadar 4 yıl süreyle, her yıl 
aynı anket sorularını içeren formlar aracılığıyla veri toplanmıştır. Öğrencilerin okulda 
kaçıncı yılları olduğu ve kurum kültürü boyutlarını algılamaları arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmüştür. 

Kurum kültürü boyutlarından örgütsel yapı etkinlik,  tüm yıllarda en yüksek 
ortalamaya sahip olmuştur. Çalışmada yüksek skor Likert skalasına göre negatif tutumu 
göstermektedir. Örgütsel yapı ve etkinlik boyutu diğer boyutlarla kıyaslandığında daha 
yüksek skora sahip olmakla birlikte, 3.37’lik 2010-2011 eğitim öğretim yılı ve 2011-
2012 eğitim öğretim yılında (ulaştığı en yüksek değer) bile negatif tutumu 
yansıtmamaktadır. Ancak kararsız yargının güçlenmekte olduğu ifade edilebilir. Kurum 
kültürünü oluşturan diğer boyutlara ilişkin pozitif tutumun örgütsel yapı ve etkinlik 
boyutundan daha güçlü olduğunu belirtmek mümkündür.  Örgütsel yapı ve etkinlik 
boyutunda “fakülte yöneticilerinin sorun gidermedeki başarısı”, “fakültenin aile, toplum 
ve iş dünyasındaki beklentileri karşılaması”, “derslerin veriliş şekli”, “öğrencilerin 
kendi bölümleri dışındaki işleyiş ve uygulamaları bilmeleri” konularında öğrencilerin 
tutumları ölçülmüştür. 

Güç mesafesi boyutu,  tüm yılların ortalamaları incelendiğinde öğrencilerin en 
fazla pozitif görüş bildirdikleri kültürel boyuttur. Bu boyutta, 2010-2011 eğitim öğretim 
yılında pozitif yargı güçlenmiş, ancak daha sonraki yıllarda farklılaşma istatistiksel 
olarak anlamlı çıkmamıştır. Bu sonuç, “güç mesafesi” aralığının düşük olması şeklinde 
yorumlanabilir. Kurumda, öğrencilerin keskin hatlarla ayırabilecekleri güç mesafesi 
ilişkisinin olmadığını göstermiştir. Bu durum pozitif kurum kültürü açısından ideal 
gözükmektedir. 

Sırasıyla aidiyet ve iletişim ise tüm sınıflarda en pozitif algılanan kültürel 
boyutlardır. Bununla birlikte aidiyet algısına dair değerler her geçen yıl azalmıştır. 
Öğrenciler, öğrenciliklerinin ilk yıllarında kendilerini okullarına daha fazla ait 
hissetmekte, 4. sınıfa geldiklerinde bu tutumları kararsızlığa dönüşmektedir. Öğrenciler 
okul kültürünü oluşturan bileşenlerdendir (Dolunay, 2007:10). Bir okulun kültürü 
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yöneticiler, akademik ve idari kadro ile öğrenciler tarafından oluşmaktadır. Okul 
kültürünün bir bileşeni olarak öğrencilerin kendilerini kurumlarına ait hissetmeleri, 
kurum kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında işlevsel bir etkiye sahip olacaktır. 
Aidiyet duygusunun öğrencinin akademik başarısı üzerinde önemli rol oynayacağı da 
göz önüne alınmalıdır.  Bu nedenlerle öğrencilerin öğrenim gördükleri okula ilişkin 
aidiyeti pekiştirici uygulamaların yaşama geçirilmesi önem taşımaktadır. 

İletişim, öğrenciler tarafından pozitif algının yüksek olduğu bir diğer kültür 
boyutudur. Ancak aidiyet boyutunda olduğu gibi iletişim boyutundaki pozitif yargı son 
sınıfa gelindiğinde kararsıza dönüşmüştür.  İletişim, kurum kültürünün 
oluşturulmasında ve kültürün yerleştirilmesinde, üyeler tarafından benimsenerek 
paylaşılmasında temel yapı taşı olarak görülmelidir. Bu nedenle öğrencilerin kurum 
kültürünün iletişim boyutundaki zayıflama eğilimi olan algılamayı güçlendirecek 
iletişim kanallarının oluşturulması, güçlendirilmesi gerekmektedir. Akademik ve idari 
personel ile öğrenci arasında sorunların, düşüncelerin paylaşılabileceği, ayrıca 
öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik iletişim kanallarının 
oluşturulması öğrencilerin son sınıfa geldiklerinde onlar açısından daha önemli 
gözükmektedir. 

Öğrenci tutumlarına ilişkin genel eğilimi saptamada kullanılan ortalama değer 
hesabına göre birinci ve dördüncü sınıf arasında en fazla değer farkının görüldüğü boyut 
aidiyet olmuştur. aidiyet boyutunda diğer boyutlara göre daha keskin bir tutum 
değişikliği oluştuğu söylenebilir.  Öğrenciler birinci sınıfta iken en düşük ortalamaya 
sahip olan aidiyet boyutu ortalaması her yıl artış göstermiştir.  Bu durum öğrencinin her 
geçen yıl kendini kurumuna ait olarak hissetme duygusunda değişim yaşandığı 
anlamına gelmektedir. Aidiyet boyutu kurumda geçirilen süre ile ters orantılı 
gözükmektedir. Öğrencinin kendisini kurumuna ait hissettirecek uygulamaların 
sürekliliği önem taşımaktadır. Özellikle mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin 
aidiyet uygulamaları içine dahil edilmesi önemli gözükmektedir.  

Araştırmada kurum kültürünün boyutları arasındaki ilişki test edilmiştir. Kurum 
kültürünü oluşturan boyutlar arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Tüm yıllarda en 
yüksek ilişki değeri güç mesafesi ve iletişim boyutları arasında saptanmıştır. Araştırma 
ile ortaya çıkan bir diğer sonuç semboller boyutunun tüm yıllarda diğer boyutlarla en 
düşük korelasyon değerine sahip olduğudur. Semboller ve diğer boyutlar arasında 
pozitif ancak çok güçlü olmayan ilişki saptanmıştır. Korelasyon testindeki bu sonucun, 
kurum kültürü ölçeğinin yapısı ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Semboller 
boyutunu oluşturan madde sayısının az olması ile açıklan değerin düşüklüğü ilişkili 
olabilir. Diğer taraftan semboller boyutunda öğrencilerin, fakültenin fiziki mekanına 
ilişkin algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Fakülte fiziki özellikleri ise 2011-2012 eğitim 
öğretim yılından başlayarak 2012-2013 eğitim öğretim yılı içinde dizayn açısından 
değişime uğramıştır. Fakültenin fiziki koşullarının değişimi ve ölçek yapısının özelliği 
göz önüne alındığında sembollere ilişkin korelasyon değerlerini etkilediği düşünülebilir. 
Kurum kültürü alt boyutu olan sembollerin kurum kültürünü oluşturan diğer alt boyutlar 
ile ilişkisi önemlidir. Bir kurumun kültürü, sembolleri ile görünürlük kazanır ve 
somutlaşır. Somut özellikleri nedeni ile semboller kurum kültürünün en rahat algılanan 
boyutudur. Bu nedenle semboller boyutu dikkate alınmalıdır. Sembol algısı hem dış 
hedef kitle açısından hem de kurum içindeki algısı yönünden araştırılmalıdır.  
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4.1. Sınırlılıklar ve Gelecek Araştırmalar 
Gerçekleştirilen bu çalışma, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2009-2010 

eğitim öğretim yılında okuyan 1. sınıf öğrencileri üzerinde 4. sınıflarına kadar 
yapılmıştır. Araştırma, kurum kültürüne yönelik olarak kurum kültürünü oluşturan 5 alt 
boyuta ilişkin yapılmıştır. Araştırmanın konusu olan kurum kültürü, mevcut ölçek ile 5 
alt boyut ile sınırlandırılmıştır. İletişim, semboller, örgütsel yapı ve etkinlik, aidiyet 
boyutlarının dışındaki unsurlar araştırmaya dahil edilmemiştir. Bu bakımdan, elde 
edilen bulgular ve sonuçlar değerlendirildiğinde sadece bu unsurlar dikkate alınmıştır. 
Araştırmada rapor edilen bulguların küçük ölçekli bir örneklem grubu üzerinde yapılmış 
olması araştırmanın diğer bir kısıtlılığını ortaya koymaktadır. Gelecekte bu alanda 
yapılacak araştırmalarda, daha geniş bir kitleyi kapsayan çalışmaların gerçekleştirilmesi, 
daha net biçimde genellenebilir sonuçlar verebilir. Bunun yanı sıra, araştırma sürecinde 
kurum kültürünün bir unsuru olan semboller ile ilgili olarak mevcut fakültede bina ve 
derslik anlamında değişimler yaşanmış ve bu değişimler kurum kültürü üzerine de 
yansımıştır. Dolayısı ile bu araştırmada sembollerde yapılan değişimlerin kurum kültürü 
üzerindeki yansımasını ortaya koymuştur. Ancak ileride yapılacak, sembollerde 
değişimin olmadığı bir çalışma ile de araştırma daha genellenebilir sonuçlara ulaşabilir. 
Ayrıca farklı fakültelerde, farklı eğitim kurumlarında ve farklı kitleler üzerinde 
yapılacak çalışmalarda konu ile ilgili daha ayrıntılı sonuçlara ulaşılabilecektir. 
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Extensive Summary 
 

Belief systems and basic values that are shared by the members of the institution 
create the corporate culture. This basic values and belief systems show themselves as 
norms, behaviors and symbols. Corporate culture is, when evaluated according to 
business administration, the activities on culture of institutions that functions on 
different fields. Corporate Culture is defined as school culture by researches that 
examine educational science and education corporate. Schools are the subjects in 
corporate culture researches because that the are educational corporate.  

There are lots of definitions on school culture in literature. According to the 
definition of Leithussad  school culture contains rules, beliefs and values  that guides 
behaviors of managers, teachers, students. (Özdemir, 2006:414). This definition attracts 
then attention to functional structure of culture, with the components of  school culture 
like manager, teacher and  students. 

In literature there are researches made to determine the perception of students   on 
school culture (Arslan, Kuru ve Satıcı, 2005:450; İpek, 1999:421; Sönmez, 2006:86; 
Taş, 2002:536; Terzi, 1999:42). But we can’t see any research on the change of 
perception. It is believed that during  4 years of education time there would be changes 
in students perception of school culture. For this reason this study “Does corporate 
culture perception  change in time?  An Empiric Research”  aims to show the perception 
changes of students in corporate culture in 4 years time. In education year of 2009-2010 
a questioner has been distributed to students in their first years in communication 
faculty of Ege University. Same questioner has been delivered to same students for 4 
years.  The process has been finished in 2012-2013 education year.  The research has 
been made according to criterion of Erdem and İşbaşı (2001). 

This scale has been developed in education corporate in Turkey. There are some 
other researches has been made with same scale to show perception of the university  
students on corporate culture.  Terzi (2007) has made another research like this in 
Giresun University Education Faculty. Also Yılmaz and Oğuz (2005) has used the same 
scale to identify the perception  of the students of Ankara University Education Science 
Faculty that are in their last year. 

Universe of the research is individuals who started education in Ege University 
Communication Faculty in 2009-2010 education year and is able to graduate in 2013-
2014 education year. Questioner is designed to follow the students for 4 educational 
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years. It is applied in the first terms of every educational year. We have targeted to 
reach all students. 
 
In research we have tested hypothesis below. 
 
H1: Perception communication as a dimension of corporate culture  changes in time. 
H2:  Perception of organizational structure and activity as dimension of corporate 
culture   changes in time 
H3: Perception of power distance as dimension of corporate culture   changes in time 
H4:  Perception of state of belonging as dimension of corporate culture   changes in 
time 
H5: Perception of symbols as dimension of corporate culture   changes in time 
 

We have seen that the hypothesis H1 H2 H3 H4 are acceptable.  But for the H3 
hypothesis the perception for the power difference  did not change statically meaningful 
between the years of educational year 2011-2012 and 2012-2013. 

Organizational structure and activity dimension compared to other dimension has 
higher scores but it has a negative attitude. But we can say that undecided opinion is 
getting power. 

Power difference dimension is the one that the students stated most positively 
among others when we determine average of all years. In this dimension positive 
opinion has raised in the education year of 2010-2011 but in the after years 
differentiation was not statistically meaningful. This result can be explained as having a 
low space in “power difference”. 

State of belonging and communication are the dimensions that are perceived 
positively most. Also the value of state of belonging dimension has decreased every 
year. Students feel state of belonging higher in their first years but in the last year they 
are confused. 

State of belonging dimension has the biggest difference of value between the first 
and the last years according to the value account used to find general tendency in 
student attitudes. We can say that there has been more certain change of attitude. 

This research shows student perception on school culture change in years. Results 
shows there should be applications for the students to feel themselves belong to school 
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Özet 
Bu araştırmada şehir otellerinde çalışanlar ile sayfiye bölgelerinde çalışan otel 

işgörenlerinin sahip oldukları çalışma yaşam kalitesi koşullarında farklılık olup 
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, işgörenlerin çalışma yaşam kalitesinin 
hangi unsurlarına önem verdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nicel 
kısmında Ankara bölgesinden 114, Antalya bölgesinden 115 işgören araştırmanın 
örneklemini oluşturmuştur. SPSS 19 veri analiz programı yardımıyla, eşli gruplar t testi 
yapılmış ve çalışma yaşam kalitesi ile ilgili olarak önem ve tatmin dereceleri tespit 
edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında,  görüşme formu hazırlanmış ve bu görüşme 
formu sekiz adet yarı yapılandırılmış sorudan oluşmuştur. Araştırmada, nitel araştırma 
örnekleme yöntemlerinden, doğrulayıcı veya yanlışlayıcı durum örneklemesi yöntemine 
uygun olarak, Ankara ve Antalya’da beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan ikisi yönetici 
olmak üzere toplam on işgören tespit edilmiş ve bu işgörenler araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Çalışanların sorumlulukları ve hakları ile ilgili kendi değerlendirmelerine 
göre, şehir otellerinde kurallar ve haklar belli bir düzen içinde yürütülmektedir. Ancak 
sayfiye otellerinde düzenli yapılmadığı görülmektedir. Çalışanların çalışma yaşam 
kalitesinin toplam yaşam üzerindeki etkisine yönelik görüşlerine bakıldığında, şehir 
otellerinde durumun daha iyi olduğu söylenebilir. Çalışmanın sonunda şehir otellerinde 
çalışma yaşam kalitesi koşullarının sayfiye bölgelerinde çalışan işgörenlere göre daha 
yüksek düzeyde algılandığı anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: çalışma yaşam kalitesi, otel işletmesi, otel çalışanı 
 

Abstract 
The purpose of this research is to determine whether there exists any difference 

between the life quality conditions of the employees working in city and resort hotels. 
Additionally, another purpose is to determine the elements which the employees mostly 
care about. Quantitative part of the study region, 114 in Ankara, Antalya region, was 
collected from 115 employees. With the help of SPSS 19 program of data analysis, 
paired sample t test was applied and the work with respect to quality of life and 
satisfaction degrees of importance have been identified. In qualitative research an 
interview form consisting of eight half-structured questions has been prepared. In this 
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research, in accordance with the method of confirming and disconfirming cases 
sampling which is among the qualitative research methods, in total ten employees were 
chosen including two administrators working in five star hotel enterprises in Ankara 
and Antalya, and the sample of the research consisted of these employees. According to 
their assessments related to the responsibilities and rights of employees, it is seen that 
in the city hotels the rules and rights are carried out in a particular order, but in resort 
hotels they are not carried out regularly. Looking at the views of employees about the 
total life of the employees and its impact on the working life quality, it can be said that 
the situation is better in the city hotels. At the end of the study, it is seen that in the city 
hotels working life quality conditions are perceived in a higher level in comparison with 
those employees working in resort hotels. 
Keywords: Quality of working life, hotel enterprise, hotel employees 

Giriş 
 İnsan, yaşamının önemli bir bölümünü iş yerinde geçirmekte ve işinden aldığı 
haz yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir (Örücü, Yumuşak ve Bozkır, 2006: 39). Bu 
durum yaşamın bir bütün olduğunu, çalışma ve yaşam koşullarının birbirinden ayrı 
düşünülemeyeceğini göstermektedir (Schullze, 1998). Yaşanan hızlı gelişim ve değişim 
çalışma ve sosyal hayatın hareketli ve hızlı olmasına neden olmaktadır (Aydın, 2004: 
1). Doğal olarak bu hız ve hareketlilikte otel işletmesi çalışanlarını etkilemektedir. 

Otel işletmelerinin karmaşık işleyiş yapıları, yoğun çalışma temposu, insan 
ilişkilerinin sistemin her anında kendini göstermesi, dinamik olması, uzun yorucu 
çalışma saatlerinin olması, otel işletmelerinin sundukları mal ve hizmetlere olan 
talepteki aşırı duyarlılık, otel çalışanlarının karşılaştığı önemli zorluklardan bazılarıdır 
(Birdir ve Tepeci, 2003: 93). Otel işletmelerinin emek yoğun yapısı, işgörenleri önemli 
kılmakta ve çalışanlarının çalışma yaşam kalitesine ihtiyacının artmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, işgörenlerin iş ortamına yabancılaşmalarını engellemek, işe 
olan bağlılıklarını artırmak ve iş doyumlarını yeterli düzeye çıkarabilmek için çalışma 
yaşam kalitesinin artırılması gerekmektedir (Küçükusta, 2007:198-199).  

İşgörenlerin çalışma yaşamında karşılaştığı koşullar, işgörenlerin 
performanslarını doğrudan etkilemektedir. Yaşamın bir bütün olması, çalışma yaşam 
koşulları ile çalışma yaşam kalitesinin birbirinden ayrı düşünülemeyecek şekilde birlikte 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni; çalışma yaşam koşulları arasında sıkı 
bir etkileşimin söz konusu olmasıdır (Schulze, 1998). Otel işletmelerindeki işgören için 
çalışma ortamın iyileştirmesi, işletmenin kendisi ve hizmet kalitesi önem taşımaktadır. 
Bu önem Kozak (2008) tarafından çalışan personelin moral durumu ile müşteri tatmini 
arasında genellikle bir ilişki olduğu ve işgörenin psikolojik durumunun hizmeti alan 
müşteriye, doğrudan yansıdığı şeklinde açıklanmaktadır. Yukarıdaki değerlendirmeler 
çerçevesi içinde çalışanların, çalışma yaşam kalitesine olan ihtiyaçlarının oldukça fazla 
olduğu söylenebilir. Bu nedenle, otel işletmeleri ilgili olarak, çalışma yaşam kalitesi 
kavramından ve çalışma yaşam kalitesinin etkilerinden bahsetmek yararlı olacaktır. 

Otel İşletmelerinde Çalışma Yaşam Kalitesi  
Çalışma yaşam kalitesi kavramına geçmeden önce çalışma kavramına değinmek 

yerinde olacaktır. Beach (1980) çalışmayı başka insanlar için değer üretmektir şeklinde 
tanımlar. Bir başka tanımda çalışma kavramı, bireyin yaşam sürecini önemli bir 
bölümünü kapsayan, bireyin bedensel ya da zihinsel olarak herhangi bir yönde emek 
vermesi ve bundan ekonomik, psikolojik sosyal ve kültürel roller açısından doyum 



 
 

M. Tuncer – M.Yeşiltaş 5/1 (2013) 57-78 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 59

sağlaması durumu olarak ifade edilmektedir (Küçükusta, 2007: 91). İlkel toplumlarda 
çalışma, yeme içme ve barınma gibi insanların biyolojik fiziksel ihtiyaçlarının 
karşılanması için düzensiz olarak yapılan avcılık ve toplayıcılık gibi faaliyetleri 
içerirken, herhangi bir sosyal organizasyona tabi olmadan gerçekleştirilen eylemlerden 
oluşmaktaydı (Çakır, 2006: 26). Modern toplumlarda bu durumun değişmesi ve 
insanların birey olmaktan çıkıp toplumun bir parçası olması (Keith, 1998), çalışma 
yaşam kalitesi kavramını gündeme getirmiştir. 

Çalışma yaşam kalitesi insanların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmek 
için gereksinimlerini karşılamaları, işgörenlerin çalıştıkları örgüte katkı sağladıkları 
duygusunu edinmeleri, yeteneklerinin farkına varmaları ve yeteneklerini 
geliştirmelerine olanak sağlayan ortamın oluşturulmasıdır (Özalp ve Kırel, 2001: 553). 
Bir başka tanımda ise, çalışma yaşam kalitesi işin yapısı ve örgütlenmesi, ücretler, 
çalışma yaşamı ortamı ve koşulları, işte kullanılan teknoloji, endüstriyel ilişkiler, 
katılım, iş doyumu ve motivasyon, istihdam güvencesi, sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
ve sürekli eğitim boyutlarının belirleyici etkenler olarak ortaya çıkmasıdır (Üstündağ, 
1999: 73). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, çalışma yaşam kalitesi çalışmayı, 
doğrudan veya dolaylı etkileyen tüm etmenleri içeren bir kavram olarak anlaşılmaktadır. 
Çalışma yaşam kalitesi kavramı her sektör için ayrı şekilde değerlendirilmesi gereken 
bir konudur. 

Otel işletmeleri, diğer endüstriyel işletmelerden insan faktörünün daha etkili 
olması açısından farklı birtakım özellikler taşımaktadır. Otel işletmeleri büyük ölçüde 
insan gücüne dayanmaktadır (Bozkurt, 2010: 4). Otel işletmelerinde personelin çalışma 
alanı ile müşterilerin kullanımına ayrılan mekânlar genellikle aynıdır. Bu durum,  mal 
ve hizmetlerin hazırlanması ve özellikle de sunulması sırasında işgörenler arasında tam 
bir uyum ve yardımlaşmanın olması gerektirmektedir (Kozak, 2008). Turizm 
sektöründe turistler hizmet sürecinin bir parçasıdır. Onların bu sürece katılımı, aktif 
veya pasif bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Kalite algılarını oluşturmak için turistler 
geçmiş deneyimlerinden yararlanılır (Baker ve Cromton, 2000). Otel işletmeleri, emek-
yoğun işletmelerdir. Bu sebeple satılan en büyük ürün hizmettir. Hizmeti ise, insan 
öğesi üretip sunmaktadır. Otel işletmelerinde en önemli yatırım insana olan yatırımdır. 
(Çetiner, 1995). Otel işletmelerinde üretilen hizmetlerin, farklı özelliklere sahip 
müşterileri tatmin etmesinde, işgörenlerin yüksek düzeyde performans göstermeleri 
gerekmektedir (Cengiz, 2008). İşgörenlerin performansının artırılmasında ise, çalışma 
yaşam kalitesine gereksinim duyulacaktır. Çalışma yaşam kalitesi konusunda en 
kapsamlı çalışmalardan birisini yapmış olan Walton (1975) çalışma yaşam kalitesini 8 
boyut altında toplamıştır. Aşağıda bu boyutlarlardan ve turizm sektöründe ne tür bir 
etkiye sahip olduklarından bahsedilmektedir. 

* Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları Boyutu 
* Becerileri Geliştirme ve Fırsatları Kullanma Boyutu 
* Sürekli Gelişim ve İyileştirme Boyutu 
* Sosyal Bütünleşme Boyutu 
* Organizasyondaki Yasalar Boyutu 
* Toplam Yaşam Alanı Boyutu 
* Çalışma Yaşamının Sosyal Boyutu 
* Yeterli ve Adil Ücretlendirme Boyutu 
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Turizm sektöründe işletmelerin en yüksek seviyede verimlilik elde 
edebilmelerinin temelinde personelin çalışma biçimi, organizasyon, çalışma koşulları,  
sağlık imkânları, fiziksel ve sosyal olanaklar önemli oranda yer tutmaktadır (Uçkun,  
Emir ve Pelit, 2004). İşgörenler kendilerini gelişen ve değişen şartlara göre 
uyumlaştırmalıdır. İşletmelerce yapılabilecek hizmet içi eğitimler sayesinde işgörenlerin 
kendilerini geliştirmesi ve diğer işgörenlerle kaynaşarak ekip ruhunu da kullanarak 
örgütüne yararlı olması sağlanabilir (Çavuş ve Gürdoğan, 2008: 32). Mevcut işlere yeni 
deneyimler, genişletilmiş sorumluluklar ve teşvik edici özellikler kazandırılması otel 
çalışanlarının işlerinden daha fazla keyif almalarını sağlamaktadır (Fındıkçı, 1999: 340).  

İşgörenler arasında işbirliği ve ekip çalışması, örgütün toplam verimliğinde 
önemlidir (Çavuş ve Erdoğan, 2008: 19). İşbirliği ve iş paylaşımı ortak amaçlar için 
başkaları ile birlikte çalışmayı gerektirir. Grubun yetenekleri, kolektif amaçlara ulaşma 
çabaları sırasında grup sinerjisi yaratılmasını sağlamaktadır (Uçkun vd., 2004: 7). 
Çalışma yaşam kalitesi işletmeleri yasalara ve etik kurallara uyma konusunda 
işletmeleri ve işletmede çalışanları kurallara uymaya zorlamaktadır. Bunun tersi söz 
konusu olursa örgütlerin, tazminat ödemelerinin yanında imaj ve pazar kaybı gibi 
tehlikelerle karşılaşması söz konusu olabilecektir (Yeşiltaş, Temizkan ve Temizkan, 
2010: 181). Turizm ve diğer sektörlerde karşılaşılan en önemli etik hatalardan bir tanesi 
ayrımcılıktır. Yeşiltaş ve diğerleri tarafından (2010: 193)  yapılan çalışmada şu ifadelere 
yer verilmiştir; ayrımcılık, fırsatların önünü tıkamakta ve ekonomik gelişme için ihtiyaç 
duyulan insan yeteneklerinin heba edilmesine sebep olmaktadır. 

Çalışma alanı, insan hayatında önemli bir yer tutar. İş, yalnızca gerekli bir 
kazanç aracı değil, aynı zamanda sosyal bir uğraştır. Bazıları için bir yükselme ve 
mükemmelleşme dolayısıyla mutluluk vasıtası olmakla birlikte, aynı zamanda birçok 
kinlerin ve anlaşmazlıkların da kaynağıdır (Uçkun vd. 2010: 1). İş ve çalışma 
hayatındaki değişiklikler ve gelişmeler, çalışma koşulları ve iş yeri iletişimi toplumun 
önemli bir kısmını etkilemektedir (Tavmergen, 2000: 80). Örgütlerin kar elde etmek, 
topluma hizmet etmek ve varlıklarını sürdürmek gibi amaçları vardır. Oysa günümüzde, 
bilinçli topluma hizmet amacını gözetmeksizin sadece kâr amacına yönelen firmaların 
başarılarının sınırlı kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte, işletmelerin toplum içinde 
meydana gelecek değişimlere uyum sağlamaları ve sosyal sorumluluk bilinciyle 
faaliyette bulunmaları uzun vadeli çıkarlar açısından son derece önemlidir (Pelit vd., 
2009: 19).  

Çalışma yaşam kalitesinin belki de çalışanları en fazla etkileyen boyutu ücret 
sistemleri ve bu ücret sistemlerinin çalışanlar tarafından adil olarak algılanıp 
algılanmamasıdır. (Çetiner, 2002: 200). Yetersiz ve dengesiz ücret sistemleri, bireyler 
için çalışma hayatını en olumsuz etkileyen nedenler arasında gösterilebilir (Özmutaf, 
2007: 54). Yukarıda çalışma yaşam kalitesinin turizm sektöründe ne tür etkileri 
olabileceğine yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Çalışma yaşam kalitesinin 
düşük olması halinde turizm sektöründe çalışanların tatmin düzeylerinde, iş 
doyumlarında, örgütlerine olan bağlılıklarında azalma meydana geleceği düşünülebilir. 
Aşağıda, çalışma yaşam kalitesi konusuna ilişkin yapılmış bazı çalışmalara yer 
verilmektedir. 

Rızaoğlu ve Ayyıldız (2008), Otel işletmelerinde örgüt kültürü ve iş tatminine 
yönelik bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, otel işletmelerinin sahip oldukları örgüt 
kültürü boyutlarının iş tatmini üzerine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma 
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sonunda, kültürel güç ve hizmet kalitesi ile müşteri değeri çalışanların iş tatminini 
etkileyen en önemli unsurlar olarak bulunmuştur. İş ortamından elde edilen tatmin 
düzeyinin, çalışma yaşam kalitesinin bir parçası olduğu düşünüldüğünde, psikolojik 
faktörlerdeki iyi oluş halinin çalışma yaşam kalitesini artırdığı düşünülebilir. 

Başka bir araştırmada, fiziksel unsurların işgörenlerin çalışma şartlarını etkileme 
düzeyi üzerinde durulmuştur. Bu araştırmaya göre, marka yöneticilerinin rol belirsizliği, 
rol çatışması ve aşırı iş yükü gibi nedenlerle tatmin düzeylerindeki değişim ve 
performanslarını etkileme dereceleri incelenmiştir (Velolutsou ve Panigyrakis: 2004). 
Bu çalışmaya göre rol stresi, iş tatmininde tatmin düzeyini anlamlı bir şekilde 
etkilerken, işi bırakma niyetinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Buna ek 
olarak bu araştırmada, işgörenlerin iş performansları ile ilgili algılarının düşük olması, 
işten ayrılma niyetinin artmasına neden olduğu da anlaşılmıştır.  

 Malezya’da devlete ait yüksek öğrenim kurumlarında akademisyenlerin iş 
tatmini ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada, iş yaşam 
dengesi açısından memnuniyet düzeyinin artmasının, işten ayrılma niyetinini azalttığı 
anlaşılmıştır (Khairunneezam: 2011). Bu çalışmada, aile ve iş hayatı arasındaki 
dengenin, iş ortamının algılanışındaki etkisi üzerinde durulmuş, dengeli bir iş ortamının, 
çalışmadan duyulan memnuniyeti artırdığı anlaşılmıştır.  

Restoran çalışanları üzerine yapılan bir başka çalışmada, çalışanın hizmet 
yöneliminde etkili olan faktörler araştırılmış, çalışanın işinden tatmin olma düzeyi 
incelenmiştir. Çalışanların müşteri odaklı çalışma anlayışına sahip olmalarında tatmin 
düzeyinin etkili olduğu görülmüştür. Örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasında da 
ilişki tespit edilmiş, örgütünden destek gören işgörenlerin, örgütlerine daha fazla bağlı 
oldukları anlaşılmıştır. (Kim, Leong ve Lee, 2005).  

Tüm bu çalışmalar birlikte düşünüldüğünde, işgörenlerin örgüt tarafından 
desteklenme, işgörenlerin değerli olduklarının gösterilmesi ve çalışma şartlarında 
iyileştirme gibi konularda işgörenlerin örgütlerinden beklenti içinde oldukları 
anlaşılmaktadır. Bu beklentilerin karşılanması halinde işgörenlerin hem hizmet 
kalitesinin artacağı hem de örgüt içinde yaşanabilecek olumsuz durumların 
önlenebileceği söylenebilir.  

Bu araştırmanın genel amacı, otel işletmelerinde çalışanların çalıştıkları 
işletmelerde, çalışma yaşam kalitesine ilişkin ne tür uygulamalara şahit olduklarının 
tespit edilmesini sağlamaktır. Bu araştırma ile işgörenlerin, çalışma yaşam kalitesinin 
hangi unsurlarına önem verdikleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu çalışma ile  
sayfiye ve şehir otellerinde çalışma yaşam kalitesi açısından bir farklılığın olup 
olmadığı araştırılacaktır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmeleri 
değerlendirildiğinde, bu tür işletmelerde çalışanların işlerine ve işyerlerine olan 
tutumları diğer iş kollarına göre daha da önemli olmaktadır. Çünkü bu işletmelerde 
verilen hizmet, karşılıklı ilişki içerisinde müşterilerin en temel psikolojik 
gereksinimlerinin karşılanmasını içermektedir (Doğan, 1991: 149 ). 

 Turizm işletmeciliğinin temel özelliği, çoğunluğu insanın psikolojik tatmin 
duygularına yönelik bir dizi hizmetin emek-yoğun bir biçimde üretilmesi ve 
sunulmasıdır. Bu da otel işletmelerinde işgörenleri daha önemli hale getirmekte 
işletmenin başarısı ve verimliliği için personel yönetimini ve işgörenlerin işlerinden 
duydukları tatmini önemli kılmaktadır (Pelit ve Öztürk, 2010). Bu araştırmadan elde 
edilen sonuçlar otel yöneticilerine veri kaynağı olabilecek ve bu veriler personel 
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yönetiminde kullanabilecektir. Literatür taramasında çalışma yaşam kalitesi konusunda 
çalışmaların varlığı tespit edilmekle birlikte, turizm sektöründe çalışmaların sınırlı 
kaldığı görülmüştür. Çalışma yaşam kalitesinin otel işletmelerinde uygulanması ve 
bunun bir nitel çalışma olması açısından Araştırmanın literatüre bir yenilik getireceğine 
inanılmaktadır. 

Araştırmanın Yöntemi 
Bu bölümde araştırmanın amacına ulaşmada kullanılan yöntem, örneklem grubu 

verilerinin nasıl toplanıp, nasıl analiz edildiğine yönelik bilgilere yer verilmiştir. 
Araştırmada nicel ve nitel araştırma teknikleri birlikte kullanıldığından,  nicel desenli ve 
nitel desenli araştırma süreçlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

Verilerin Toplanması 
Araştırmanın nicel kısmında, Araştırmanın evrenini Ankara merkez ilçelerindeki 

5 yıldızlı otellerde çalışan işgörenler ile Antalya’da (Merkez, Alanya ve Kemer ilçeleri) 
bulunan 5 yıldızlı otellerde çalışan tüm işgörenler oluşturmuştur. Ankara bölgesi 
otellerinin şehir otellerini, Antalya bölgesi otellerinin sayfiye otellerini temsil ettiği 
varsayılmıştır. Araştırmanın geniş bir alanı kapsaması ve söz konusu alanın tümüne 
ulaşmada yaşanabilecek zorluklar dikkate alındığında, örneklem hesaplaması yoluna 
gidilmiştir. Bu örneklem hesaplaması için öncelikle evrene ait işgören sayısının 
bulunması yoluna gidilmiş, bunun için uluslararası standartlara uygun olarak oda-başına 
1,1 personel sayısı (Çetiner, 1995: 16) ile Hotelguide 2011 internet sitesi verileri 
dikkate alınarak araştırmanın evren sayısının 46897 olduğu tespit edilmiştir. Krejcie ve 
Morgan (1970)’de belirtilen formül esas alınarak %10’luk hata payı ile yapılan 
örneklem hesaplamasına göre, 96 örneklemin araştırma için yeterli olduğu anlaşılmıştır. 
Çalışma yaşam kalitesine ilişkin ifadelere verdikleri önem ve mevcut işletmelerinden 
elde ettikleri tatmin düzeyini belirlemeyi sağlayacak anket formu hazırlanmış her iki 
bölge için 150’şer anket gönderilmiştir. Ankara bölgesinden 114, Antalya bölgesinden, 
115 işgörenin katılımı sağlanmıştır. Katılımcıların olabildiğince farklı otel çalışanı 
olması için çalışılmış, Ankara bölgesinden yedi, Antalya bölgesinden yirmi bir işletme 
çalışanlarının, araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Anketler toplandıktan sonra, 
güvenilirlik analizi yapılmış, Cronbach alpha değerinin 0,95 gibi oldukça yüksek bir 
değer taşıdığı anlaşılmıştır. 

Araştırmanın nitel kısmında, araştırmacı tarafından çalışma yaşam kalitesi 
boyutları çerçevesi içinde bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formu yaklaşımı, 
araştırmacı veya görüşmeciye zaman esnekliği sağlayan aynı zamanda farklı bireylerden 
daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi elde etmeyi sağlayan bir yaklaşımdır (Buluç, 
2007: 10).  Ayrıca, görüşme formu, araştırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve 
soruların kapsanmasını güvence altına almak için geliştirilmiş bir yöntemdir (Yıldırım 
ve Şimşek, 2006: 122). Görüşme tekniğini kendi içinde yapılandırılmış, yarı-
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler olarak sınıflamak mümkündür. Bu 
görüşme formu, ‘Otellerde çalışma yaşam kalitesi uygulamaları’ başlığı altında tek tema 
halinde şekillendirilerek 8 adet yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşturulmuştur. 
Görüşme formunun amaca uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını ile ilgili uzman 
görüşü alınmış, uygulama dışında kalan bazı otel işgörenleri’nin görüşme formu ile 
görüşleri incelenmiştir. Bu inceleme sonunda görüşme formunun amacına uygun 
şekilde hazırlandığı ve işgörenler tarafından anlaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Böylece, 
işgörenlerin görüşme formuna uygun olarak verdikleri cevaplar ile veriler toplanmıştır. 
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Veri toplama süreci içerisinde, Ankara da gönüllülük esasına dayalı olarak her biri farklı 
otelde çalışan biri yönetici olmak üzere 4 işgörenden, görüşme için onay alınmıştır. Bu 
görüşme formu ile ulaşılmak istenen amaç hakkında çalışanlara bilgi verilmiş,  yüz yüze 
görüşme yapılmış ve görüşme formunun doldurulması sağlanmıştır. Her bir çalışan için 
görüşme süresi ortalama 30 dakika sürmüş ve görüşme sırasında işgörenlerin sorulara 
verdikleri cevaplar not alınmıştır. Antalya bölgesinde yine gönüllülük esasına dayalı 
olarak, her biri farklı otel çalışanı olmak üzere işgörenlere araştırma amacı hakkında 
bilgi verilmiş, araştırmaya katılıp katılamayacakları telefonla sorulmuştur. Araştırmaya 
katılabilecek olan işgörenlerden mail adresleri istenerek görüşme formunun e-posta 
aracılığıyla araştırmacıya gönderilmesi sağlanmıştır.  

Verilerin Analizi 
Araştırmanın nicel kısmında, çalışma yaşam kalitesi ifadelerine işgörenler 

tarafından verilen önem ve tatmin derecelerini belirlemek amacıyla, likert ölçeği 
doğrultusunda, hiç önemli değilden, çok önemliye ve hiç tatmin edici değilden, çok 
tatmin ediciye işgörenlerin kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemelerini 
sağlayacak ifadeler kullanılmıştır. SPSS 19 veri analiz programından yararlanarak eşli 
guruplar t testi yapılmıştır. Eşli gruplar t testinde, iki örneklem arasındaki farkın anlamlı 
bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı test edilir (Büyüköztürk, 2007: 67). Böylece, 
işgörenlerin hem sayfiye bölgelerinde hem de şehir otellerinde çalışma yaşam kalitesi 
boyutlarına verdikleri önem ve mevcut işletmelerinden elde ettikleri tatmin düzeyleri 
tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar nitel araştırma sonuçları ile birlikte 
değerlendirilmiştir. 
   Araştırmanın nitel kısmında, verilerin çözümlenmesi için betimsel analiz tekniği 
kullanılmıştır. Betimsel analizin amacı; ham verilerin okuyucunun anlayabileceği ve 
isterlerse kullanabileceği bir biçime sokulmasıdır. Betimsel çözümlemede elde edilen 
veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu 
çözümlemede, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 
yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
Bu nedenle, araştırmada nitel araştırma örnekleme yöntemlerinden, doğrulayıcı veya 
yanlışlayıcı durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde amaç, bir 
araştırmacının bulgularını doğrulayıcı durumlarda hâlihazırda bulunmuş temalara veya 
sonuçlara zenginlik ve derinlik katan bulguların geçerliliğini artırılması, yanlışlayıcı 
durumlarda, hâlihazırda bulunmuş sonuçlara alternatif veya zıt açıklamalar getirilmesi 
ve bulunmuş sonuç ve temaların hangi sınırlar içerisinde geçerli olduğunu 
belirlenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 112). Böylece, görüşme formundan elde 
edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle önceden belirlenmiş tema kapsamında 
hazırlanan sorulara göre özetlenmiş, görüşme formundan elde edilen bilgiler, nicel 
araştırma sonuçları ile birlikte değerlendirilip yorumlanmıştır.  

 Bulgular 
Bu araştırmada, nicel araştırma sonuçları ile nitel araştırma sonuçlarının birlikte 

değerlendirilebilmesi için, işgörenlerin çalışma yaşam kalitesi boyutlarına verdikleri 
önem ve çalıştıkları mevcut işletmelerde elde ettikleri tatmin düzeylerini gösteren bir 
tablo’ya yer verilmiştir.  Tablo 1‘de çalışma yaşam kalitesi ile ilgili ifadeler sekiz boyut 
altında toplanmış ve her boyuta ait önem ve tatmin düzeyleri puan ortalamaları arasında 
anlamlı bir farklılığın olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için ilişkili 
örneklemler t testi sonuçlarından yararlanılmıştır Buna göre, çalışma yaşam kalitesi 
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boyutları önem ve tatmin düzeyleri arasında tüm boyutlarda anlamlı farklılığa 
rastlanmıştır. Bu farklılık hem Ankara’da hem de Antalya’da aynı şekilde (p<0.05) 
gerçekleşmiştir. Bu da ister kıyı bölgelerde, ister şehir otellerinde çalışsınlar, 
işgörenlerin çalışma yaşam kalitesinden istedikleri düzeyde yararlanamadıkları 
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonucun nitel araştırma sonuçları ile örtüşüp 
örtüşmediğini ortaya koymak adına hazırlanan görüşme formu çerçevesi içinde 
katılımcıların aşağıdaki sorulara cevap vermesi sağlanmış, alınan cevaplar ile tablo 
sonuçları birlikte değerlendirilmiştir. 
—Otel işletmelerinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına ilişkin neler 
söyleyebilirsiniz? 
—Otel işletmelerinde çalışanların becerilerini geliştirmeye ve onların çeşitli fırsatlardan 
yararlanmasına ilişkin neler söyleyebilirsiniz? 
—Otel işletmelerinde çalışanların gelişimlerinin sürekli olmasına yönelik neler 
söylersiniz? 
—Çalıştığınız işletmede sosyal bütünleşmeye yönelik olarak neler söyleyebilirsiniz? 

 —Çalıştığınız işletmede uymak zorunda olduğunuz kurallar ve sahip olduğunuz 
haklara yönelik neler söylersiniz‘ 

—Çalıştığınız işletmede çalışma koşullarının özel hayata etkisine yönelik neler 
söylersiniz? 

—Çalıştığınız işletmede sosyal sorumluluk etkinliklerine ilişkin neler söylersiniz?  
—Çalıştığınız işletmede adil ve yeterli ücret sistemlerine yönelik neler söylersiniz? 
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Tablo 1. Çalışma Yaşam Kalitesi Boyutlarının Bölgelere Göre Karşılaştırılması 
 

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları Boyutu 
Bölge Değer n a.ort. s.s. t p 

Ankara Önem 114 4,3801 0,56596 9,410 0,000 Tatmin 114 3,7228 0,68795 
Antalya Önem 115 4,3188 0,61240 8,868 0,000 Tatmin 115 3,7228 0,68795 

Becerileri Geliştirme ve Fırsatları Kullanma Boyutu 
Bölge Değer n a.ort. s.s. t p 

Ankara Önem 114 4,3801 0,56596 9,410 0,000 Tatmin 114 3,7228 0,68795 
Antalya Önem 115 4,3188 0,61240 8,868 0,000 Tatmin 115 3,7228 0,68795 

Sürekli Gelişim ve İyileştirme Boyutu 
Bölge Değer n a.ort. s.s. t p 

Ankara Önem 114 4,3801 0,56596 9,410 0,000 Tatmin 114 3,7228 0,68795 
Antalya Önem 115 4,3188 0,61240 8,868 0,000 Tatmin 115 3,7228 0,68795 

Sosyal Bütünleşme Boyutu 
Bölge Değer n a.ort. s.s. t p 

Ankara Önem 114 4,3801 0,56596 9,410 0,000 Tatmin 114 3,7228 0,68795 
Antalya Önem 115 4,3188 0,61240 8,868 0,000 Tatmin 115 3,7228 0,68795 

Organizasyondaki Yasalar Boyutu 
Bölge Değer n a.ort. s.s. t p 

Ankara Önem 114 4,3801 0,56596 9,410 0,000 Tatmin 114 3,7228 0,68795 
Antalya Önem 115 4,3188 0,61240 8,868 0,000 Tatmin 115 3,7228 0,68795 

Toplam Yaşam Alanı Boyutu 
Bölge Değer n a.ort. s.s. t p 

Ankara Önem 114 4,3801 0,56596 9,410 0,000 Tatmin 114 3,7228 0,68795 
Antalya Önem 115 4,3188 0,61240 8,868 0,000 Tatmin 115 3,7228 0,68795 

Çalışma Yaşamının Sosyal Boyutu 
Bölge Değer n a.ort. s.s. t p 

Ankara Önem 114 4,3801 0,56596 9,410 0,000 Tatmin 114 3,7228 0,68795 
Antalya Önem 115 4,3188 0,61240 8,868 0,000 Tatmin 115 3,7228 0,68795 

Yeterli ve Adil Ücretlendirme Boyutu 
Bölge Değer n a.ort. s.s. t p 

Ankara Önem 114 4,3801 0,56596 9,410 0,000 Tatmin 114 3,7228 0,68795 
Antalya Önem 115 4,3188 0,61240 8,868 0,000 Tatmin 115 3,7228 0,68795 
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Araştırmada otel çalışanlarına ilk olarak ‘Otel işletmelerinde güvenli ve sağlıklı 
çalışma koşullarına ilişkin neler söyleyebilirsiniz?’ sorusu yöneltilmiştir. 

Bu soruya, Ankara bölgesi çalışanlarının verdikleri cevaplar incelendiğinde, 
yönetici olmayan çalışanlar sağlıklı ve çalışma koşullarından genel olarak memnun 
olduklarını ifade etmişlerdir. İşgörenlerden ikisi, özellikle işletmelerinin çalışanların 
sağlığını önemsediğini hatta çeşitli hastanelerle özel anlaşmaları olduğunu 
söylemişlerdir. Kalan iki çalışan ise, işletmelerin güvenlik koşullarına dikkat ettiklerini, 
özellikle yeni işe giren çalışanlara aşırı iş yüklemesi yapılmadığını, işe alışıncaya kadar 
zor görevleri daha kıdemli ve tecrübeli personelin yerine getirdiğini söylemişlerdir. 
Yönetici konumunda olan çalışan ise, bu soruya ilişkin çalıştığı otelin fiziki ve sağlık 
koşullarının yeterli olduğunu ancak, işin aşırı stresli olması nedeniyle işgörenlerin 
psikolojik sorunlar yaşayabildiğini ifade etmiştir. 
 Aynı soruya Antalya bölgesi çalışanların verdiği yanıtlar incelendiğinde, 
yönetici olmayan çalışanlar, genelde çok uzun süreler çalıştıklarını, sağlıklı ve güvenli 
çalışma koşulları ile ilgili olarak, kendi işletmelerinde memnun olmadıklarını 
söylemişlerdir. Hatta bununla ilgili olarak bir işgören, ‘Çalıştığım işletme çok iş; az 
personel politikası benimsediği için çalışma koşullarının ağır oluşundan psikolojik 
sorunlar yaşıyorum’ demiştir. Yönetici konumunda olan çalışan ise, daha iyimser bir 
tablo çizerek, bu soruya ilişkin işletmelerinde kaza ve risk analizleri yapıldığını ve iş 
güvenliği danışmanlarından yardım aldıklarını ifade etmiştir. 
 Bu veriler doğrultusunda, Ankara bölgesinde sağlıklı ve güvenli çalışma 
şartlarının işgörenlerce daha fazla benimsendiği, Antalya bölgesinde de işgörenlerin bu 
şartlardan çok memnun olmadıkları söylenebilir. Sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına 
ilişkin literatürdeki bilgiler incelendiğinde insanların rahat çalışabilecekleri ortama 
sahip olmaları bu doğrultuda çalışılan yerin fiziki özellikleri; sıcaklık, temizlik ve 
ışıklandırma gibi faktörlerin işgörenin çalışma verimini etkilemekte, şartların iyi olması 
halinde işgörenin veriminin arttığı ifade edilmektedir. (Aydın,2009). Bu konuya ilişkin 
nicel araştırma sonucuna bakıldığında, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları boyutuna 
ilişkin beklentilerin, hem Ankara’da hem de Antalya’da karşılanamadığı anlaşılmıştır. 
Ankara’da çalışma yaşam kalitesinin bu boyutuna ilişkin işgörenlerin önem algısını 
gösteren aritmetik ortalama değeri (4.38) iken, işletmelerinden elde ettikleri tatmin 
ortalamasının  (3.72) olması, Ankara’da beklentilerin karşılanamadığını göstermektedir.  
Antalya bölgesinde işgörenlerin sağlıklı çalışma koşuları önem algısı ortalaması (4.32)  
iken, işgörenlerin işletmelerinden elde ettikleri sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları 
tatmin değeri (3.57) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, nitel araştırma sonuçları Antalya 
bölgesi için nicel araştırma sonuçlarını doğrularken, Ankara için doğrulamamıştır. Bu 
durum, Ankara bölgesi çalışanlarının bazı psikolojik sıkıntılar çektikleri, bu sıkıntılar 
dışında genel olarak işletmenin bu boyutuna ilişkin şartlarını benimsemesi ile 
açıklanabilir. 

 Araştırmada ikinci olarak otel çalışanlarına ‘Otel işletmelerinde çalışanların 
becerilerini geliştirmeye ve onların çeşitli fırsatlardan yararlanmasına ilişkin neler 
söyleyebilirsiniz?’ sorusu yöneltilmiştir. 
 Bu soruya ilişkin Ankara bölgesi çalışanlarının cevapları incelendiğinde, düz 
işgörenlerden ikisi çalıştıkları otelde kurs ve kariyer imkânının olduğunu ve ek gelir 
imkânlarına sahip olduklarını söylemişlerdir. Bu düz işgörenlerden biri ‘Çalıştığım otel 
beni havuz hijyeni konusunda bir kursa gönderdi.’ demiştir. Diğer iki düz işgören ise, 
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otellerinde kurs, seminer ve kariyer imkânları açısından yeterli şartların bulunmadığını 
söylemişlerdir. Bu bölgedeki yöneticinin görüşü ise, işgörenlere düzenli mesleki eğitim 
veriliyor şeklinde olmuştur. 

 Antalya bölgesi çalışanlarının bu soruya ilişkin cevapları incelendiğinde, Düz 
işgörenlerin tamamı becerilerini geliştirecek yeterli ortama sahip olmadıklarını, sadece 
yeni işe alınan personele otel ve görevlerin anlatıldığını söylemişlerdir. Bu 
işgörenlerden birisi, ‘Çalışma şartlarının ağırlığından esprili bir üslupla, ‘18 saat 
çalışmayı öğreniyoruz.’ demiştir. Yine işgörenlerden birisi, kariyer imkânı ile ilgili 
olarak, ‘Otelde üstlere kişisel tanışıklıkla ne kadar yakın olursan o kadar yükselme 
şansına sahip olursun’ diyerek kariyer imkânlarının liyakat yerine ahbaplık ilişkisine 
dayandığını belirtmiştir. Son olarak Antalya bölgesinde yönetici olarak çalışan işgören, 
işletmelerinde oryantasyon eğitimi ve iş başı eğitimi yapıldığını ve kariyer imkanlarının 
mevcut olduğunu söylemiştir. 

 Yukarıdaki veriler incelendiğinde, becerileri geliştirme ve fırsatlardan 
yararlanma anlamında her iki bölgedeki düz işgörenlerin fazla memnun olmadıkları 
anlaşılmıştır. Özellikle Antalya bölgesindeki düz işgörenler daha karamsar bir tablo 
çizmiştir. Yönetici konumda olan işgörenler işletmelerinde her türlü eğitim ve kariyer 
fırsatından işgörenlerin yararlandığını belirtmişlerdir. Literatür bilgilerine bakıldığında, 
bir iş çalışana, becerilerini ve bilgilerini geliştirmek üzere ne kadar yarar sağlıyorsa, 
işgörenler açısından önemli olduğu ifade edilmektedir (Aydın, 2009). Örgütsel 
psikolojide duygusal zekânın önemi vurgulanmaktadır. Çalışanların duygusal emekle 
birlikte müşteriye hizmet etme anlayışına sahip olduğu, yeteneklerinde ve 
becerilerindeki artışın hizmet performanslarını artırdığı ifade edilmektedir (Prentice ve 
King, 2011). Nicel araştırma sonuçlarına bakıldığında, Ankara için becerileri geliştirme 
fırsatları kullanma boyutu önem ortalamasının (4.38) olduğu, tatmin ortalamasının 
(3.41) olduğu anlaşılmıştır. Antalya’da ise, önem ortalamasının (4.32) tatmin 
ortalamasının (3.33) olduğu tespit edilmiştir. Böylece hem Ankara hem de Antalya 
bölgesinde bu boyutla ilgili işgörenlerin beklentilerinin karşılanamadığı anlaşılmıştır. 
Bu durum nitel araştırmada,  Ankara ve Antalya bölgelerinin her ikisi için de 
doğrulandığını göstermektedir. 

 Araştırmada otel çalışanlarına üçüncü olarak, ‘Otel işletmelerinde 
çalışanların gelişimlerinin sürekli olmasına yönelik neler söylersiniz? ‘ sorusu 
yöneltilmiştir. 
 Bu soruya ilişkin Ankara bölgesi çalışanların cevapları incelendiğinde, düz 
işgörenlerden üçü, belli dönemlerde hizmet içi eğitimi aldıklarını söylemişlerdir. Diğer 
düz işgören sadece işe girerken eğitim verildiğini söylemiştir. Düz işgörenlerin tamamı 
işletmelerinde inisiyatif kullanma şansına sahip olmadıklarını, her türlü kararın üst 
makamlar tarafından alındığını ifade etmişlerdir. Bu durumun kendi kişisel gelişimlerini 
olumsuz yönde etkilediğini söylemişlerdir. Yönetici konumda olan işgörende düz 
işgörenleri doğrular şekilde kararların ast-üst ilişkisi şeklinde alındığını söylemiştir. 
 Aynı soruya Antalya bölgesi çalışanlarının verdiği yanıtlar incelendiğinde, düz 
işgörenlerden ikisi, çalıştıkları işletmenin inisiyatif kullanma fırsatı verdiğini ancak düz 
işgörenlerin bu hakkı kullanmayı istemediklerini söylemiştir. Diğer iki düz işgören ise 
işletmelerinde düz işgörenlere inisiyatif kullanma hakkı verilmediğini söylemişlerdir. 
Yönetici konumda olan işgören ise, iş zenginleştirme ve eğitim planları çerçevesi içinde 
işgörenlerin gelişiminin devamlılığı adına çalışmalar yaptıklarını ifade etmiştir. 
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 Literatür bilgilerine bakıldığında, çalışanların yaşamının büyük bir bölümünü iş 
yerinde geçirmesi nedeniyle işgörenlerin bireysel gelişimlerinin sürekliliğinin 
sağlanması, monoton bir iş yapısı yerine dinamik bir yapıda çalışma imkânı sağlanması 
işgörenlerin daha verimli olmasına ve işletme içinde sorunların daha kolay çözülmesine 
katkı sağladağı ifade edilmektedir (Yüksel, 2004). Bir başka çalışmada, çalışanların 
yaratıcı davranışların özendirilmesinin önünün açılması gerektiği, gerektiğinde 
işgörenlerin hata yapabilme şansı verilmesinin çalışanlarının gelişimi açısından yararlı 
olduğu vurgulanmaktadır (Koçel, 2003). Nicel araştırma sonuçlarına bakıldığında, 
çalışma yaşam kalitesinin sürekli gelişim ve iyileştirme fırsatları boyutunda Ankara 
bölgesi çalışanlarının önem algı ortalaması (4.37) iken, tatmin ortalamasının (3.53) 
olduğu anlaşılmıştır. Antalya bölgesinde ise önem ortalamasının (4.12), tatmin 
ortalamasının (3.29) olduğu anlaşılmıştır. Böylece işgörenlerin çalışma yaşam 
kalitesinin bu boyutuna ilişkin beklentileri karşılanamadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 
nitel araştırma sonuçları, nicel araştırma sonuçlarını her iki bölge içinde 
doğrulamamıştır. Ancak, Antalya bölgesinde kısmen yanlışlayıcılık da söz konusudur. 
Bunun nedeni, sahil bölgelerinde hizmet süreci daha hızlı ve dinamik olmaktadır. Bu da 
işgörenlerin ister istemez insiyatif almasına yol açmaktadır. 

 Araştırmada otel çalışanlarına dördüncü olarak ‘Çalıştığınız işletmede sosyal 
bütünleşmeye yönelik olarak neler söyleyebilirsiniz?’ sorusu yöneltilmiştir. 
 Bu soruya ilişkin Ankara bölgesinde, düz işgörenlerden ikisi, çalıştığı otelde 
işyerinde arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu ve bu durumun işgörenlerin işine 
bağlılığını artırdığını söylemişlerdir. Diğer iki düz işgören ise, çalıştıkları işyerinde 
arkadaşlık ortamının gelişmesi için özel gün ve gecelerin bir fırsat olarak 
değerlendirildiği ve bunların işgörenleri ziyadesiyle memnun ettiğini söylemişlerdir. 
Yönetici konumda olan işgören, otellerinde sosyalleşmeye yönelik komitenin olduğunu, 
bu komitenin işgörenlerin kaynaşması için çeşitli aktivitelerin belirlenmesi ve 
yürütülmesinden sorumlu olduğunu söylemiştir. 

 Aynı soruya Antalya bölgesindeki çalışanların verdiği cevaplar incelendiğinde, 
düz işgörenlerden ikisi, çeşitli faaliyetler olsa bile çok fazla çalışmaktan bu faaliyetlere 
katılma şanslarının olmadığını, işten arta kalan zamanlarını ailelerine ayırdıklarını 
söylemişlerdir. İşgörenlerden biri, çalıştığı otelde arkadaşlık ortamının zayıf olduğunu, 
böyle organizasyonlara işgörenlerin çoğunun katılmak istemediğini söylemiştir. Düz 
işgörenlerden birisi, ‘Belki de çalıştığım otelde en iyi durum bu’ diye görüşünü 
açıklamıştır. Yönetici konumda olan işgörenin görüşlerine bakıldığında, sosyal 
bütünleşmeyi sağlamak için personel piknikleri, personel geceleri ve çeşitli spor 
aktiviteleri düzenleyerek otel çalışanları arasında etkileşim sağlamaya çalıştıklarını 
söylemiştir. 

 Genel olarak bir değerlendirme yapılacak olursa, Ankara bölgesinde sosyal 
bütünleşme, işgörenler açısından daha tatmin edicidir. Yönetici konumda olan 
işgörenlerin görüşlerinde bir paralellik söz konusudur. Ancak, Antalya bölgesinde 
çeşitli organizasyonlar yapılmasına rağmen işgörenlerin bu tür aktivitelere katılmayı 
genel olarak tercih etmedikleri anlaşılmıştır. Literatür bilgileri incelendiğinde, 
işgörenlerin ileriye dönük umutlarını gerçekleştirecek bir iş yerinde çalışması sahip 
olduğu değerlerle iş gurubunun değerlerinin uyuşması ve beraberce ortak bir amaç 
doğrultusunda hareket etmenin önemi vurgulanmaktadır (Eren, 1993: 107). Nicel 
araştırma sonuçlarına göre Ankara bölgesi çalışanları için sosyal bütünleşme önem algı 
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ortalaması (4.42) iken, tatmin algı ortalaması (3.72) olarak gerçekleşmiştir. Antalya’da 
ise, önem algı ortalaması (4.29) iken, tatmin algı ortalaması (3.61) olarak 
gerçekleşmiştir. Böylece işgörenlerin sosyal bütünleşme boyutu beklentilerinin 
karşılanamadığı anlaşılmıştır. Nitel araştırma sonuçları ise, nicel araştırma sonuçlarını 
doğrulamadığını göstermiş, ancak diğer boyut tatmin algılamalarına bakıldığında 
işgörenlerin bu boyutla ilgili tatmin düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Nitel 
araştırma sonuçlarını genel olarak değerlendirdiğimizde, hem Ankara hem de Antalya 
bölgesi için işgörenlerin sosyal bütünleşme etkinliklerinden memnun oldukları 
söylenebilir. Ancak Antalya bölgesinde bu tür etkinliklerden işgörenlerin yararlanma 
şansının daha sınırlı olduğu da söylenebilir. 

 Araştırmada otel çalışanlarına beşinci olarak ‘Çalıştığınız işletmede uymak 
zorunda olduğunuz kurallar ve sahip olduğunuz haklara yönelik neler söylersiniz?’ 
sorusu yöneltilmiştir. 
 Bu soruya ilişkin Ankara bölgesi çalışanlarının verdiği cevaplar incelendiğinde, 
düz işgörenlerin tamamı işletmelerinde işgören disiplinini sağlamaya yönelik kuralların 
olduğunu ve bunlara uyulması gerektiğine inandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca yine 
işgörenlerin tamamı sosyal haklarını ve izin haklarını tamamıyla kullanma şansına sahip 
olduklarını söylemişlerdir. Yönetici konumunda olan işgörende diğer düz işgörenler 
gibi tüm hakların işgörenlerce kullanılabildiğini, haftalık izin, yıllık izin ve bayram izni 
gibi izin haklarının işgörenlerce kullanılabildiğini söylemiştir. 
 Aynı soruya Antalya bölgesi çalışanlarının verdiği cevaplar incelendiğinde, 
Antalya bölgesinde çalışan düz işgörenlerin hepsi genel olarak sosyal ve izin haklarının 
kullanılması hususunda işletmelerinden memnun olmadıklarını söylemişlerdir. 
İşgörenlerden biri, işletmelerinde işgörenlere fazla mesai yaptırılıp ücretlerinin 
ödenmediğini ifade etmiştir. Yine işgörenlerden bir tanesi ‘Çalıştığım yerde kesinlikle 
eşitlik yok biz haklardan tam anlamıyla yararlanamıyorken, yöneticiler bu haklardan 
daha fazla yararlanmaktadırlar’ şeklinde görüşünü açıklamıştır. Yönetici konumda olan 
işgörenin değerlendirmelerine bakıldığında, fazla mesai olmasına rağmen işgörenlere 
genelde fazla mesai yaptırılmadığı 8 saatlik çalışma süresinin olduğunu, işgörenlere 12 
aylık iş imkânının sağlandığını, sezonluk iş yerine devamlı bir işe sahip olduklarını, izin 
ve diğer haklardan işgörenlerin tam olarak yararlandığını söylemiştir. 

 Literatür bilgilerine bakıldığında, işgörenlerin örgütte alınan kararlardan 
etkilendiği, işgörenlerin hak ve görevlerin tam olarak bilmeye ihtiyaçlarının olduğu 
vurgulanmaktadır. İşgörenin kendi fikrini söyleyebilme, özel hayatına saygı beklentisi 
içinde olduğu ifade edilmektedir (Erdem, 2008: 39). Nicel araştırma sonuçlarına 
bakıldığında, Ankara bölgesi için çalışma yaşam kalitesinin organizasyondaki yasalar 
boyutu önem algı ortalaması (4.42) iken, tatmin algı ortalaması (3.60) olmuştur. 
Antalya’da ise, önem algısı (4.31) iken, tatmin algısı (3.34) olarak gerçekleşmiştir. 
Böylece, işgörenlerin bu boyuta ilişkin beklentilerinin karşılanamadığı görülmektedir. 
Ancak nitel araştırma sonuçları Ankara bölgesi için bunu doğrulamamıştır. Antalya 
bölgesi için nitel araştırma sonuçları ile nicel araştırma sonuçlarının örtüştüğü 
görülmektedir. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, Antalya bölgesinde düz 
işgörenlerin sosyal ve izin haklarından tam anlamıyla yararlanamadıkları anlaşılmıştır. 
Ancak yönetici konumda olan işgören ise hakların tam olarak verildiğini söylemiştir. 
Bunun nedeni her bir işletmenin kendine özgü hizmet anlayışı ve sorumluluğu ile 
açıklanabilir. Ankara bölgesinde sosyal hak ve izinlerden hem yönetici konumda olan 



 
 

M. Tuncer – M.Yeşiltaş 5/1 (2013) 57-78 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 70

işgören hem de düz işgörenlerin tam olarak haklardan yararlandıklarını söylemeleri 
Ankara bölgesinde işgörenlerin çalışma şartlarına bakış açısından daha olumlu olduğuna 
yönelik algıyı pekiştirmektedir. 

 Araştırmada otel çalışanlarına altıncı olarak ‘Çalıştığınız işletmede çalışma 
koşullarının özel hayata etkisine yönelik neler söylersiniz?’ sorusu yöneltilmiştir. 
 Bu soruya Ankara bölgesi çalışanlarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde, iki 
düz işgören, çalışma saatlerinin ailesine ve özel hayatına zaman ayırmasına engel 
olmadığını söylemişlerdir. Diğer iki çalışan ise, çalıştıkları işletmelerde iş temposunun 
yoğun olması nedeniyle fazla mesaiye kalma durumunun olduğunu, aile ve özel 
hayatlarına çok zaman ayıramadıklarını söylemişlerdir. Yönetici konumunda olan 
işgören ise, ‘Bizim otelde işgörenler aile ve özel hayatlarına zaman ayırmaya uygun bir 
sistemde çalışmaktalar’ diye görüşünü açıklamıştır. 
 Aynı soruya Antalya bölgesi çalışanlarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde, 
düz işgörenlerden ikisi, tatil ve izin haklarının yetersizliğinden, yoğun çalışma 
temposundan, aile ve özel hayatlarına yeterince zaman ayıramadıklarından şikâyetçi 
olmuşlardır. Düz işgörenlerden birisi, vardiya düzeninde çalıştığından arta kalan 
zamanda ailesine zaman ayırabildiğini, ancak bunun kendisine yetmediğini ifade 
etmiştir. Düz işgörenlerden biri, bu konuya ilişkin en karamsar tabloyu çizmiştir. 
Çalıştığı işletmede uzun çalışma süreleri nedeniyle ailesine ve kendisine hiç vakit 
ayıramadan ömrünün geçip gittiğini ve bunun kendisinde psikolojik bir sarsıntı 
meydana getirdiğini söylemiştir. Yönetici konumda olan işgören, ‘İşletmemizde çalışan 
işgörenler mecburi çalışma saatleri dışında istedikleri gibi ailelerine ve kendilerine 
zaman ayırabilmektedirler.’ şeklinde görüşünü açıklamıştır. 

 Literatür bilgilerine bakıldığında, Erdem (2008) iş yaşamının toplumsal 
çevreden soyutlanamayan, birbirini etkileyen iki süreç olduğunu ifade etmiştir. Bu 
nedenle birey, kişisel ve mesleki yaşamı arasında bir denge kurmak zorundadır 
(Özaslan, 2010: 25). Nicel araştırma sonuçlarına bakıldığında, çalışma yaşam kalitesi 
toplam yaşam alanı önem algı ortalaması Ankara bölgesi için (4.49) iken, tatmin 
ortalaması (3.72) olarak gerçekleşmiştir. Antalya’da ise, önem ortalaması (4.38) iken 
tatmin ortalaması (3.50) seviyesinde kalmıştır. Böylece,  otel çalışanlarının çalışma 
yaşam kalitesinin toplam yaşam alanı boyutuna ilişkin beklentilerinin karşılanamadığı 
anlaşılmıştır. Nitel araştırma sonuçları, nicel araştırma sonuçlarını kısmen doğrularken, 
Antalya bölgesi için tamamen doğrulamaktadır.  

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında yine Antalya bölgesinde çalışma 
saatlerinin uzunluğu ve çalışma sistemlerindeki yoğunluk, işgörenlerin ailelerine ve 
kendilerine vakit ayırmasına engel olduğu söylenebilir. Yine şartların düz işgörenler 
açısından yeterince tatmin edici olmadığı, yukarıdaki verilerden anlaşılmaktadır. Ankara 
bölgesindeki işgörenlerin kendilerine ve ailelerine zaman ayırma konusunda fazla 
şikâyetçi olmadıkları söylenebilir. 

 Araştırmada otel çalışanlarına yedinci olarak ‘Çalıştığınız işletmede sosyal 
sorumluluk etkinliklerine ilişkin neler söylersiniz? ‘sorusu yöneltilmiştir. 
 Ankara bölgesinde çalışanların yedinci soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde 
düz işgörenlerden biri, bu soruya ilişkin kendi işletmelerinde, çeşitli sosyal sorumluluk 
projelerine destek vermek amacıyla, işletmelerinde bulunan mekân ve malzemelerin 
ücretsiz kullandırıldığını söylemiştir. Düz işgörenlerden üçü ise, işletmelerinin çevreye 
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duyarlı, kanunlara saygılı bir hizmet işletmesi olması nedeniyle sosyal sorumluluk 
projelerine katılmaktan geri kalmadıklarını açıklamışlardır. Ankara bölgesinde yönetici 
olarak çalışan işgören, işletmelerinde çalışanlara rahat huzurlu bir çalışma ortamı 
sunulduğunu ve bunun en önemli sosyal sorumluluk etkinliklerinden biri olduğuna 
inandığını söylemiştir. 

 Antalya bölgesi çalışanlarının yedinci soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde,  
düz işgörenlerden üçü, işletmelerinin sosyal sorumluluk projelerine katıldığını daha çok 
yerel düzeyde bu etkinliklerde yer aldıklarını beyan etmişlerdir. Bu üç işgörenden biri 
‘Bizim işletmede bir engelli vatandaş için kapak toplanıp tekerlekli iskemle alındı’ 
şeklinde sosyal sorumluluk projesini örneklendirmiştir. Sosyal sorumluluk projelerine 
işletmelerinin katılım gösterdiğini söyleyen bir düz işgören de çalıştığı işletmede her yıl 
çevre koruma, atık toplama ve yangın eğitimleri verildiğini söylemiştir. İşletmeleriyle 
ilgili olarak sosyal sorumluluk boyutunda olumsuz yargıya sahip olan sadece bir işgören 
vardır. Bu işgören, ‘İşletmemizde bu kadar ağır şartlarda çalışan işgörenler varken, bu 
işletmenin sosyal sorumluluk anlayışı vardır denilebilir mi?’ şeklinde açıklama 
yapmıştır. Yönetici konumda olan işgörende çalıştığı işletmede çevreye duyarlı bir 
hizmet anlayışının hâkim olduğunu ve işletmesinin sosyal sorumluluk projelerine destek 
verdiğini söylemiştir. 
 Literatürde işgörenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme, doğal 
çevreyi koruma, toplumun refah seviyesini artıracak eğitim-sağlık ve sanat etkinliklerini 
destekleme gibi hususlar bu boyut çerçevesi içinde değerlendirilmektedir (Erdem, 
2008).  Nicel araştırma sonuçlarına bakıldığında, çalışma yaşam kalitesinin sosyal 
boyutuna ilişkin Ankara’daki önem algı ortalamasının (4.38), tatmin ortalamasının 
(3.68) olduğu görülmektedir. Antalya’da, önem algı ortalamasının (4.30), tatmin algı 
ortalamasının (3.40) olduğuna göre, işgörenlerin bu boyut çerçevesi içinde 
beklentilerinin karşılanamadığı anlaşılmıştır. Böylece nitel araştırma sonuçları, nicel 
araştırma sonuçlarını kısmen doğrulamaktadır.  

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, her iki bölgede de sosyal 
hassasiyetleri gözeten bir anlayışın olduğu söylenebilir. Burada öne çıkan konulardan 
birisi de, sosyal sorumluluk denilince mevcut işletme bünyesindeki aksaklıkların 
giderilmesinin sosyal sorumluğun bir gereği olduğu düşüncesidir. 

 Araştırmada otel çalışanlarına sekizinci olarak ‘ Çalıştığınız işletmede adil ve 
yeterli ücret sistemlerine yönelik neler söylersiniz?’ şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 
 Ankara bölgesinde çalışanlarının bu soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, 
düz işgörenlerden ikisi, çalıştıkları işletmedeki yeterli ve adil ücret sisteminden 
memnun olduklarını, işletmelerinde ek kazanç ve fazla mesai ücretlerini aldıklarını ve 
bunun adil sayılabilecek bir şekilde dağıtıldığını söylemiştir. Düz işgörenlerden diğer 
ikisi ise, ek kazanç ve fazla mesai ücreti gibi imkânlara sahip olmakla birlikte bu 
ücretlerin tam olarak kendilerine yetmediğinden şikâyetçi olmuşlardır. Yönetici 
konumdaki işgörenin görüşlerine bakıldığında, genel olarak işletmelerinde çalışan 
işgörenlerin adil ve yeterli bir düzeyde ücret sistemlerinden yararlandıklarını 
söylemiştir. 
 Antalya bölgesi çalışanlarının bu soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, düz 
işgörenlerden ikisi, çalıştığı işletmedeki ek kazançtan ve fazla mesai ücretlerinden 
memnun olduklarını, ancak aylık maaş tutarından memnun olmadıkları söylemişlerdir. 
Düz işgörenlerden diğer ikisi ise, ek kazanç imkânının olduğunu, ancak işletmelerinde 
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bu ek kazançların adil olarak dağıtılmadığını söylemişlerdir. Yönetici konumda olan 
işgörenin görüşleri incelendiğinde, işletmelerinde belirli ücret göstergeleri üzerinden bir 
ücretleme yapıldığı, çalışanların işteki konumu ve farklı bazı özelliklerine göre elde 
ettiği gelirlerde değişikliklerin olduğu ifade edilmiştir.  
 Literatürde, çalışma hayatında adil ve yeterli ücret konusu çalışma yaşam 
kalitesini etkileyen belki de en önemli boyut olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle 
dengeli ve eşit ücret yapısının işletmede olması, işletmeler için bir zorunluluktur (Ataay, 
1988). Nicel araştırma sonuçlarına bakıldığında, dengeli ve adil ücret konusuna otel 
çalışanların verdiği önemin ortalaması Ankara’da (4.60) iken, tatmin algısı (3.54) olarak 
gerçekleşmiştir. Antalya’da ise, önem algı ortalaması (4.53) iken, tatmin algı ortalaması 
(3.31) olarak gerçekleşmiştir. Böylece bu boyuta ilişkin işgören beklentilerinin, 
karşılamadığı anlaşılmıştır. Nitel araştırma sonuçlarının, nicel araştırma sonuçlarını 
önemli bir oranda doğruladığı anlaşılmıştır.  

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, Antalya bölgesinde işgörenlerin ücret 
politikasından yeterince memnun olmadıkları anlaşılmıştır. Ankara bölgesi 
çalışanlarının ise, işletmelerinin ücret politikasından Antalya bölgesindekilere göre 
nispeten daha fazla memnun oldukları söylenebilir. Antalya bölgesinde memnuniyetin 
az olmasında, çok uzun süreler çalışmalarına rağmen kazandıkları gelirin, hak 
ettiklerinden düşük olduğuna inanmaları etkili olmuş olabilir. 

 Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmada genel amaç, otel çalışanlarının çalıştıkları işletmelerde çalışma 

yaşam kalitesi koşullarına ilişkin görüşlerini öğrenmektir. Araştırmanın alt amaçları ise, 
şehir otelleri ile sayfiye otelleri çalışanları arasında ne tür ortak noktaların ve 
farklılıkların olduğunu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda tek tema (Çalışma 
Yaşam Kalitesi) halinde düzenlenmiş nitel araştırma desenine ait sonuçlara göre, şehir 
otellerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına ilişkin görüşlerin, genelde olumlu 
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak sayfiye bölgelerindeki otellerde, bu durum ile 
ilgili algının daha olumsuz olduğu söylenebilir. Ayrıca, şehir otellerinde de çeşitli 
sıkıntılar çekilebildiği, işgörenler üzerinde psikolojik baskı ortamının olduğu 
anlaşılmıştır.  

 İşgörenlerin becerilerini geliştirebileceği ve fırsatlardan yararlanabileceği ortam 
bulması konusunda hem şehir otellerinden, hem de sayfiye otellerinden memnun 
olmadıkları anlaşılmıştır. Çalışanların gelişimlerinin sürekli olmasına yönelik işgören 
değerlendirmelerinde, şehir otellerinde işgörenlerin kendilerini geliştirmesi ve insiyatif 
almasına fazla olanak olmadığı,  sayfiye bölgelerinde daha dinamik bir hizmet sürecinin 
varlığı nedeniyle işgörenlerin ister istemez insiyatif aldıkları tespit edilmiştir.  

Araştırmada, işgörenlere çalıştıkları işletmelerde sosyal bütünleşmeye dönük ne 
tür uygulamaların olduğu sorulmuş, bu soruya verilen cevaplarda, hem sayfiye hem 
şehir otellerinde çalışma yaşam kalitesinin bu unsuru ile ilgili olarak, işgörenlerin 
memnun oldukları görülmüştür. Araştırmada çalışanların sahip olduğu haklar ve 
sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerinde, şehir otellerinde sorumluluk ve kuralların 
belli bir düzen içinde işgörenlere uygulandığı ancak, sayfiye bölgelerinde sorumluluk ve 
haklara ilişkin düzenli bir ortamın olmadığı tespit edilmiştir.  

Çalışanların toplam yaşamına, çalışma yaşam kalitesinin etkisine ilişkin işgören 
görüşlerine bakıldığında, şehir otellerinde durumun daha iyi olduğu söylenebilir. Ancak, 
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sayfiye bölgelerinde çalışma saatlerinin uzunluğu, vardiya ve fazla mesai 
uygulamalarının yoğunluğu nedeniyle, işgörenler kendilerine ve ailelerine fazla zaman 
ayıramadıklarından şikâyetçi olmuşlardır. İş yaşam dengesi son zamanlarda sürekli 
araştırılan, önemli bir konu haline gelmiştir. Bu konu, çalışma yaşam kalitesinin en 
önemli unsurlarından birisidir. Kişinin kariyeri ile ailesine ayırabildiği zaman arasında 
denge kurmasının, işgöreninin hayatını daha kaliteli sürdürmesinde çok önemli bir 
faktör olduğu düşünülmektedir. 

 İşgörenlerin iyi bir ücretli iş ile ailesine, topluluk faaliyetlerine, gönüllü çalışma 
imkânlarına, kişisel gelişim ve eğlence faaliyetlerine vakit ayırabildiği müddetçe genel 
yaşamdan ve çalışma yaşamından keyif alacağı ifade edilmektedir (Khairunneezam, 
2011: 240). İşgörenlerin çalıştıkları işletmelerde, sosyal sorumluluk uygulamalarına 
bakış açısına yönelik değerlendirmelerinde, genel olarak hem şehir otellerinde, hem de 
sayfiye otellerinde toplum hassasiyetlerine saygılı çevreye duyarlı bir anlayışın hâkim 
olduğu anlaşılmıştır. Ancak, işgörenlerin işletmelerinden kendilerine yönelik 
iyileştirmeler bekledikleri ve bunun da sosyal sorumluluğun bir gereği olduğunu 
düşündüklerini tespit edilmiştir. Adil ücret politikasına yönelik işgören görüşlerine 
bakıldığında, işgörenlerin şehir otellerinde aldıkları ücretlerden memnun olmasalar da 
sayfiye otellerinde çalışanlara göre ücret politikasına daha olumlu baktıkları 
söylenebilir. Sayfiye bölgelerinde de işgörenlerin çok çalışmalarına rağmen yeterli ücret 
almadıkları ve bu ücret politikasının adil olmadığı yönünde görüşlere sahip oldukları 
anlaşılmıştır.  

Araştırmanın sonuçları itibariyle sektör yöneticilerine ve bu konu üzerine 
çalışmalar yapacak araştırmacılara şunlar önerilebilir: İşgörenlerin kendilerini 
geliştirebilmeleri, iş ve özel yaşamlarında kullanabilecekleri bilgi birikimine sahip 
olmaları konusunda işgörenler desteklenmelidir. İşgörenlerin kendilerini daha değerli 
hissedecekleri ortamlar hazırlanmalı, işgörenlere çalışma alanlarında gerektiği kadar 
özgürlük verilmelidir. Otel işletmelerinde çalışma ortamlarının düzenlenmesi sadece 
müşteri beklentilerine yönelik olmamalı, aynı zamanda işgörenlerin beklentilerine 
uygun çalışma ortamları da hazırlanmalıdır. Araştırmacılar, çalışma yaşam kalitesi 
boyutlarından sadece birinin üzerine odaklanıp, daha geniş bir bakış açısıyla bu 
boyutlardan her birinin işletmeler ve işgörenler üzerindeki etkilerini araştırılabilirler. 
Çalışma yaşam kalitesi boyutlarının işgörenlerde örgüte olan bağlılıkta, performans 
artışında ve örgüte olan uyumda meydana getirdiği olumlu değişimler incelenebilir. 
Sonuç olarak, çalışma yaşam kalitesinin otel çalışanları için önemli bir motivasyon 
nedeni olduğu söylenebilir. İşletmelerin çalışma yaşam kalitesi unsurlarını işgörenler 
lehine geliştirerek işgörenlerden daha fazla verim alması mümkün olabilecektir. 
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Extensive Summary 
Introduction 
People spend a significant part of their lives at work. Their satisfaction from work 

mostly affects their lives. Complex functioning of hotel management structures, intense 
pace of work, as it shows itself in every moment of the system of human relationships 
with being dynamic and having long tiring working hours, hypersensitivity in the 
demand for the goods and services offered in the hotel enterprises increase the need for 
the working life quality of the hotel enterprises 

The main purpose of this study is to detect what kind of working life quality 
practices do the hotel employees experience in the enterprises they work. With this 
study, it was also aimed to determine which elements of the working life quality the 
employees care about. The main feature of the tourism managements is labor-intensive 
production and presentation of a range of services most of which aim to satisfy 
psychological feelings of the people. During the literature review, although it is seen 
that there existed studies on the quality of working life, limited work has been seen 
about the tourism industry. It is believed that with the application of the working life 
quality in hotel enterprises in the sense of using quantitative and qualitative research 
methods together this study will bring an innovation to the literature 

Method 
In the quantitative part of the study, the sample consisted of 114 employees from 

Ankara, and 115 from Antalya region. With the help of SPSS 19 program of data 
analysis, paired samples t test was applied and it was aimed to determine the levels of 
the importance and satisfaction for the working life quality. In qualitative research, an 
interview form consisting of eight half-structured questions has been prepared. This 
interview form, 'the quality of working life applications of hotels enterprise under the 
heading prepared in a single theme. In this research, in accordance with the method of 
confirming and disconfirming cases sampling which is among the qualitative research 
methods, in total ten employees were chosen including two administrators working in 
five star hotel enterprises in Ankara and Antalya, and the sample of the research 
consisted of these employees. For each region, five employees including one 
administrator were chosen from Ankara and Antalya. Data obtained from the interview 
forms have been summarized according to the questions prepared in the context of the 
theme determined in advance by the method of descriptive analysis, the information 
obtained from the interview forms is supported with quantitative data and interpreted 
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Results and Conclusion 
It is possible to say that healthy and safe working conditions are generally positive 

in city hotels. However, for some of the resort hotels, it is possible to say that about this 
situation a more negative perception exists. It is seen that hotel staff were unpleased to 
find an environment in order to develop their skills and take advantage of the 
opportunities both in the city and resort hotels. It is asked to the employees what kinds 
of applications about the social integration exist. According to the responses to this 
question given by hotel employees, hotel employees were pleased about this subject 
both in the city and resort hotels. According to their assessments related to the 
responsibilities and rights of employees, it is seen that in the city hotels the rules and 
rights are carried out in a particular order, but in resort hotels they are not carried out 
regularly. Looking at the views of employees about the total life of the employees and 
its impact on the working life quality, it can be said that the situation is better in the city 
hotels. However, in the resort regions employees say that they are not satisfied with the 
length of working hours, shift and overtime due to the intensity of practices. From the 
hotel staffs’ views on social responsibility, as well as resort hotels and businesses in the 
city understood the importance of this issue, this situation has been found to be 
satisfactory in terms of the employees. In the city hotels there exist a higher perception 
of a fair wage relative to the resort hotels. 

As a result, with this research, it can be said that for the hotel staff the quality 
working life is an important reason of working. For this reason, the enterprises should 
develop the quality of working life, thus it will be possible for the employers to get 
more efficiency from the employees. 
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Özet 
 Çalışanların kişilik özelliklerinin motivasyonları üzerinde etkili olduğu 
değerlendirildiğinden, Ankara il merkezinde yer alan dört ve beş yıldızlı otel 
işletmelerinde çalışanların öncelikle sosyotropik otonomik kişilik özellikleri 
belirlenmiştir. Müteakiben çalışanların motivasyonları içsel ve dışsal motivasyon 
araçları kapsamında ölçülerek çalışanların sosyotropik otonomik kişilik özelliklerinin 
içsel ve dışsal motivasyonlarına bir etkisinin bulunup bulunmadığı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bulgular, otonomik kişilik özelliğinin alt boyutu olan kişisel başarının hem 
içsel hem de dışsal motivasyonu, sosyotropik kişilik özelliği olan onaylanma kaygısının 
ise dışsal motivasyonu doğrudan ve pozitif yönde etkilediğini göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeciliği, Motivasyon, Sosyotropi, Otonomi. 

Abstract 
 Because of the consideration that staff personality characteristics effect their 
motivation, staff of four and five star hotels, located within the city borders of Ankara, 
have been given priority while determining their sociotropic-autonomic personality 
traits. Subsequently, motivations of the said staff have been measured in accordance 
with both inner and external motivation tools in order to determine whether there is an 
effect of sociotropical-autonomic personality traits on inner and external motivation, or 
not. Findings demonstrate that personal success, which can be identified as the 
subordinate dimension of the autonomic personality traits, effects both inner and 
external motivation directly and in the positive direction. 

Keywords: Hospitality Management, Motivation, Sociotropy, Autonomy. 

 



 
 

Ş. Öktem – H. Turgut – İ. Tokmak 5/1 (2013) 79-92 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 80

Giriş 
Son yıllarda, işletme yönetimi ve endüstriyel psikoloji alanındaki çalışmalarda 

çalışanların kişilik özelliklerine, becerilerine ve beklentilerine uygun alanlarda istihdam 
edilmelerinin önemi sıkça vurgulanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında diğer sektörlerde 
kişilik özellikleri ve motivasyonla ilgili yeterince çalışma yapılmış olmasına rağmen 
konaklama işletmelerinde çalışan personelin sosyotropik ve otonomik kişilik 
özelliklerinin ölçüldüğü bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Benzer şekilde çalışanların 
motivasyonlarının etkenleri ve etkileri üzerine çok sayıda çalışma olmasına rağmen 
motivasyon üzerinde etkilerinin olabileceği değerlendirilen sosyotropik ve otonomik 
kişilik özellikleri ile motivasyon ilişkisini ele alan çalışma sayısı da sınırlıdır.  Bu 
kapsamda çalışmanın amacı, Ankara il merkezinde yer alan dört ve beş yıldızlı 
konaklama işletmelerinde çalışan personelin sosyotropik-otonomik kişisel özelliklerden 
hangisine yakın oldukları ile içsel ve dışsal motivasyon düzeylerine ilişkin algılarını 
ölçerek, çalışanların motivasyonları üzerinde etkili olduğu düşünülen kişilik 
özelliklerini belirlemektir. Buradan elde edilecek sonuçların turizm sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelere ve bu alandaki yazına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

Sosyotropi ve Otonomi  
Beck ve arkadaşları tarafından 1983 yılında ortaya atılan sosyotropik ve otonomik 

kişilik özellikleri sınıflandırması yazında yaygın olarak kullanılmakta olup bu 
sınıflandırmaya göre, sosyotropik kişilik, insanlarla ilişkiye önem veren ama aynı 
zamanda depresyonla ilişkili olduğu düşünülen bir yapıdır. Sosyotropik kişilik 
özelliğine yakın olan çalışanların mutlu ve verimli olmalarında iş arkadaşları ve amirleri 
tarafından sevilmeleri, sayılmaları, onaylanmaları gerekmekte, aksi taktirde depresyona 
girme eğilimleri, bunun sonucunda da başarısız olmaları söz konusu olabilmektedir 
(Michael vd., 2001:765). Sosyotropik kişilik aynı zamanda sosyal güvence ihtiyacı da 
hisseder (Hilton ve Cook, 2004:458, Engin ve Cam, 2009:150). Sosyotropik kişilik 
özellikleri; başkalarını memnun etme kaygısı, onaylanma kaygısı ve ayrılık kaygısı 
olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Buna karşılık başarıya, bağımsızlığa ve özgürlüğe 
önem veren otonomik kişilik özelliği olan çalışanlar çevreyi kontrol eden, başarılı ve 
bağımsız olmaya eğilimli kişilik özelliğine sahiptir (Barutçu ve Öktem, 2003:48, Sato 
ve Gonzales, 2009:328). Başarısız olduklarında veya bağımsız davranışları 
engellendiğinde depresyon eğilimleri çok düşüktür (Erözkan, 2004:4). Depresyon 
eğiliminin düşük olduğu durumlarda bile, bireylerin mutsuz, hareketsiz ve verimlilik 
düzeyinde azalma gözlenmektedir (Özdel vd. 2002:160). Otonomik kişilik özelliklerinin 
boyutları; kişisel başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanmadır. 

Barutçu ve Öktem (2003)’in çalışmasında sosyotropik kişilik özelliğini ifade eden 
çalışanların grup çalışmalarına daha yatkın olduğu, buna karşılık otonomik kişilik 
özelliğine sahip çalışanların ise bireysel ve bağımsız işlerde çalışmaya daha yatkın 
oldukları ifade edilmiştir. (Serinkan ve Barutçu, 2006:321). 

Yapılan araştırmalar, sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerinin farklı 
cinsiyetlerde bulunma oranlarının farklılık gösterdiğini, sosyotropik kişilik özelliğinin 
kadınlarda daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Kwon ve vd., 2001:131) ve 
sosyotropik kişilik özelliğinin kadınlarda daha yüksek oranda olması işyerine bağlılık 
açısından önemli bir unsurdur. 
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Motivasyon 
İşletme açısından motivasyonu, gerek çalışanların gerekse işletmenin 

gereksinimlerini karşılayacak ve tatmin duygusu sağlayacak çalışma ortamı yaratılarak, 
personeli harekete geçiren, istekli bir biçimde çalışmasını sağlayan, personel 
davranışlarına işletme amaçları doğrultusunda yön verme süreci olarak tanımlanabilir 
(Can vd., 2004:229).  

Motivasyon sürecinde kullanılan motivasyon araçları ekonomik, psiko-sosyal ve 
örgütsel/yönetsel araçlar olarak üç grupta toplanabilir ( Ölçer, 2005:2). Bu motivasyon 
araçlarının kullanımı ülkeden ülkeye ya da kültürel yapıya göre değişiklik gösterebilir. 
Yapılan araştırmalar psiko-sosyal araçların evrensel olarak kabul edilebilirliğinin daha 
fazla olduğunu, ancak bu araçların kişilik yapısına bağlı olarak değişiklik 
gösterebileceği düşüncesini ortaya koymaktadır. Özellikle hizmet işletmelerinde müşteri 
ile birebir iletişim kurması gereken çalışanların psikolojik yapısı ve bu yapının yönetim 
tarafından anlaşılabilirliği motivasyon araçları açısından önem kazanmaktadır. Genel 
olarak psiko-sosyal araçlar, çalışma ortamında bağımsızlık, sosyal katılım, değer ve 
statü, gelişme ve başarı, çevreye uyum, öneri sistemi, psikolojik güvence, sosyal 
uğraşlar olarak kabul edilmektedir. Motivasyon araçlarından ekonomik olanlar; ücret 
artışı ve prim, maddi ödüller ve kâra katılmadır. Örgütsel/ yönetsel motivasyon araçları; 
çalışanlarda amaç birliği oluşturma, çalışanlara uygun yetki ve sorumluluk verilmesi, 
eğitim ve yükselme olanakları sunma, kararlara katılma, iletişim, iş genişletilmesi, iş 
zenginleştirme, bağımsız çalışma grupları oluşturma, çalışma ortamını fiziksel anlamda 
geliştirmedir (Oraman vd.2011:417). 

Sosyotropi - Otonomi ve Motivasyon İlişkisi 
Motivasyon ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki, Neo-Klasik (yeni-

geleneksel)Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Teorisi döneminden beri bilimsel araştırmalara 
konu olmuştur. Motivasyonun oluşmasındaki nedenler önceleri davranışçı yaklaşımla 
açıklanmış daha sonra davranışçı yaklaşımdan bilişsel yaklaşıma doğru bir gelişim 
göstermiştir. Davranış bilimciler motivasyonu uyarıcılar karşısında oluşan tepkilerin 
alışkanlık yaratması olarak açıklamışlar, bilişsel yaklaşımcılar ise motivasyonu içsel 
süreçlerle açıklamaya çalışmışlardır (Dilekmen ve Ada, 2005:115).  

Diğer yandan Dündar vd. (2007:107-108) çalışanları motive eden faktörlerin iki 
bakış açısına dayandığını belirtmişlerdir; içsel ve dışsal faktörler. İçsel faktörler, 
çalışanların kendi yeteneklerini ortaya koyan ve işin kendisi tarafından gerçekleştirilen 
motivasyon, dışsal faktörler ise, iki boyutlu olarak ele alınan, sosyal motivasyon araçları 
ve örgütün çalışanlara sunduğu olanaklardır.  

Bu sınıflandırma kapsamında içsel motivasyon faktörleri işyerinde bağımsız 
davranabilme, işin zorlayıcı ya da cazip yönlerinin olması, kişinin kendisini o işe ait 
hissetmesi, yaratıcılığını ortaya çıkarmasıdır. Dışsal faktörlerin birinci boyutu olan 
sosyal motivasyon araçları yardımseverlik, dostluk ve arkadaşlık ilişkileridir, ikinci 
boyut olan örgütsel motivasyon araçları ise örgütün çalışanlarına sunduğu ücret eşitliği, 
terfi olanakları, iş güvencesi gibi somut araçlardır. 

Otonomik kişilik özelliği olan bireyler için başarı ve bağımsızlık önemlidir ve 
çalışma ortamında çevreyi kontrol etme eğilimindedirler, sosyotropik kişilik özelliğine 
sahip olanlar ise çevresindekiler tarafından sevilme, sayılma, onaylanma gereksinimi 
olan bireylerdir (Savaşır ve Şahin,1997:6). Bu bağlamda otonomik kişilik özelliklerinin 
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SOSYOTROPİ 

OTONOMİ 

MOTİVASYON 

içsel motivasyon faktörleri ile sosyotropik kişilik özelliklerinin ise daha çok dışsal 
motivasyon faktörleri ile ilişkili olabileceği değerlendirilmektedir.  

Bu kapsamda araştırmamızın modeli ve hipotezleri aşağıda sunulmuştur; 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Şekil. 1 Araştırma Modeli 

 
Tablo. 1 Araştırmanın Hipotezleri 

H1 : Onaylanma kaygısı içsel motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler 

H2: Ayrılık kaygısı içsel motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler 

H3: Başkalarını mem. etme kaygısı içsel motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler 

H4: Kişisel başarı içsel motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H5: Özgürlük içsel motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H6: Yalnızlıktan hoşlanma içsel motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H7 : Onaylanma kaygısı dışsal motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H8: Ayrılık kaygısı dışsal motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H9: Başkalarını mem. etme kaygısı dışsal motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H10: Kişisel başarı dışsal motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H11: Özgürlük dışsal motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H12: Yalnızlıktan hoşlanma dışsal motivasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Yöntem 

Katılımcılar 
Araştırmanın örneklemini Ankara’da yer alan 15’i beş yıldızlı 37’si dört yıldızlı 

toplam 52 otel işletmesinin çalışanları oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla 
hazırlanan anket formundan her işletmeye 20’şer adet elden verilmiş, çalışma sonunda 
41 farklı işletmeden doldurulmuş olarak teslim alınan 447 anket formundan tam olarak 

Kişisel Başarı 

Özgürlük 

Yalnızlıktan Hoş. 

Onaylanma kaygısı 

Ayrılık kaygısı 

Baş.Mem.Etme Kay İçsel Motivasyon 

Dışsal motivasyon 

H9 

H1 

H5 

H2 

H6 

H3 

H4 
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H11 
H10 
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doldurulmayan 54’ü çalışma kapsamından çıkartılarak, 39 farklı işletmeden 393’ü 
çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların demografik bilgileri Tablo.2’de sunulmuştur. 

Tablo. 2 Örneklem Grubuna Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Cinsiyetleri 

 Kadın Erkek 

N 207 186 

% 53 47 

Yaşları 

 < = 19 20-30 31-40 41-50 >=51 

N 48 172 119 49 5 

% 12,2 43,8 30,3 12,5 1,3 

Eğitim Seviyeleri 

 İlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü 

N 33 122 87 140 11 

% 8,4 31 22,1 35,6 2,8 

Çalıştıkları Departmanlar 

 Ön Büro Kat Hizmetleri Yiy.-İç. İdari Bir. Diğer 

N 76 106 88 52 71 

% 19,3 27 22,4 13,2 18,1 

Mesleki Tecrübeleri 

 0-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 Yıl ve Üstü 

N 154 100 85 41 13 

% 39,2 25,4 21,6 10,4 3,3 

İşletmedeki Pozisyonları 

 Çalışan Alt Kad. Yönetici Orta Kad. Yönetici Üst Kad. Yönetici 

N 267 38 48 40 

% 67,9 9,7 12,2 10,2 
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Araştırmanın Ölçekleri  
Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ): Soyotropik-Otonomik kişilik 

özelliklerinin ölçülmesi maksadıyla Beck vd. (1983) tarafından geliştirilen, Şahin vd. 
(1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçekten faydalanılmıştır. Ölçekte; sosyotropik 
kişilik özellikleri; onaylanmama kaygısı, ayrılık kaygısı ve başkalarını memnun etme 
olmak üzere üç farklı boyuttan oluşmakta ve 30 ifade ile ölçülmektedir. Otonomik 
kişilik özellikleri de kişisel başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma olarak üç boyutlu 
olarak 30 ifade ile ölçülmektedir (Serinkan ve Barutçu, 2006:317).  Sosyotropi alt 
ölçegi için .83, otonomi alt ölçeği içinse .81 güvenirlik katsayıları saptanmıştır (Savaşır 
ve Şahin, 1997). Bu çalışmada ise güvenirlik katsayıları sosyotropi alt ölçeği için .79, 
otonomi alt ölçeği için ise .81 bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlara göre ölçeğin 
güvenilir olduğu söylenebilir. 

Motivasyon Ölçeği (MOTÖ): Dündar vd. (2007) tarafından; Mottaz (1985), 
Brislin vd., (2005), Mahaney ve Lederer (2006)’in çalışmalarında kullandıkları ölçekler 
temel alınarak geliştirilen ölçek, çalışanların içsel ve dışsal motivasyon araçlarını 
ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçekte; içsel motivasyon araçlarını ölçmeye yönelik 9 ifade, 
dışsal motivasyon araçlarını ölçmeye yönelik 15 ifade yer almaktadır. Dündar vd. 
(2007)’nin çalışmalarında içsel motivasyon araçlarına ilişkin .83, dışsal motivasyon 
araçlarına ilişkin ise .84 güvenilirlik katsayılarına ulaşmışlardır. Bu çalışmada ise içsel 
motivasyon araçları için .82, dışsal motivasyon araçları içinse .81 bulunmuştur. Bu 
ölçeğin de güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

Ölçeklerin Geçerliliği  

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16 ve AMOS 6 paket programları ile analiz 
edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek üzere ölçeklere 
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.  

SOSOTÖ’nün geçerliliğini değerlendirmek üzere altı faktörlü (onaylanmama 
kaygısı, ayrılık kaygısı, başkalarını memnun etme kaygısı, kişisel başarı, özgürlük, 
yalnızlıktan hoşlanma) model; MOTÖ’nün geçerliliğini değerlendirmek üzere ise iki 
boyutlu model test edilmiştir. Tablo.3’de sunulan dogrulayıcı faktör analizi bulguları 
referans değerlerle (Meydan ve Şeşen, 2011:37) karşılaştırıldığında; SOSOTÖ’nün altı 
faktörlü, MOTÖ’nün iki faktörlü yapılarının geçerli olduğu görülmüştür. 

Tablo. 3 Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek/Model ΔX2 df ΔX2 / 
df RMSEA CFI RFI IFI GFI 

SOSYOTÖ 613,45* 213 2,88 0,09 0,92 0,87 0,88 0,91 

MOTÖ 192,76* 66 2,92 0,08 0,89 0,90 0,91 0,90 

NOT: RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; CFI = Comparative Fit Index; RFI = 

Relative Fit Index; IFI = Incremental Fit Index; GFI = Goodness of Fit Index   *p<0.01. 
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Bulgular 
Araştırmaya katılanların sosyotropi alt boyutlarından onaylanma kaygısının 3,25 

(ss=0,69), ayrılık kaygısının 3,43 (ss=0,60), başkalarını memnun etme kaygısının 3,31 
(0,63) ve sosyotropinin genel puan ortalamasının 3,34 (ss= 0,54) olduğu bulunmuştur. 
Otonomi alt boyutlarından kişisel başarının 3,74 (ss=0,56), özgürlüğün 3,64 (ss=0,57), 
yalnızlıktan hoşlanmanın 3,46 (ss=0,65) ve otonominin genel puan ortalamasının 3,65 
(ss=0,48) olduğu bulunmuştur. Katılımcıların motivasyon alt boyutlarından içsel 
motivasyonun 4,39 (0,57), dışsal motivasyonun 4,25 (0,64) ve motivasyon genel puan 
ortalamasının 4,30 (0,57) olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada kullanılacak analiz yöntemlerinin belirlenmesi maksadıyla verilerin 
normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-Smirnov Testi ile, grup varyanslarının 
eşitliği ise Levene testi ile incelenmiştir. 0,05 anlamlılık düzeyinde verilerin normal 
dağılıma uygun olduğu, grup varyanslarının da eşit olduğu belirlenerek parametrik 
yöntemlerin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Öncelikle ölçekler arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek maksadıyla boyutlar arası 
korelâsyonlar araştırılmıştır. Alt ölçeklerden alınan puanların birbirleriyle olan 
korelasyonları Tablo.4’te gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sosyotropi, otonomi ve 
motivasyon boyutlarının tamamı arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkilerin bulunduğu 
saptanmıştır.  

Tablo.4 Boyutlar Arası Korelâsyonlar 

Boyut     
1 

     
2 3 4    

5 
  

6 7 

1. Onay. Kay.        

2. Ayrılık Kaygısı ,601**       

3. Baş.Mem. Etme Kay. ,613** ,543**      

4. Kişisel Başarı ,187** ,400** ,185**     

5. Özgürlük ,357** ,556** ,386** ,579**    

6. Yalnızlıktan Hoş. ,212** ,274** ,193** ,481** ,449**   

7. İçsel Motivasyon ,210** ,291** ,127* ,225** ,219** ,265**  

8. Dışsal Motivasyon ,113* ,214** ,059 ,261** ,230** ,169** ,699** 

* p<0,05, ** p<0,01 

Sosyotropi ve otonomi boyutlarının iç motivasyon üzerindeki etkisinin 
görülebilmesi maksadıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo.5’te sunulmuştur. 
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Bu sonuçlara göre regresyon modelinin anlamlı olduğu (F=16,435, p(sig)=0.000<0,01), 
sosyotropik otonomik kişilik boyutlarından sadece kişisel başarı boyutunun (p<0,05) iç 
motivasyon üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca bu regresyon modeli ile iç 
motivasyon üzerindeki toplam varyansın % 10,4’ünün (R2=0,104) açıklandığı ifade 
edilebilir. Bu sonuçlara göre içsel motivasyonla ilgili altı hipotezden sadece H4 kabul 
edilmiştir.  

Tablo.5 Regresyon Analizi Sonuçları 

R R2 Düzeltilmiş R2 
ANOVA 

F p (Sig.) 

0,322 0,104 0,099 16,435 0,000a 

Boyutlar Beta Katsayısı () t p (Sig.) 

Sabit değer (Constant) 3,170 13,659 ,000 

Onaylanma Kaygısı ,022 ,399 ,690 

Ayrılık Kaygısı ,130 1,920 ,056 

Baş.Mem. Etme Kay. -,086 -1,475 ,141 

Kişisel Başarı ,166 2,533 ,012* 

Özgürlük ,073 1,061 ,290 

Yalnızlıktan Hoşlanma ,030 ,599 ,549 

 * p<0,05, ** p<0,01, 

Sosyotropi ve otonomi boyutlarının dış motivasyon üzerindeki etkisinin 
görülebilmesi maksadıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo.12’de sunulmuştur. 
Bu sonuçlara göre regresyon modelinin anlamlı olduğu (F=22,539, p(sig)=0.000<0,01), 
sosyotropik otonomik kişilik boyutlarından onaylanma kaygısı ile kişisel başarının 
(p<0,01) dış motivasyon üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca bu regresyon 
modeli ile dış motivasyon üzerindeki toplam varyansın % 17,4’ünün (R2=0,174) 
açıklandığı ifade edilebilir. Bu sonuçlara göre dışsal motivasyonla ilgili altı hipotezden 
sadece H7 ve H10 hipotezleri kabul edilmiştir. 
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Tablo.6 Regresyon Analizi Sonuçları 

R R2 Düzeltilmiş R2 
ANOVA 

F p (Sig.) 

0,418 0,174 0,167 22,539 0,000a 

Boyutlar Beta Katsayısı 
() t p (Sig.) 

Sabit değer (Constant) 2,660 10,466 ,000 

Onaylanma Kaygısı ,240 3,236 ,001** 

Ayrılık Kaygısı ,079 1,291 ,197 

Baş.Mem. Etme Kay -,086 -1,351 ,178 

Kişisel Başarı ,179 3,254 ,001** 

Özgürlük -,021 -,286 ,775 

Yalnızlıktan Hoşlanma ,067 ,941 ,348 

* p<0,05, ** p<0,01, 

           Sonuç ve Tartışma 
İşletmelerde verimlilik bağlamında çalışanların performansının arttırılmasına 

yönelik yapılan bilimsel araştırmalar, motivasyonun her sektörde olduğu gibi emek 
yoğun özelliği olan konaklama işletmelerinde de etkin olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmada otonomik kişilik özellikleri alt boyutu olan kişisel başarının hem içsel hem de 
dışsal motivasyonu olumlu ve anlamlı etkilediği görülmüştür. Sosyotropik kişilik 
özellikleri alt boyutu olan onaylanma kaygısı ise dışsal motivasyonu olumlu ve anlamlı 
olarak etkilemektedir. Bu sonuçların işletme yöneticilerine motivasyon araçları 
seçiminde yol göstereceği düşünülmektedir. 

Frederick Herzberg’den bu yana motivasyon araçlarının sınıflandırılması içsel 
ve dışsal faktörler olarak değişiklik gösterme eğilimindedir. Bu araştırmada kullanılan 
Sosyotropi-Otonomi ölçeği ile Motivasyon Ölçeğinin sağladığı bulgular da motive edici 
faktörlerin içsel ve dışsal faktörler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşünü 
desteklemektedir.  

O halde motivasyon araçları seçimine ilişkin öneriler, daha çok kişisel başarıyı 
arttırabilecek özellikte içsel motivasyon araçları seçilmesi yönündedir, onaylanma 
kaygısını giderecek araçlar ise dış motivasyon araçları olmalıdır. Öncelikle içsel 
motivasyon aracı olarak, işletmeler mutlaka organizasyon şemalarını oluşturmalı, 
işletmeye özgü görev tanımlarını yapmalıdırlar, ancak organizasyon şeması ve görev 
tanımı işlevsel olmalıdır, bunun anlamı da çalışanların kişisel başarısında içsel 
motivasyon aracı olarak kendisinin işletmede nereye ait olduğunu ve görevinin 
sınırlarını bilmesidir. Daha sonraki adım ise, personel seçiminde öncelikle insan 
kaynakları birimi tarafından sosyotropik-otonomik özellikler kapsamında personel adayı 
ile yapılan mülakatta adayın uygun olduğu düşünülen bölümde görev almasını 
sağlamaktır.  
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Ayrıca çalışanlar ile ilgili tanımlayıcı istatistiklere göre sosyotropi, otonomi ve 
motivasyon puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında elde edilen bulgulara 
göre; kadınların erkeklere göre motivasyonlarının daha yüksek olduğu, çalışanların 
yöneticilerine göre, 19 ve daha genç yaştaki çalışanların, ilköğretim mezunlarının ve 
idari birimlerde çalışanların daha sosyotropik kişilik özellikleri gösterdikleri, lisans 
mezunlarının daha otonomik kişilik özellikleri gösterdikleri motivasyon düzeylerinin 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulguların bu örnekleme özgü olabileceği de göz 
önünde bulundurularak işletmelerin insan kaynakları uygulamalarında dikkate alınacak 
veriler olarak değerlendirilebilir. 

Bu araştırma Ankara il merkezinde bulunan dört ve beş yıldızlı otellerden elde 
edilen verilerle sınırlıdır, çalışma sonuçları ile ilgili genelleme yapılabilmesi için 
Turizm Bölge, Turizm Alan ve Turizm Merkezlerinde bulunan otellerde benzer 
çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 

 Introduction 
 In recent years, the studies in the fields of business management and industrial 
psychology have been done to find out the effects of personality characteristics of the 
staff on their communication skills and their motivation and to position them 
appropriately according to their characteristics. Within this framework, various studies 
have been done to evaluate and classify the personality characteristics and the 
classification of sociotropic and autonomic personality characteristics by Beck et. al. 
(1983) is commonly used in this field. 

 According to this classification, sociotropic personality is a formation which 
depends on the relationship among people but is thought to be connected with 
depression. The employees who carry the characteristics of sociotropic personality will 
be happy and productive if they are loved, respected and appreciated by their colleagues 
and their bosses; otherwise they may be depressed and this will lead them to failure 
(Bagby et. al., 2001: 765). A sociotropic personality also feels a need for social security 
(Hilton and Cook, 2004:458, Engin and Cam, 2009:150). The characteristics of a 
sociotropic personality are discussed in three aspects: the anxiety to make people happy, 
need for approval anxiety and separation anxiety. The employees and who give 
importance to success, independence and freedom and carrying autonomic personality 
characteristics have the characteristics of controlling everyone around them and they 
tend to be successful and independent (Barutçu and Öktem, 2003:48, Sato and 
Gonzales, 2009: 328). They have low tendency of failure when their independent 
behaviors are restrained (Erözkan, 2004:4). Even when they have a low tendency of 
depression, a decrease in the individuals’ levels of happiness, stillness and production is 
determined (Özdel et. al., 2002:160). The measures of autonomic personality 
characteristics are givin importance to individual success, freedom and being alone.  
 Motivation in terms of management can be defined as a leading process which 
will fulfill the needs of the staff and the management and create an environment to 
satisfy the employees, set the employees in motion, enable them to work eagerly and 
shape the behavior of the staff in accordance with the aims of the management (Can et. 
al., 2004: 229).  



 
 

Ş. Öktem – H. Turgut – İ. Tokmak 5/1 (2013) 79-92 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 91

 Dündar et. al. (2007: 107-108) have stated that the factors which motivate the 
staff are based on two different perspectives; intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic 
factors are defined as the motivation which reveals the employee’s own skills and the 
motivation which is formed by the work itself. Extrinsic factors are evaluated in two 
different dimensions: social motivational tools and the opportunities the organization 
provides for their employees. 
 Based on this classification, intrinsic factors can be defined as being independent 
in your organization, the positive and negative aspects of the job, the individual feeling 
that he belongs to that organization and using his creative side. Social motivation tools 
are accepted as the first dimension of the extrinsic factors and they can be defined as 
cooperativeness and relationships among friends. Organizational motivation tools are 
considered as the second dimension and they are the equality of wages, promotion 
opportunities and job security within the same organization.  

 Success and independence are two important factors for the individuals with 
autonomic personality characteristics; they tend to manipulate their colleagues whereas 
people with sociotropic personality characteristics feel the need to be loved, respected 
and approved by the people around them (Savaşır and Şahin, 1997:6). In this respect, 
autonomic personality characteristics are affected by intrinsic motivation factors, 
however, sociotropic personality characteristics are affected by extrinsic motivation 
factors.  
 In this respect, the aim of this study is to determine whether the staff of the four 
and five star accommodation facilities in Ankara has sociotropic or autonomic 
personality characteristics. And to identify the personality characteristics of these 
employees which affect their motivation by measuring their intrinsic and extrinsic 
motivation levels. The outcome is expected to be beneficial to the organizations in 
tourism sector and to the literature in this field.  

 Method 
 The staffs of 52 hotels, 15 of which are five-star hotels and 37 of which are four 
star hotels form the sample of this study. To collect data, each institution was given 20 
surveys and at the end of this study 447 surveys were gathered from 41 different 
institutions. 54 incomplete forms were taken out of the study and as a result, 393 
surveys were included in the study collected from 39 different institutions. 
 To measure the sociotropic-autonomic personality characteristics, the scale which 
was developed by Beck and his friends (1983) and was adapted to Turkish by Şahin and 
his friends (1993) was used. In the scale, sociotropic personality characteristics are 
defined as approval anxiety, separation anxiety and the need to make the others happy 
and they are measured with 30 statements. Autonomic personality characteristics are 
defined as individual success, freedom and enjoying being alone and they are measured 
with 30 statements (Serinkan and Barutçu 2006: 317). 

 To determine the motivations of the employees, the scales which were developed 
by Dündar and others (2007) were used and they were based on the scales used in the 
studies of Mottaz (1985), Brislin and others (2005) and Mahaney and Lederer (2006). 
The scale aims to measure the employees’ intrinsic and extrinsic motivation tools. In the 
scale, there are 9 statements aiming to measure intrinsic motivation tools and 15 
statements aiming to measure the extrinsic motivation tools.  
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 To maintain the security of the scales, the software program SPSS 16 was used, 
their Cronbach’s Alpha efficient was determined and to test their validity, the software 
program AMOS 6 was used, confirmatory factor analysis was done and as a result of 
these analyses, the scales were determined as valid and secure. 

 Findings 
 To examine whether the sexes and the departments of the employees create a 
difference in their sociotropy, autonomy and motivation scores statistically, a t-Test was 
used. To examine whether the ages, level of education, the departments and the work 
experience of the employees create a difference in their soiotropy, autonomy and 
motivation scores statistically, a one way ANAOVA analysis was done.  
 According to the findings, women have higher motivation than men; the 
employees have higher motivation than their managers; the employees aged 19 and 
younger, primary school graduates and the administrative staff have sociotropic 
personality characteristics whereas the employees with a bachelor’s degree have 
autonomic personality characteristics and higher motivation. 

 After the comparative analyses, to show the connection between the scales, an 
inter-dimensional correlation analysis was conducted. According to the results of this 
analysis, sociotropic, autonomic and motivational dimensions all have a significant and 
positive connection among them.  

 To determine the effects of sociotropic and autonomic dimensions on intrinsic 
motivation, a regression analysis was conducted and according to the results, among the 
sociotropic-autonomic personality dimensions, only individual success (p<0,05) has an 
effect on intrinsic motivation. 

 To determine the effects of sociotropic and autonomic dimensions on extrinsic 
motivation, another regression analysis was conducted and as a result, it was found out 
that among the sociotropic-autonomic personality characteristics, the need for approval 
anxiety and individual success (p<0,01) have an effect on extrinsic motivation.  

 Conclusion 
 For the productivity within an organization, the scientific studies done to increase 
the performance of the employees show that motivation is an important factor in every 
sector just like in accommodation facilities, where labor is a significant agent.  In this 
study it was found out that individual success, which is a sub-dimension of autonomic 
personality characteristics, affects both intrinsic and extrinsic motivation positively and 
significantly. The need for approval anxiety, which is a sub dimension of sociotropic 
personality characteristic, affects extrinsic motivation positively and significantly.  

 Judging by the outcomes of this study, to increase the individual success of the 
employees in an organization, intrinsic motivational tools could be used and to fulfill 
the employees’ needs for appreciation and approval, extrinsic motivational tools could 
be used.   

 Apart from this, while forming their job descriptions and job specifications, the 
departments of human resources should specify what personality characteristics the 
employees should have in order to do these jobs and the staff should be chosen 
accordingly in the light of these characteristics. 
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Özet 

Pazarlama alanında duygu temelli araştırma yapan akademisyenler,  tüketici 
duygularını incelemek için farklı duygu yaklaşımlarına başvurmuşlardır. Bu 
yaklaşımlardan bir kısmı psikoloji literatüründen, pazarlama literatürüne aktarılmış; bir 
kısmı ise pazarlama akademisyenleri tarafından geliştirilmiştir.  Bu çalışmanın temel 
amacı (1) günümüze kadar sıklıkla kullanılan duygularla ilgili yaklaşımları incelemek, 
(2) bu yaklaşımların pazarlama disiplininde kullanımları hakkında bilgi vermek ve (3) 
bu yaklaşımların güçlü yönlerini değerlendirmektir. Çalışmada, psikoloji disiplininde 
yer almakla beraber pazarlama disiplininde de kullanılan duygu çalışmaları ve 
pazarlama akademisyenleri tarafından geliştirilen başlıca duygu çalışmaları üzerinde 
durulmuş, bu sonuçlar ışığında bazı pazarlama çıkarımlarında bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Duygu Teorisi, Pazarlama Duygusu, Tüketici Duyguları, Tüketici 
Davranışları 

Abstract 
In marketing; scholars, who have performed emotion based studies, have 

discussed consumer emotions by referring different emotion approaches. Certain parts 
of these approaches have been transferred from psychology literature and the other 
parts of them have been developed by marketing researchers.  Main aim of this study 
are, (1) to examine the frequently used approaches related with emotions until today, 
(2) to inform about the application of these approaches in marketing and (3) to evaluate 
the strength of these approaches. In the study,   emotion studies, which are apart from 
psychology discipline, have also been used in marketing discipline and major emotion 
studies that are improved by marketing researchers have been accentuated. Moreover 
in the light of these results, some marketing implications have been given.  

Key Words: Emotion Theory, Marketing Emotion, Consumer Emotions, Consumer 
Behavior 



 
 

E. Tümer Kabadayı – A. Koçak Alan 5/1 (2013) 93-115 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 94

1. Giriş 

Son otuz yıldır duygular, pazarlama disiplininde oldukça önemli bir yer almakta 
ve pek çok çalışmaya konu olmaktadır. Pazarlama disiplini, duyguların pazarlamadaki 
rolünü anlamak için psikoloji alanında yapılmış olan çalışmalardan (Ekman, 1999; 
Russell ve Mehrabian, 1977; Plutchik, 1990; Watson, 1988) destek almakla beraber 
pazarlama akademisyenlerince de yapılmış olan çalışmalara başvurmaktadır (Richins, 
1997; Aaker ve Diğ., 1988;  Batra ve Holbrook; 1990; Baumgartner ve Diğ., 2008; 
Derbaix, 1995; Edell ve Burke, 1987; Hansen ve Diğ., 2006; Mano ve Oliver, 1993; 
Schöfer ve Diamantopolous, 2008).  

Özellikle psikoloji alanındaki çalışmalardan da esinlenerek, pazarlama alanındaki 
duygularla ilgili çalışmalar zenginleşmektedir. Bu çalışmanın amacı psikoloji alanından 
pazarlama alanına aktarılan belli başlı duygu tipolojileri ile pazarlama alanında 
geliştirilmiş duygu tipolojilerini özetlemek ve bu tipolojilerin pazarlamadaki önemli 
yerini hem akademik hem de yönetimsel açıdan değerlendirmektir.  

Takip eden bölümlerde sırasıyla, duygular ve duygularla ilgili kavramlar (etkiler, 
tutum, ruh hali) hakkında genel bir literatür özeti verilecek; ardından psikoloji 
disiplininde bulunmakla beraber pazarlama disiplininde de kullanılan duygu tipolojileri, 
pazarlama akademisyenleri tarafından geliştirilen başlıca duygu tipolojileri üzerinde 
durulacaktır. Daha sonra bu duygu tipolojileri değerlendirilecek, bilimsel ve yönetsel 
açıdan çıkarımlarda bulunulacaktır. 

2. Literatür Taraması 

Duygular, ruh hali (mood), tutum (attitude) ve  hissiyat (affects) genellikle 
birbirlerine karıştırılan farklı kavramlar olup pek çok çalışmada yer almaktadırlar 
(Derbaix,1995; Diener, E. ve Emmons, 1984; Sherman ve Smith,1987; Söderlund ve 
Sara,2004; Spies ve Diğ.,1997). Bu kavramları birbirlerinden farklılaştırarak 
tanımlamak hem psikoloji hem de pazarlama disiplinleri için oldukça güçtür. Hissiyat 
için tüm bahsedilen hisleri (duygular, ruh hali, tutum) bütüncül olarak tanımlayan genel 
veya bütünü kapsayan bir yapı denilebilir (Burns ve Neisner, 2006). Ruh hali, tutum ve 
duygular gibi kavramlar ise daha spesifik ruhani süreçlerdir (Bagozzi ve Diğ.,1999).  

Bu kavramları özetle tanımlarsak; ruh hali; duygulara göre daha dağınık, kasıtsız, 
bilinçli bir farkındalık içermeyen ve genellikle davranışsal bir çıktıyla şekillenmeyen 
durumlardır (Burns ve Neisner, 2006). Tutum ise; değerlendirici yargılardır (Derbaix ve 
Bree, 1997). Genellikle benzer ölçeklerle değerlendirilen tutum ve duyguları ayırmak 
pek kolay değildir (Burns ve Neisner, 2006). Tutum; bilişsel ve duygusal bileşenden 
oluşan bir yapı olup (Batra ve Ahtola, 1990),  duygular gibi davranışla sonuçlanması 
gerekmemektedir (Bagozzi, 1999).   

Duygular; farklı duygusal durumların tecrübelenmesiyle belirli bir uyarılma 
biçimi yaratan çok yönlü durumlardır (Burns ve Neisner, 2006). Yeni bir deterjanın 
kıyafetten çim lekesini çıkardığını gören bir kadının hissettiği memnuniyet veya 
restoranda alınan kötü bir hizmetten ötürü duyulan öfke gibi belirli göstergelerden 
oluşmaktadırlar (Bagozzi ve Diğ., 1999). Bir başka ifadeyle; duygular, kişilerin olayları 
değerlendirme esnasında, kendi fikirlerinden dolayı yaşadığı psikolojik durumlardır 
(Burns ve Neisner, 2006; White, 2010). Bu psikolojik durumlar; bir olayın ya da 
düşüncenin kavramsal değerlendirmesi sonucunda oluşmakta olup hareketlerle, duruşla, 
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yüz mimikleriyle ya da benzeri fiziksel ifadelerle gözlemlenebilmektedir (Bagozzi ve 
Diğ., 1999). Yalnızca bir değerlendirme tepkisi değil aynı zamanda davranışları da 
içeren kasıtlı eğilimlerdir (Izard, 1992).  

Görüldüğü üzere duygular, davranışla sonuçlandığı için tüketici davranışlarını 
inceleyen pazarlama bilimi içinde oldukça önemli bir yer bulmuştur. Bu sebepten 
dolayı,  çalışmamızda, pazarlama alanında tüketici davranışını etkileyen duygular 
üzerinde durulmaktadır. Duygular tüketicilerin davranışlarındaki temel nedenlerinden 
biridir (Machleit ve Eroğlu, 2000). Onlar tüketicinin hayatında birçok yerde kendilerini 
göstermektedirler. Alışveriş esnasında, mağazada yada alışveriş merkezinde zaman 
geçirirken, mağazanın dışsal ve içsel özelliklerini değerlendirirken, satış elemanlarıyla 
görüşürken, ürün ya da hizmeti değerlendirirken, reklamları izlerken vb. süreçlerde 
duygular tüketicilerle beraberdir (Donovan ve Rossiter, 1982; Edell ve Burke,1987; 
Richins, 1997). Tüketicilerin ürüne dair beslediği tüm duygular; onların, o ürüne ya da 
hizmete karşı olan satın alma niyetini etkilemektedir (Odabaşı ve Barış, 2007; Solomon, 
2011).  Tüketiciler ürünle ya da hizmetle ilgili olumlu duygular içerisindeyse o ürünü ya 
da hizmeti tekrar satın alabileceği gibi satın aldığı perakendeciye karşı olumlu tutum 
sergileyebilir ya da olumsuz duygulardan dolayı o ürünü ya da hizmeti satın almamakla 
beraber perakendeciden uzaklaşabilmektedir (Donovan ve Rossiter, 1982; Eroğlu ve 
Diğ., 2003; Sherman ve Smith,1987). Duygular aynı zamanda,   müşterilerin mağaza 
içinde harcadıkları zamanı, harcadıkları para miktarını, plansız satın alma miktarını 
etkileyebilmektedir (Donovan ve Diğ., 1994, Spies, ve Diğ.,1997; Chebat ve Michon, 
2003). Bununla beraber, müşteri memnuniyetine neden olduğu gibi, uzun dönemli 
müşteri sadakati de sağlayabilmektedir (Westbrook, 1987; Chebat ve Slusarczyk, 2005). 

Farklı bilim dallarında yapılmış olan çalışmalarda önemli bir yer bulan duyguları 
nitelemek için akademisyenler yüzlerce farklı sıfat kullanmışlardır (Izard, 1991; Russell 
ve Mehrabian, 1977; Richins,1997). Benzer biçimde pazarlama alanında da; 
tüketicilerin hissettiği duyguları ifade etmek için, çalışmalarda pek çok duygu ifadeleri 
ele alınmıştır (Plutchik, 1990). Bazı akademisyenler, tüketici duygularını kapsamlı 
olarak değerlendirip çok fazla alt başlık altında incelerken, bazıları ise birkaç temel 
duygu üzerinde durmuşlardır (Aaker ve Diğ., 1988; Burke ve Edell, 1990; Plutchik, 
1990; Richins, 1997 ). Bu duygu ifadelerinden belli başlıları; memnuniyet, harekete 
geçme, baskınlık, pozitif etkiler, negatif etkiler, sinir, eğlence, tatmin, sevgi, korku, 
sıcaklık, hayal kırıklığı, öfke, endişe,mutluluk, yalnızlık, hoşnutsuzluk, romantizm ve 
iyimserliktir (Batra ve Ahtola,1990; Dube ve Morgan, 1996; Edell ve Burke,1987; 
Holbrook ve Batra, 1987; Mano ve Oliver, 1993; Nyer, 1997; Richins,1997; Ruth ve 
Diğ., 2002; Smith ve Bolton,2002; Westbrook, 1987).  

Farklı disiplinlerde, özellikle psikoloji alanında çalışan akademisyenler de farklı 
duygu tipolojisini öne sürmüşler ve bunlar pazarlama alanındaki çalışmalarda 
kullanılmıştır (Westbook, 1987; Watson ve Diğ., 1988; Baker ve Diğ., 1992). İlerleyen 
kısımlarda psikoloji literatüründen esinlenerek pazarlama araştırmalarında kullanılan ve 
pazarlama akademisyenlerince geliştirilen duygu tipolojileri sınıflandırılacak ve bu 
çalışmaların güçlü yanları hakkında bilgi verilecektir. 

3. Psikolojideki Belli Başlı Duygu Tipolojileri 

Psikoloji literatüründen alınarak pazarlama çalışmalarında kullanılan duygu 
tipolojilerine aşağıda bulunan Tablo 1’de yer verilmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde 



 
 

E. Tümer Kabadayı – A. Koçak Alan 5/1 (2013) 93-115 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 96

belirtilen bu çalışmalar üzerinde durulacak, literatürdeki yeri ve pazarlama 
çalışmalarındaki kullanımı hakkında bilgi verilecektir.  

Tablo 1- Duygu Tipolojilerine Genel Bakış I (Psikoloji Alanı) 

Çalışma Yazarlar Yıl Duygu Sınıflandırması 

Farklılaştırılmış 
Duygular Ölçeği 
(DES) Izard 1977 

Negatif, Pozitif ve Nötr Duygular (ilgi, 
Eğlence, Sürpriz, Üzüntü, Kızgınlık, 
İğrenme, Aşağılama, Korku, Utanç ve 
Suçluluk) 

PAD Ölçeği 
Russell ve 
Mehrabian 1977 

Memnuniyet, Harekete Geçme ve 
Egemenlik 

Birincil Duygular 
Ölçeği (PPE) Plutchik 1980 

Kızgınlık, Korku, Üzüntü, İğrenme, 
Şaşkınlık, Ümit etme, Güven ve Neşe 

Hoş, Hoş Olmayan 
Duygular Ölçeği 

Diener ve 
Emmons 1984 Hoş, Hoş Olmayan 

Duygu Prototipleri Shaver 1987 
Öfke, Korku, Eğlence, Sevgi, Üzüntü, 
Sürpriz 

PANAS 
Watson ve 
Diğ. 1988 

Negatif ve Pozitif Etkiler (hevesli, ilgili, 
kararlı, canlı, atik, aktif, güçlü, gururlu, 
dikkatli, heyecanlı, korkmuş, mutsuz, 
dertli, gergin, sinirli, utançlı, suçlu, 
düşmanca) 

Temel Duygular Ekman 1999 Sıkılma, Korku, Heyecan 

3.1. Mehrabian ve Russell’ın S-O-R Modeli 

Birçok araştırmacı perakendeci ortamının değişkenleri ile ilgilenmekte ve bunların 
tüketicileri nasıl etkilediğini S-O-R modeli ile incelemektedir. Mehrabian ve Russell 
(1974) tarafından çevre psikolojisi için geliştirilen S-O-R modelinin temel prensibine 
göre, çevre kimi uyarıcıları içinde barındırmaktadır (Walsh ve Diğ., 2010).  Bu 
uyarıcıları organizmal durumları etkilemekte ve sonuç olarak organizmanın davranışını 
şekillendirmektedir. Modeldeki “S” harfi dışsal çevresel uyarıcılara “O” harfi 
organizmaya ve “R” harfi ise davranışa atıfta bulunmaktadır (Nagasawa ve Diğ., 1991). 
Bu bakış açısında, çevresel uyarıcılar organizmada, memnuniyet, harekete geçme ve 
baskınlık gibi duygulara sebep olmaktadır.  Bu duygular ise yaklaşma veya kaçınma 
gibi davranışsal durumlarla sonuçlanmaktadır (Jang ve Namkung, 2009; Walsh ve Diğ., 
2010).  Modelin şematik hali Şekil 1.de bulunmaktadır. 

 

 

 
Şekil 1. S-O-R Modeli 
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(Organism)- PAD Cevap (Response) 
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Modelin pazarlama literatüründe kullanımı ise en çok perakendeci ortamında 
gözlemlenmektedir. Modeldeki uyarıcı, çevresel etkileri; organizma, perakendeci 
ortamında bireylerin duyguları ve cevap ise davranışı ifade etmektedir.  Organizmadaki 
duyguları PAD olarak ifade etmiştir. PAD ile belirtilen duygular memnuniyet 
(pleasure), harekete geçme (arousal), ve baskınlıktır (dominance) (Russell ve 
Mehrabian, 1977). PAD’in temel önermesine göre; PAD’in boyutları tüm duyguları 
karakterize etmektedir. Bu duygu boyutları; ruh hali, algılar ve diğer duygularla ilgili 
kavramları içermektedir. Ayrıca yazarlar PAD boyutlarının çift kutuplu olduğunu, 
örneğin mevcut memnuniyetin memnuniyetsizlik olasılığını, egemenliğin ise itaatlilik 
olasılığını ortadan kaldırdığını göstermişlerdir.  

Pazarlama literatüründe S-O-R modeli pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu 
çalışma perakendeci çevresindeki tüketicilerin tüketim esnasındaki duygularını başarılı 
bir şekilde yakalamada kullanılmıştır (Mano ve Oliver, 1993, Eroğlu ve Diğ., 2003).  
Çalışmalarda özellikle memnuniyet ve harekete geçme duyguları üzerinde durulmuştur. 
Çünkü Donovan ve Rossiter (1982), PAD’de bulunan baskınlık duygusunun, 
perakendede tüketicilerin duygularını ifade etmek için yeteri kadar anlamlı olmadığını 
belirtmişlerdir.  

Yapılan çalışmalarda, memnuniyet ve harekete geçmenin; alışveriş davranışı 
(Donovan ve Rossiter, 1982; Baker ve Diğ., 1992), satın alma eğilimi (Sherman ve Diğ., 
1997), mağaza ziyaret süresi (Spies, ve Diğ., 1997); plansız harcama miktarı (Donovan 
ve Diğ., 1994); tüketici tatmini ve tutumu (Wirtz ve Bateson, 1999,  ve Spangenberg, 
2000) üzerinde etkisi olduğunu belirtilmiştir.  

PAD modelinin alışveriş esnasında tüketicilerin tüketim duygularını yakalamada 
oldukça başarılı olduğu bilinmekle birlikte, bazı konularda örneğin tüketicilerin 
reklamlara karşı olan duygularını yakalamada uygulanabilirliği net değildir. Holbrook 
ve Batra (1987) yaptıkları çalışmada reklamlara karşı duyulan tüketici duygularını 
değerlendirmede modelin pozitif çıkarımlar sağladığını belirtmişlerdir. Havlena ve Diğ. 
(1989) ise Plutchik (1980) tarafından geliştirilen modelin reklam araştırmaları için daha 
uygun olduğunu öne sürmüşlerdir. 

3.2. Izard’ın Farklılaştırılmış Duyguları 

Izard’ın (1977) geliştirdiği farklılaştırılmış duygular ölçeğine (Differential 
Emotions Scale-DES) göre, on temel duygu vardır (Izard,1991). Bunlardan yedisi 
negatif duygular, ikisi pozitif duygular ve biri nötr duygudur. Bu duygular, ilgi, eğlence, 
şaşkınlık, üzüntü, kızgınlık, iğrenme, aşağılama, korku, utanç ve suçtur. Belirtilen 
duyguların esnekliği ve kapsamlılığı farklı yapılarda kullanılmasına olanak vermekle 
beraber insanların belli başlı duygularını belirtmektedir (Westbrook, 1987). Ayrıca bu 
duygular birbirleriyle etkileşim halindedir (Huang, 2001). Izard’ın DES modeli dört ayrı 
formda bulunmaktadır. Tüketim duyguları araştırmalarında ise bahsedilen on temel 
duyguyu ölçmek için duyguları niteleyen otuz farklı sıfat kullanan DES II formu öne 
çıkmaktadır (Richins, 1997).  

Pazarlama alanında özellikle, satın alma sonrası duyguları incelemekte bu çalışma 
kullanılmaktadır (Jang ve Namkung, 2009; Oliver, 1993; Westbrook, 1987). Satış 
sonrası memnuniyeti anlamak için duyguların özellikle temelde negatif ve pozitif gibi 
daha basit boyutlarda ifade edilmesi daha uygundur (Westbrook ve Oliver, 1991). 
Ayrıca Izard’ın DES çalışması pazarlamada farklı çalışma alanlarında da kullanılmıştır. 
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Zielke (2011) çalışmasında tüketicilerin perakendeci fiyatlarına karşı duyduğu duyguları 
ölçerken,  White (2010) çalışmasında ise duyguların; memnuniyet, hizmet kalitesi ve 
pozitif ağızdan ağza iletişim üzerindeki etkisini ölçmekte bu ölçekten yararlanmıştır. 

3.3. Plutchik’in Birincil Duyguları  

Plutchik’in (1980) geliştirdiği duyguların psiko-evrimsel teorisi, duygusal 
cevapları sınıflandırma için en etkili psikolojik yaklaşımlardan biridir (Plutchik, 1990). 
Bu çalışma duyguların karşılıklı ilişkisini tanımlayan yapısal bir model oluşturur. 
(Huang, 2001) 

Çalışma sekiz tane birincil duygu üzerine odaklanmaktadır. Bu duygular; öfke, 
korku, üzüntü, iğrenme, şaşkınlık, ümit etme, güven ve neşedir.  Plutchik’ e (1980) göre 
temel duygular biyolojik olarak primitiftir, diğer tüm duygular bu temel duygulardan 
oluşmaktadır ve bu duygularda birbirleriyle etkileşim içindedir (Plutchik, 1990). Ayrıca 
bu psiko-evrimsel teori; ruh hali, kişilik özelliği, ego savunması ve olayların üstesinden 
gelme becerisi gibi durumları ölçmek için testler geliştirmeye rehberlik etmektedir 
(Plutchik, 1990). Bu duygulardan bazıları Izard’ın (1977) DES çalışmasındaki 
duygulara benzemektedir. 

Bu model, pazarlama alanında, özelikle reklamlara karşı olan tüketici duygularını 
değerlendirmede başarı sayılmaktadır (Zeitlin ve Westwood, 1986). Ancak tüketim 
duygularının izlenebilirliğinde yetersiz kalmaktadır çünkü duygularla ilgili sunduğu 
yapı, satın alma sonrası davranışlarındaki memnuniyet veya memnuniyetsizlik gibi 
olguların ilişkisini anlamakta güçlük yaratmaktadır (Havlena ve Holbrook, 1989).  

3.4. Watson’ın Pozitif Harekete Geçme ve Negatif Harekete Geçme Programı 

Watson ve arkadaşları tarafından geliştirilen pozitif harekete geçme ve negatif 
harekete geçme programına (Positive Affect and Negative Affect Schedule-PANAS) 
göre temel duygular neticesinde negatif ya da pozitif etkiler oluşmaktadır (Watson ve 
Diğ., 1988). PANAS’ın pozitif etkileri; heveslilik, ilgililik, kararlılık, canlılık, atiklik, 
aktiflik, güçlülük, gururluluk, dikkatlik ve heyecanlılıktır. Negatif etkileri ise; korkma, 
ürkme, mutsuz olma, dertli olma, gerginlik, sinirli olma, utanç duyma, suçluluk duyma, 
asabiyet ve düşmanlıktır. Bu çift boyutlu ölçek yüksek seviyede içsel tutarlılık ve 
güvenilirliğe sahiptir (Watson ve Diğ., 1988).  Bu ruh hali ölçeği (mood scale) 
oluşturmak için tasarlanmıştır ve pozitif ve negatif etkiler tamamen birbirlerinden 
bağımsızdır (Huang, 2001). 

Pazarlama çalışmalarında; PANAS ile ölçülen etkiler, ürün veya hizmetten oluşan 
memnuniyet ile ilgili duygular (Dube ve Morgan, 1996; Mano ve Oliver, 1993), tüketim 
ile ilgili duygular (Mano ve Oliver, 1993), kişisel özelliklerle ilgili duygular (Watson ve 
Clark, 1992), satın alma sonrası davranışlarla ilgili duygulardır (Mooradian ve 
Olver,1997). Model, müşteri memnuniyeti veya memnuniyetsizliğini değerlendirirken  
çift boyutlu (pozitif veya negatif) ölçme olanağı sağlamaktadır (Dube ve Morgan, 
1996). 

3.5. Ekman’ın Temel Duyguları 

Ekman (1992) “Temel Duygular” (Basic Emotions) isimli çalışmasında insan 
duygularının yüz ifadeleri üzerinde etkisi olduğunu savunmuştur. Ekman’ın (1992) ele 
aldığı temel duyguların; diğer öncül duygulardan pek çok farklı özelliği vardır. 
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Bunlardan başlıca olanları; bu duyguların ayırt edici evrensel işaretler olması, farklı 
fizyolojilere sahip olması, diğer canlılarda da bulunması, hızlı bir şekilde başlaması, 
kısa süreli olması, kendiliğinden meydana gelmesi, kişide belirgin düşünceler 
oluşturması ve belirgin sübjektif deneyimler sonucunda ortaya çıkmasıdır (Ekman, 
1999). Ekman’ın altı temel duygusu; şaşkınlık, öfke, korku, iğrenme, üzüntü ve 
eğlencedir (Ekman, 1992). Daha sonraki çalışmasında yazar bu duyguları geliştirmiş ve 
temel duygularını; eğlenme, aşağılama, hoşnutluk, mahcubiyet, heyecanlanma, suçluluk 
duygusu, gurur, rahatlama, memnuniyet, zevk, utanç olarak genişletmiştir (Ekman, 
1999). 

Pazarlama alanında Ekman’ın temel duygular çalışmasından; reklamların tüketici 
duyguları üzerinde olan etkisini değerlendirmede (Puntoni, 2011), ürün görünüşünün 
oluşturduğu duyguları incelemede (Landwehr ve Diğ., 2011) yararlanılmıştır. 

4. Pazarlamadaki Belli Başlı Duygu Tipolojileri 

Psikoloji literatüründen, pazarlama literatürüne aktarılan çalışmaların yanı sıra, 
pazarlama akademisyenleri tarafından da geliştirilen duygu araştırmaları bulunmaktadır. 
Tablo 2’de psikoloji araştırmalarından da esinlenilerek pazarlama akademisyenlerince 
geliştirilmiş duygu tipolojilerine yer verilmiştir. Bu bölümde bu çalışmalardan öne 
çıkanlar üzerinde durulacaktır.  

Tablo 2- Duygu Tipolojilerine Genel Bakış II (Pazarlama Alanı) 

Çalışma  Yazarlar Yıl Duygu Sınıflandırması 

Reklam Hisleri 
Kümesi Aaker 1988 Pozitif ve Negatif Duygular 

Reklam Hisleri 
Boyutları Burke ve Edell 1990 

Eğlenceli Duygular, Olumsuz Duygular, 
Sıcak Duygular 

Etkili Tepkiler  
Batra ve 
Holbrook 1990 

Canlandırıcı,  Şüpheci, Öfke, Huzurlu, 
Bıkkın, Korku, Arzu, Sosyal Eğilim, 
Memnuniyet, Üzüntü, Kızgınlık,  Kabarma 

Tüketim 
Deneyimleri  Mano ve Oliver 1993 

İyi ruh hali, Korku, Kötü ruh hali, Harekete 
geçme, Sıkılma, Sakinlik, Şaşkınlık,  
Suçluluk, Sükûnet, Memnuniyet 

Sesli Duygular Derbaix 1995 

Ilımlaştırıcı Negatif, Ilımlaştırıcı Pozitif, 
Güçlü Negatif ve Güçlü Pozitif Sözlü 
Tepkiler 

Tüketim Duygu 
Seti (CES) Richins 1997 

Öfke, Memnuniyetsizlik, Endişe, 
Mutsuzluk, Korku, Utanç, Kıskançlık, 
Yalnızlık, Romantik Aşk, Sevgi, Sükunet, 
Ferahlık, İyimserlik, Eğlence, Coşku, 
Şaşkınlık 

Duygu Kodlama 
Kategorileri Smith ve Bolton 2002 Negatif Duygu ve Nötr 

Eğlence  
Söderlund ve 
Rosengren 2004 Neşe 
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Memnuniyet 
Duygusu  White ve Yu 2005 

Mutluluk, Umutlu, Pozitif Şaşırma, 
Kızgınlık, Üzüntü, Suçlu, Hayal Kırıklığı, 
Pişmanlık, Küçülmek 

Duygusal Bağlılık  
Thomson ve 
Diğ. 2005 Duygusal Yakınlık, Bağlantı, Tutku 

Net Duygusal 
Tepki Gücü 
(NERS) Hansen ve Diğ. 2006 Negatif ve Pozitif Duygular 

Tüketici İlgisi 
Yapısı 

Oberecker ve 
Diğ. 2008 Hazırlıksız, Doğal Beğeni, Sempati 

Beklenilen ve 
İleriye Dönük 
Duygular 

Baumgartner ve 
Diğ. 2008 

Pozitif Beklenilen, Pozitif İleriye Dönük, 
Negatif Beklenilen, Negatif İleriye Dönük 
Duygular 

ESRE 
Schöfer ve 
Diamantopolous 2008  Memnuniyet, İlgi, Hoşnutsuzluk, Kaygı 

4.1. Aaker’ın Reklam Hisleri Kümesi 

Aaker ve arkadaşlarınca (1988) gerçekleştirilen çalışma pazarlama 
akademisyenlerinin tüketici duygularını artık kendi yaklaşımlarıyla incelemeye 
başladıklarını gösteren başlıca çalışmalardan biridir. Reklamların tüketiciler üzerinde 
yarattığı hisleri inceleyen ilk çalışmalardan biri olan reklam hisleri kümesi (Ad Feeling 
Clusters) çalışmasıdır. Çalışmada duygular yerine hisler üzerinde durulmuştur. Bunun 
sebebi hislerin, duygularla hemen hemen aynı anlamda olmasına rağmen;  duygulara 
göre daha az kuvvetli olması ve  hislerin reklamlar için duygulardan veya ruh halinden 
daha uygun bir değişken olduğunun düşünülmesidir (Aaker ve Diğ., 1988). 

Reklamlar tarafından oluşturulan hisler geniş bir duygu spektrumu 
oluşturmaktadır.  Reklam hisleri kümesi; on altısı pozitif on beşi negatif olmak üzere 
otuz bir his kümesinden oluşturulmuştur (Aaker ve Diğ., 1988). Bunlar reklamlara karşı 
duyulan belirli hisleri temsil etmektedir. Çalışma güçlü hislerden çok, biraz daha az 
etkileyici hisler üzerinde odaklanmıştır. Ayrıca kümeleme yaklaşımı kullanılarak his 
kümeleri arasındaki farkın maksimize edildiği düşünülmüştür (Huang, 2001).  

4.2. Edell ve Burke’un Reklam Hisleri Boyutları 

Edell ve Burke (1987) ile Burke ve Edell (1989) tarafından geliştirilen üç boyutlu 
bu model; reklamların, şirketler tarafından oluşturulması esnasında tüketicilerde 
yaratılmaya çalışılan duygulara odaklanılmasından ziyade, tüketicilerin reklamlara 
maruz kaldığı anda nasıl hissettiği üzerinde durulmuştur (Derbaix ve Bree, 1997). Bir 
başka ifadeyle; bu çalışma tüketiciye reklamın sunulması durumunda, reklamların onda 
yarattığı duygular ele alınmıştır. 

Burke ve Edell (1987) reklamlardan dolayı oluşan duyguların, tüketicilerin 
reklamlara ve markaya karşı olan tutumunu etkilediğini belirtmişlerdir (Derbaix, 1995). 
Yazarlar, tüketicilerin reklamlardan dolayı sahip olduğu hislerini üç grupta özetlemiştir. 
Bunlar eğlenceli duygular, olumsuz duygular ve sıcak duygulardır.  Bu duygular 
reklamlara maruz kalındığında oluşan duygular olmakla beraber, ruh hali gibi öncül 
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ifadeler değildir. Bu çalışma, reklamların tüketicilerde oluşturduğu duyguları 
aydınlatmakta etkili bir biçimde tasarlanmış; ancak tüketim deneyimi esnasındaki 
spesifik duyguları ölçmek için tasarlanmamıştır  (Richins, 1997). Bu açıdan tüketim 
duygularını değerlendirmek için önerilen bir yaklaşım değildir. Çalışmayla ilgili 
belirtilmesi gereken bir başka nokta ise; çalışmada geçen duygular birbirlerinden 
bağımsız olmalarına rağmen birlikte de gerçekleşebilmeleridir (Huang, 2001). 

4.3. Batra ve Holbrook’un Reklam Kategorilerine Duygusal Tepkiler 

Tüketicilerin reklamlara karşı olan tepkilerini duygusal açıdan inceleyen 
çalışmalardan başlıca biri de Batra ve Halbrook’un (1990) çalışmasıdır. Çalışma 
reklamların tüketicilerde yarattığı temel tepkiler üzerine odaklanmıştır (Derbaix ve 
Bree, 1997). Ruh halini, duyguları ve güdüleri, reklamlara karşı olan etkin tepkiler 
olarak ele almıştır. Bunları  değerlendirmek için on iki çeşit tepki (canlandırma,  
şüphecilik, öfke, huzur, bıkkınlık, korku, arzu, sosyal eğilim, memnuniyet, üzüntü, 
kızgınlık,  kabarma) ve bunların açıklayıcısı olan otuz dört adet duygu sıfatı 
tanımlanmıştır (Batra ve Holbrook, 1990). 

Aaker (1988) çalışması gibi bu araştırmada da duyguları incelemek için 
kümeleme analizi yapılmıştır. Yazarların geliştirdikleri çalışma, reklamlara karşı olan 
tüketici duygularını ölçmede, kabul edilebilir düzeyde başarı sağlamıştır (Batra ve 
Holbrook, 1990). 

4.4. Mano ve Oliver’in Tüketim Deneyimleri  

Mano ve Oliver (1993) tarafından yapılan çalışmada, ürünü değerlendirmek için 
ürünle ilgili duyguların ve ürün memnuniyetinin tüketim sonrası deneyim üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Ürünle ilgili duyguları değerlendirmek için; iyi ruh hali, korku, 
kötü ruh hali, harekete geçme, sıkılma, sakinlik, şaşkınlık, suçluluk, sükunet, 
memnuniyet gibi sıfatlara başvurmuşlardır (Mano ve Oliver, 1993).  

Ayrıca araştırmalarında, Russell ve Mehrabian (1977) tarafından geliştirilen 
PAD’de harekete geçme ve memnuniyetin tüketim davranışı üzerinde etkisini 
incelemişler ve harekete geçmenin önemli bir etkisi olduğunu bulmuşlardır.  Harekete 
geçmenin tüketim üzerinde memnuniyet ya da memnuniyetsizlik kadar gözle görülür, 
anlaşılır bir etkide bulunmasa da; tüketicileri neşelendirici, huzur verici bir etkisi olduğu 
için tüketim davranışı açısından önemli bir etkiye sahiptir (Mano ve Oliver, 1993). 

4.5. Derbaix’in Sözlü Duyguları 

Reklamlarla ilgili olan bir başka çalışma da Derbaix (1995) tarafından ele alınan 
araştırmadır. Derbaix (1995) televizyon reklamlarının duygulara olan etkisini incelemiş 
ve bunu değerlendirmek için reklamlarla ilgili iki önemli değişken olan ; “reklamlara 
karşı olan tüketici tutumu” ve “reklama maruz kaldıktan sonraki marka tutumu” üzerine 
odaklanmıştır. Ekman ve Friesen (1975)’den aktaran Ekman (1999) çalışmada sözlü ve 
sözlü olmayan duygu ölçeklerini kullanarak değerlendirilen bu iki önemli değişkenin,  
reklama maruz kalan kişilerin duygusal cevapları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunu 
değerlendirmek için kullanılan sözlü olmayan ifadelerin (mimik, jest vb.) bu 
değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi çıkmazken, sözlü tepkilerin anlamlı bir etkisi 
olduğunu belirtmiştir. Derbaix (1995) tüm sözlü tepkileri de, sözlü duygu ölçeğinde 
toparlamıştır. Bunları ılımlaştırıcı negatif sözlü tepkiler, ılımlaştırıcı pozitif sözlü 
tepkiler, güçlü negatif sözlü tepkiler ve güçlü pozitif sözlü tepkiler olarak sınıflamıştır.  
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Derbaix’in (1995) geliştirdiği sözlü duygular, hem reklamlara maruz kaldıktan 
sonra tüketicilerin sadece sözlü duygularını değerlendirmede hem de reklam tutumu ile 
reklamlara maruz kaldıktan sonraki marka tutumunu incelemede kullanılan bir 
yaklaşımdır. 

4.6. Richins’in Tüketim Duyguları Seti  

Diğer çalışmalardan farklı olarak Richins çalışmasında tüketim duyguları üzerine 
odaklanmıştır. Richins (1997) bir ürünün veya hizmetin tüketimi esnasında tecrübe 
edinilen çeşitli hisleri, ruh hallerini veya duyguları; tüketim duyguları olarak 
tanımlamaktadır. Tüketim duyguları; eğlence, ilgi, üzüntü ve mutluluk gibi farklı 
birincil duyguların sınıflandırılmasının kavramlaştırılmış halidir (Richins, 1997).  
Tüketim duyguları seti olarak (Consumption Emotion Set) pazarlama literatürüne giren 
araştırmasına göre Richins (1997) on altı adet tüketim duygusunun olduğunu ve bu 
tüketim duyguları setinin sadece ürün tüketimiyle ilgili doğrudan duyguları ölçmede 
kullanıldığını, reklamlarla ilgili dolaylı duyguları ölçmede ise kullanılmadığını 
belirtmiştir. Bu duyguları; öfke, memnuniyetsizlik, endişe, mutsuzluk, korku, utanç, 
kıskançlık, yalnızlık, romantik aşk, sevgi, sükunet, ferahlık, iyimserlik, eğlence, coşku, 
ve şaşkınlık gibi duyguların bileşimi olarak ele almıştır. Bu model belirli duygu 
kategorilerini araştırmalarda öncül, soncul ya da ılımlaştırıcı değişken olarak 
kullanılmasına olanak sağlamaktadır (Bagozzi ve Diğ., 1999).  

Richins (1997) bu tüketim duyguları setini oluşturulurken; DES (Izard, 1977),   
PAD  (Russell ve Mehrabian, 1977) ve birincil duygular ölçeğinden (Plutchik, 1980) 
yararlanmakla beraber çok boyutlu bir ölçek yaklaşımını benimseyerek duygular 
arasındaki farklılığı maksimize etmiştir. Diğer çalışmalara kıyasla Richins’ın tüketim 
duyguları setinin birçok üstün yanları vardır. Örneğin Batra ve Holbrook’un (1990) 
çalışması CES kadar kapsamlı bir çalışma olsa da tüketimle ilgili suçluluk, endişe, 
açgözlülük ve iyimserlik gibi kimi duyguları çalışmaları dışı tutmuştur. Edell ve 
Burke’un (1987) ölçeği ise tüketimin uyandırdığı duyguları anlamak için yeterli 
değildir. İlaveten bu çalışma duyguları çok boyutlu olarak ele almasına rağmen ölçek 
spesifik duygular arasında farklılaşma yapmayı sağlamamaktadır (Bagozzi ve 
Diğ.,1999). Bir başka önemli nokta ise tüketicilerin reklamlara karşı olan duygularını 
ölçen çalışmalar (Aaker ve Diğ,1988; Batra ve Holbrook, 1990; Derbaix,1995; Edell ve 
Burke, 1987) genellikle tüketimle ilişkili duyguları ölçmek yerine reklamla ilgili 
duyguları değerlendirmek için geliştirilmiştir ve bu çalışmalar tüketim duygularını 
değerlendirmekte kullanmak uygun değildir (Richins, 1997). CES’in bir başka güçlü 
yanı ise bu ölçeğin, diğer ölçeklere kıyasla, alışveriş esnasında ürünle ilgili tüketicilerin 
hissettiği duyguları kapsadığı pazarlama akademisyenleri tarafından bir ölçüde kabul 
edilmesidir (Bakırtaş ve Altunışık, 2010). 

4.7. Hansen’in Net Duygusal Tepki Gücü 

Hansen ve arkadaşlarına (2006) göre, tüketiciler duygularından bahsederken asıl 
duyguları tam olarak temsil etmese de kendilerine sunulan sıfatlar (mutluluk, kızgınlık 
vs.) arasından kendi duygularına en yakın olanı seçmektedirler. Bir başka deyişle; 
tüketicilere duygularını ifade etmek için kullanabileceği sıfatları sunmak; tüketicinin 
tam olarak o reklam ya da markayla ilgili gerçek duygularını yakalamak için yeterli 
değildir. Bu sebepten dolayı tüketicilerin reklama veya markaya karşı tam olarak 
hissettiği duyguları yakalayabilmek için Hansen ve arkadaşları (2006) tarafından Net 
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Duygusal Tepki Gücü (Net Emotional Response Strength- NERS) yaklaşımı 
geliştirilmiştir.  

Bu yaklaşıma göre, tüketicilerin markaya karşı duyduğu pozitif ve negatif 
duyguların mutlak değerinin hesaplanmasıyla tüketicinin o markaya ya da reklama karşı 
sahip olduğu NERS değeri hesaplanmaktadır. Bu değer 0’dan büyük ise tüketici, o 
markaya/reklama karşı pozitif duygular, 0’dan küçük ise, o markaya/reklama karşı 
negatif duygular beslemektedir. Bu açıdan bakıldığında NERS değeri, marka değeri 
ölçmenin bir parçasıymış gibi de gözükmektedir (Hansen ve Diğ., 2006).  Marka 
yöneticileri bu yaklaşımı uygulayarak, tüketicilerin kendi markalarına karşı olan 
duygularını daha net bir şekilde anlayabilmekte, reklam gibi iletişim stratejilerini 
geliştirmede NERS onlara yardımcı olabilmektedir. 

4.8. Baumgartner’in Beklenilen ve İleriye Dönük Duyguları 

Baumgartner ve arkadaşları (2008) çalışmalarında geleceğe yönelik duyguların 
tüketicilerin davranış niyetleri ve buna bağlı olarak davranışları üzerinde etkisini 
incelemişlerdir. Geleceğe yönelik duyguları iki grupta toplamışlardır. Bunlar;  ileriye 
dönük duygular (anticipatory emotions) ve beklenilen duygulardır (anticipated 
emotions) (Baumgartner ve Diğ.,2008).  

İleriye dönük duygular; kişinin, gelecekte istenilen ya da istenmeyen bir olayın 
olması durumunda şu anda beslemekte olduğu duygulardır (Baumgartner ve Diğ., 
2008). Başka bir ifadeyle; ileriye dönük duygular pozitif ya da negatif sonuçlanabilecek 
bir olayın gelecekte gerçekleşme ihtimaline karşı şu anda hissedilen duygulardır. 
Bundan dolayı gelecekte neyin olacağına dair belirsizlikten dolayı kendiliğinden oluşan 
duygular ileriye dönük duygulardır (Smith ve Ellsworth, 1985). İleriye dönük duygular 
halihazırda hissedilmektedir. Örneğin; istenilen bir olayın olması durumunda ileriye 
dönük umut veya istenmeyen bir olayın olması durumunda ileriye dönük endişedir 
(Smith ve Ellsworth, 1985). Ya da başka bir örnekle somutlaştırmak istersek; kişinin 
çalıştığı fabrikanın kapanabileceği dedikodularını duyması durumunda işini 
kaybedeceğini düşünüp endişe duygusunu hissetmesidir (Baumgartner ve Diğ.,2008). 

Beklenilen duygular ise; kişinin, gelecekte istenilen ya da istenmeyen bir olayın 
olması durumunda, gelecekte besleyeceği duyguları hayal etmesidir (beklenen keyif ve 
beklenen pişmanlık gibi). Bunu başka şekilde ifade edersek; beklenilen duygular, 
herhangi bir belirsizlik taşımayan, kişinin gelecekte gerçekleşecek bir olay ile ilgili 
zihinsel simülasyonu sayesinde varsayıma dayandırdığı duygularıdır. Bu duygular için 
kişinin “Bu olay olursa nasıl hissederim?” sorusunu cevapladığı duygular da diyebiliriz 
(Baumgartner ve Diğ., 2008). Örneğin; kişinin piyango kazanacağını kafasında 
canlandırması ve bu durumun gerçekleşmesi halinde duyacağı mutluluk beklenilen 
duygudur. 

Baumgartner (2008) araştırmasında bu duyguları pozitif ve negatif olarak 
sınıflamıştır. Bunlar pozitif beklenilen duygular (memnuniyet, mutluluk, onur, 
rahatlamışlık), pozitif ileriye dönük duygular (optimizm, güven), negatif beklenilen 
duygular (hayal kırıklığı, içerlemek, pişmanlık, aptallık, suçluluk, kendine kızgınlık)  ve 
negatif ileriye dönük duygulardır ( endişe, rahatsızlık, kaygı).  Çalışmada  iki önemli 
çıkarımda bulunulmuştur. Bunlardan ilki davranış niyeti üzerinde negatif duyguların, 
pozitif duygulardan daha güçlü bir etkisi olduğu; diğeri ise beklenilen duyguların, 
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ileriye dönük duygulardan daha kuvvetli bir etkisi olduğudur. İleriye dönük duyguların 
çeşitliliği, beklenilen duygulardan daha azdır (Baumgartner ve Diğ., 2008). 

Geleceğe dönük duygular ise, tüketicilerin gelecekte nasıl bir davranış eğilimi 
göstereceğine yardımcı olacağı için pazarlama yöneticileri tarafından dikkat edilmeli, 
negatif duyguları ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır (Baumgartner ve Diğ., 2008). 
Yazarların belirttiği bu duyguların tüketicilerin davranış niyetleri gibi geleceğe dönük 
davranışlarını da etkilediği, başka akademisyenlerin çalışmalarında da belirtilmiştir 
(Bagozzi ve Diğ., 1998). 

4.9. Schöfer ve Diamantopolous’un Hizmet Hatası Telafisi Sırasında Oluşan 
Duygular 

Hizmet hatası telafisi, hizmet sağlayıcılarının, hizmet hataları veya kötü hizmet 
kalitesi gibi sebeplerden dolayı oluşan memnuniyetsizliği araştırmak amacıyla yaptığı 
faaliyetlerdir (Grönroos, 1988; Andreassen, 2000). Hizmet hatası telafisi faaliyetleri, 
özellikle aldığı hizmetten ötürü negatif duygular duyan tüketici açısından oldukça 
önemlidir (Smith ve Bolton, 2002). Tüketicilerin hizmet hatası telafisi sırasında 
hissettiği duygular pek çok çalışmaya konu olmuştur (Andreassen, 2000; Smith ve 
Bolton, 2002). Bu duyguları değerlendirmek için akademisyenler, diğer duygu 
tipolojilerindeki ölçeklerden yararlanmışlardır (Schöfer ve Diamantopolous, 2008). 

Hizmet hatası telafisi sırasındaki oluşan duygular (Emotions during service 
recovery encounters- ESRE), belirli hizmet hatası telafisi esnasında ortaya çıkan 
kavramsal değerlendirmelerden oluşan duygular setini belirtir (Schöfer ve 
Diamantopolous, 2008). Schöfer ve Diamantopolous (2008) hizmet hatalarının telafisi 
sırasındaki duyguları ölçmek için bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu ölçek pozitif ve negatif 
duyguların işlenmesiyle elde edilmiştir. Çünkü pozitif ve negatif duygular birbirleri ile 
zayıf bir biçimde ilişkili olmasına karşın, diğer değişkenlerle ilişkileri ayırıcı nitelikte 
olduğu için birbirlerinden bağımsız bir biçimde hareket etmektedir (Costa ve Mcgrae, 
1980). Ayrıca pozitif ve negatif duygular; kişilerin aynı anda hem mutlu hem de üzgün 
olması gibi karmaşık duygular içinde bulunması olasılığını ortadan kaldırmaktadır 
(Larsen ve Diğ., 2001).  

Ölçekte kullanılan pozitif duygu sıfatları “memnuniyet” (eğlence, mutluluk ve 
gururu sıfatlarını içermektedir), ve “ilgi” faktörlerinden (incelik, uyarılma, aktiflik ve 
merak sıfatlarını içermektedir),  negatif duygu sıfatları ise “hoşnutsuzluk” (üzgünlük, 
kızgınlık ve içerlemek sıfatlarını içermektedir), ve “kaygı” faktörlerinden (endişe ve 
korku sıfatlarını içermektedir) oluşmaktadır (Schöfer ve Diamantopolous, 2008). 

ESRE ölçeği hizmet hatası telafisi sırasındaki duyguları ölçmek için geliştirilen 
ilk ölçektir. Çalışmadan çıkan sonuçlara göre; hizmet hatası telafisi değerlendirmesi 
sırasında ortaya çıkan negatif duygular, pozitif duygulardan daha güçlü olduğundan 
etkin bir hizmet hatasını telafisini yönetmek için, hizmet sektöründeki yöneticiler 
öncelikle negatif duyguları ortadan kaldırmaya çalışmalıdır (Schöfer ve 
Diamantopolous, 2008). 

5. Duygu Tipolojilerinin Güçlü Yanları 

Yukarıdaki bölümlerde psikoloji alanından pazarlama alanına aktarılan duygu 
tipolojileri ile pazarlama akademisyenlerince geliştirilmiş duygu tipolojileri üzerinde 
durulmuştur. Bu tipolojiler incelendiğinde, her birinin farklı güçlü yanları 
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gözlemlenmektedir. Örneğin Richins’in (1997) CES’i tüketim duygularını 
değerlendirmede; Aaker’ın (1988) reklam his kümesi reklamların oluşturduğu hisleri 
değerlendirmede; Schöfer ve Diamantopolous (2008) ESRE modeli hizmet hatalarının 
telafisi sırasındaki duyguları ölçmede diğerlerine kıyasla daha üstün olduğu 
görünmektedir. Bu tipolojilerin güçlü yanlar Tablo 3’de özetlenmiştir. 

Tablo 3- Duygu Tipolojilerinin Güçlü Yanları 
Çalışma  Yazarlar Yıl Güçlü yanı 

PAD  
Russell ve 
Mehrabian 1977 

 Alışveriş esnasındaki tüketim duygularını 
inceleme 

DES Izard 1977 
 Tüketicilerin perakendeci fiyatlarına karşı 

duyduğu duyguları inceleme 

    
 Duyguların, memnuniyet üzerindeki etkisini 

ölçme 

    
 Duyguların,  hizmet kalitesi üzerindeki 

etkisini ölçme 

      
 Duyguların, pozitif ağızdan ağza iletişim 

üzerindeki etkisini ölçme 
Birincil 
Duygular  Plutchik 1980  Reklam araştırmalarında duyguları inceleme 

PANAS Watson ve Diğ. 1988 
 Duyguların, ürün veya hizmet memnuniyeti 

üzerindeki etkisini ölçme 
     Tüketim ile ilgili duyguları değerlendirme 
     Kişisel özelliklerle ilgili duyguları inceleme 

      
 Satın alma sonrası davranışlarla ilgili 

duyguları inceleme 
Reklam His 
Kümesi Aaker 1988 

 Reklamlar tarafından oluşturulan hisleri 
inceleme 

Reklam Hisleri  Burke ve Edell 1990 
 Tüketicilerin reklamlara karşı duyduğu 

duyguları inceleme 

Etkili Tepkiler  Batra ve Holbrook 1990 
 Reklamların tüketicilerde oluşturduğu 

duyguları inceleme 
Tüketim 
Deneyimleri  Mano ve Oliver 1993  Tüketim duygularını değerlendirme 

Sesli Duygular Derbaix 1995 

 Reklamlara maruz kaldıktan sonra 
tüketicilerin sadece sözlü duygularını 
değerlendirme 

      
 Reklamlara maruz kaldıktan sonra ki marka 

tutumunu inceleme 
Tüketim Duygu 
Seti  Richins 1997  Tüketim duygularını değerlendirme 
Temel 
Duygular Ekman 1999 

 Reklamların tüketici duyguları üzerinde olan 
etkisini inceleme 

 Net Duygusal 
Tepki Gücü Hansen ve Diğ. 2006 

 O markaya ya da reklama karşı sahip olduğu 
duyguları değerlendirme  

Beklenilen ve 
İleriye Dönük 
Duygular 

Baumgartner ve 
Diğ. 2008 

 Duyguların davranış niyet, üzerindeki etkisini 
inceleme 

ESRE 
Schöfer ve 
Diamantopolous 2008 

 Hizmet hatalarının telafisi sırasındaki 
duyguları ölçme  
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6. Sonuç ve Tartışma 

Duyguların pazarlamada yeri oldukça önemlidir. Bu çalışma birçok araştırmaya 
konu olan duyguları değerlendirmek için kullanılan duygu tipolojileri hakkında genel 
bir bilgi vermek için yapılmıştır. Çalışmada ele alınan duygu tipolojilerinin bir kısmı 
psikoloji akademisyenleri tarafından geliştirilmiş ve pazarlama akademisyenleri 
tarafından da kullanılan belli başlı çalışmalardır. Diğer kısmı ise pazarlama 
akademisyenleri tarafından geliştirilmiş olan çalışmalardır. 

Makalenin ilk bölümünde duygular ve duygularla ilgili kavramlar üzerinde 
durulmuş; ikinci bölümünde duyguların pazarlama literatüründeki yeri hakkında genel 
bilgiler verilmiş ve çalışmalar genel bir tabloda toplanmış, üçüncü bölümünde psikoloji 
literatüründeki belli başlı duygu çalışmaları kronolojik olarak ele alınmış, dördüncü 
bölümde ise pazarlama akademisyenlerince geliştirilmiş çalışmalar üzerinde kronolojik 
sırayla durulmuş, son bölümde ise duygu tipolojilerinin güçlü yanlarından 
bahsedilmiştir.  

Çalışmamızda akademik olarak ve yönetimsel açıdan bazı çıkarımlarda 
bulunulmuştur. Akademik çıkarımlarımızı üç ana grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilki 
pazarlama akademisyenleri tarafından geliştirilen çalışmaların bir kısmı incelendiğinde, 
onların psikoloji literatüründeki çalışmalardan etkilendiği gözlemlenmiştir. Örneğin 
Batra ve Holbrook’un (1990) reklam kategorilerine duygusal cevapları çalışmasında 
tüketicilerin reklamlara karşı geliştirdikleri tepkilere odaklanılmıştır. Bu model Russell 
ve Mehrabian’ın (1977) çalışmasıyla kimi benzerlikler taşımaktadır (Bagozzi ve Diğ., 
1999). Benzer şekilde Edell ve Burke’un reklam hisleri boyutları (1987) çalışması da 
Watson’un pozitif harekete geçme ve negatif harekete geçme programı (1988) 
çalışmasına benzemektedir.  

Bir diğer çıkarımımız ise akademisyenlerin duyguları farklı sınıflarda topladığıdır. 
Kimi çalışmalarda duygular negatif ve pozitif (Aaker, 1988; Watson ve Diğ., 1988; 
Hansen ve Diğ., 1988); kimi çalışmalarda mutluluk- mutsuzluk; memnuniyet-
memnuniyetsizlik vb. gibi çift kutuplu  (Diener ve Emmons,1984; Watson  ve Tellegen, 
1985); kimi çalışmalarda farklı duyguyu tanımlayan sıfatların birleşimi (Shaver, 1987; 
Richard, 1997; Ekman, 1999; Batra ve Holbrook, 1990; Burke ve Edell, 1990) olarak 
ele alınmıştır. Duyguların nasıl sınıflandırılmasının daha etkin olacağına dair 
akademisyenler arasında genel bir fikir birliği olmamasına rağmen; Bagozzi ve 
arkadaşlarının (1999) çalışmasında duyguların cinsiyete, kültüre ve duygunun neye 
hissedildiğine göre farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Farklı ülkelerde yaşayan kadınların 
ya da kadınlarla erkeklerin duygularını ölçebilmek için tek bir sınıflama türü yeterli 
değildir. Bu açıdan da bakıldığında duyguları ifade etmek için genel geçer tek bir duygu 
tipolojisi olduğunu söylememiz mümkün değildir. 

Çalışmamızda gözlemlenen üçüncü önemli çıkarım ise bahsedilen bazı duygu 
tipolojilerinin güçlü yanlarının oluşudur. Bu güçlü yanlar yukarıda bulunan Tablo 3’de 
özetlenmiştir. Örneğin Russell ve Mehrabian’ın (1977) PAD’i alışveriş esnasındaki 
duyguları ölçmede; Richins’in (1997) CES’i tüketim duygularını değerlendirmede; 
Aaker’ın (1988) reklam his kümesi reklamların oluşturduğu hisleri değerlendirmede; 
Baumgartner ve arkadaşlarının (2008) beklenilen ve ileriye dönük duyguları duyguların 
davranış niyet, üzerindeki etkisini inceleme diğerlerine kıyasla daha üstün olduğu 
görünmektedir. Görüldüğü üzere bazı güçlü yanlarından dolayı, yapılacak olan 
araştırmaya göre kullanılması gereken duygu tipolojileri farklılık göstermektedir.  Bu 
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hem pazarlama akademisyenlerinin hem de pazarlama yöneticilerinin dikkat etmesi 
gereken bir husustur.  

Duygular için tüketicilerin ve yöneticilerin faaliyetlerinin merkezidir diyebiliriz. 
Çalışmamızı yöneticiler açısından değerlendirdiğimizde; bazı önemli çıkarımlarda 
bulunabiliriz. Yönetici eğer perakende alanında faaliyet göstermekte olan bir işletmede 
ise, mağazalarının yerleri, mağazada kullandıkları renkler, müzikler gibi mağaza 
atmosferiyle ilgili noktaların duygular üzerinde etkisi olduğunu ve bunlarında müşteri 
memnuniyeti, satın alma eğilimi, müşteri sadakati gibi pek çok farklı müşteri cevabı 
üzerinde etkisi olduğunu göz önünde tutmalıdır. Yöneticiler, eğer hizmet sektöründe 
faaliyet göstermekte ise, verdikleri hizmetin müşterilerinin duyguları üzerinde etkisi 
olduğunu bilmelidir. Ürün yöneticileri, ürünün ambalajından, şekline kadar pek çok 
farklı özelliğinin müşterilerinin duyguları üzerinde etkisi olduğunu, başka hiçbir olumlu 
ya da olumsuz sebep olmasa bile o ürünü alma veya almama kararlarında etkili 
olacağını bilmelidirler. Pazarlama yöneticilerinin ilgilenmesi gereken bir başka konu 
ise, ürünle ya da hizmetle ilgili sunulan reklamların müşterileri üzerinde yarattığı 
duygulardır. Reklama maruz kalmadan ve kaldıktan sonraki müşteri duyguları o ürünle 
ilgili pozitif ya da negatif yönde değişebilmekte, bunun da müşterilerin tüketim 
tutumları üzerinde etkisi olabilmektedir. Belirtilen tüm bu sebeplerden dolayı pazarlama 
yöneticileri için de duygular önemli bir yerde olmalıdır.  
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Extensive Summary 
 

Emotions have become increasingly important for marketing literature during the 
past thirty years. They have been established as a substantial area for researchers.  
Researchers, who have practiced emotion based studies, have discussed consumer 
emotions by referring different emotion approaches. Certain parts of these approaches 
have been borrowed from psychology literature and the other parts of them have been 
developed by marketing researchers.   

 
This study performed an overview of the current theoretical situation of emotions 

in marketing. We first examined the frequently used approaches related with emotions 
until today. We classified them into two groups such as emotion typologies which were 
adapted from psychology discipline (shown in table 1), and which were developed by 
marketing scholars (shown in table 2). Next, we discussed the strength of these 
approaches (shown in table 3).  

 
This paper offered useful insights into to understanding of emotion typologies in 

different discipline by highlighting the strengths of this phenomenon. 
 

Table 1- Overview of Emotion Typologies I (Psychological Research) 
Study Author (s) Year Structure 
Differential 
Emotions Theory 

Izard 1977 Negative affect, neutral affect, positive 
affect (interest, joy, surprise, sadness, 
anger, disgust, contempt, fear, shame, 
and guilt.) 

PAD Scale Russell & 
Mehrabian 

1977 Pleasure, dominance, pleasure 

Basic Emotions Plutchik 1980 Acceptance, anger, fear, joy, sadness 
Pleasant 
Unpleasant  Scale 

Diener & 
Emmons 

1984 Pleasant, unpleasant   

Emotion 
Categories 

Shaver 1987 Anger, fear, joy, love, sadness, surprise 
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PANAS Watson et 
al.  

1988 Negative affect, positive affect (fear, 
sadness, guilt, hostility, shyness, fatigue, 
surprise, joviality, self-assurance, 
attentiveness, and serenity) 

Basic Emotions Ekman 1999 Surprise, fear, happiness, sadness, anger 
and disgust 

 
Table 2- Overview of Emotion Typologies II (Marketing Research) 

Study Author (s) Year Structure 
Ad Feeling 
Clusters 

Aaker 1988 Negative feelings, positive feelings 

Ad Feeling 
Dimensions 

Burke &  Edell 1990 Upbeat, negative, and warm feelings  

Affective 
Responses to Ad 
Categories 

Batra&  
Holbrook 

1990 Activation, skepticism, anger, restful, 
bored, fear, desire, 
social affection, gratitude, sadness, 
irritation 

Consumption 
Experience 
Measurement  

Mano & Oliver 1993 Arousal, bad mood, bored, calm, fear, 
good mood, guilty, pleasure, quiet, 
surprise 

Verbal Affective 
Scale 

Derbaix 1995 Moderate negative, moderate positive, 
strong negative, and strong positive 
verbal reaction 

Consumption 
Emotions Set 
(CES) 

Richins 1997 Anger, discontent, worry, sadness, fear, 
shame, envy, loneliness, romantic love, 
love, peacefulness, 
contentment, optimism, joy, excitement, 
surprise, others 

Emotions Coding 
Categories 

Smith & Bolton 2002 Anger discontent disappointment self-
pity anxiety 

Joy Scale Söderlund & 
Rosengren 

2004 In a good mood, joyful, pleased 

Satisfaction 
Emotion Scale  

White & Yu 2005 Angry, depressed, disappointed, guilty, 
happy, hopeful, humiliated, positively 
surprised, regretful  

Emotion 
Attachment 
towards Brand 
Scale  

Thomson et al. 2005 Affection, passion, connection  

NERS Hansen et al. 2006 Negative emotions, positive emotions 
Consumer 
Affinity Construct 

Oberecker et al. 2008 Feeling of attachment, liking, sympathy 

Anticipatory and 
Anticipated 
Emotions 

Baumgartner et 
al. 

2008 Anticipatory and anticipated emotions 

ESRE Schöfer & 
Diamantopolous 

2008 Concern, discontent, involvement, 
pleasure 
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Table 3- Strengths of Emotion Typologies 

Study Author (s) Year Strengths 
PAD  Russell & 

Mehrabian 
1977  To examine consumption emotions 

during shopping experience. 
DES Izard 1977  To examine consumer emotions 

towards retailer’ pricing policy. 
     To measure emotions affect on 

satisfaction. 
     To measure emotions affect on 

service quality. 
       To measure emotions affect on 

positive WOM. 
Basic 
Emotions 

Plutchik 1980  To examine emotions related to ad 
researches. 

PANAS Watson et al. 1988  To evaluate positive and negative 
affect, corresponding to the 
satisfaction/dissatisfaction. 
 To examine emotions related to 
consumption. 
 To measure emotions affect on post 
purchase behaviors. 

Ad Feeling 
Clusters 

Aaker 1988  To identify feelings that is 
precipitated by advertising. 

Ad Feeling 
Dimensions 

Burke & Edell 1990  To examine the relationships among 
feelings generated by new television ads. 

Affective 
Responses to 
Ad Categories 

Batra ve 
Holbrook 

1990  To identify the relationships among 
feelings generated by new television ads. 

Consumption 
Experience 
Measurement 

Mano & Oliver 1993  To evaluate consumption 
experience.  

Verbal 
Affective 
Scale 

Derbaix 1995  To investigate the impact of 
affective reactions elicited by television 
advertisements. 

CES  Richins 1997  To examine emotions during 
consumption experiences. 

Basic 
Emotions 

Ekman 1999  To investigate effects of 
advertisements on emotions.  

NERS Hansen et al. 2006  To evaluate emotional memories 
associated with brands. 

Anticipatory 
and 
Anticipated 
Emotions 

Baumgartner et 
al. 

2008  To distinguish between two kinds of 
future-oriented emotions (anticipatory and 
anticipated) and investigate their behavioral 
effects. 

ESRE Schöfer & 
Diamantopolous 

2008  To measure experience emotions 
during service recovery encounters. 
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Özet 
Bu çalışma, ulaştırma projeleri finansmanı için kullanılabilecek ve halehazırda 

çeşitli ülkelerde ve ölçekte kullanmakta olan, Kamu-Sektör İşbirliği (KÖİ) veya Public-
Private Partnership (PPP) olarak bilinen modellerden biri olan, klasik Yap-İşlet-Devret 
(YİD) finansman modelinden türetilen yeni bir YİD modeli ile otoyol projelerinin 
yapılabileceğini göstermektedir. YİD modeli kullanılarak son 20 yıldır ülkemizde pek 
çok altyapı projesi hayata geçirilebilmiştir. Bu projelere bilinen örnekler olarak, doğal 
gaz çevrim santralları, havaalanları ve hidroelektrik santralları gösterilebilir. Bu çalışma 
kapsamında, Ankara-İzmir arasında yapılması planlanan 503 km’lik (bağlantı yolları ile 
549 km) otoyol projesinin YİD yöntemiyle yapılabilmesinin mümkün olduğu 
gösterilmektedir. Ancak, YİD modelinin bir versiyonu olarak da ifade edilebilecek ve 
Kamu Ortaklı YİD modeli olarak adlandırılan bu model ile, söz konusu otoyol projesini 
daha az maliyetle inşa ederek, daha düşük otoyol geçiş ücreti uygulayarak, hem özel 
ortak hem de kamu için daha karlı hale getirebilmek mümkün olmaktadır. 

Anahtar Kelimler: Kamu-Özel sektör işbirliği, Public-Private Partnership, Yap-İşlet-
Devret, Kamu Ortaklı YİD. 

Abstract 
This study has pointed out that a new version of Build-Operate-Transfer (BOT) 

financing model generated out from classical BOT model can be used for highway 
financing. The classical BOT, one of the most popular PPP models has been oftenly 
employed by various countries for financing of large scale public projects. Over the last 
20 year period a number of infrastructure projects in Turkey such as natural gas plants, 
airports and hydro electric power plants were constructed by using BOT model. In this 
study, the new version of BOT model is implemented on the projected Ankara-İzmir 
Highway Project. This highway project can be constructed at a lower project cost by 
using the suggested BOT model compared to the classical BOT model. Therefore, the 
lower project cost results in a lower toll rate. 
Key Words: Public-Private Partnership, Built-Operate-Transfer, Built-Operate-
Transfer with Public Partnership. 
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1. GİRİŞ 
Bir projenin yeni baştan inşa edilerek yapılması veya mevcut bir projenin 

geliştirilmesi için gerekli, yeterli ve uygun koşullarda kaynak sağlanması, proje 
finansmanı olarak tanımlanabilir. Proje finansmanı, büyük miktarlı sermaye yoğun 
yatırımların hayata geçirilebilmesi için kullanılan bir finansman yoludur. Bu tür 
finanslama yolu ile yapılan projelere örnek olarak; elektrik santralları, boru hatları, 
ulaştırma sistemleri ve endüstriyel tesisler sayılabilir. Bu projeleri finanslayan kurumlar, 
finansman talebinde bulunan kuruluşun kredibilitesinin ötesinde, projenin gelir yaratma 
gücü ve proje varlıklarının teminat olarak alınabilmesi ile de ilgilenirler. Bu projeleri 
üstlenen girişimciler, genellikle yüksek oranlarda finansal kaldıraç kullanarak, 
projelerini finanse etme eğilimindedir. Proje finansmanlarında; %70-30 borç-özsermaye 
veya %80-20 borç-özsermaye karışımı kullanılması oldukça yaygındır. Ancak finansal 
kaldıraç oranı, bazı projelerde %100’e yaklaşabilir. Yüksek finansal kaldıraç 
kullanılması, girişimcilerin kendi sermayelerinin daha azını riske etmesini sağlarken, 
faiz giderlerinin vergiden düşülebilmesi nedeniyle, ortalama sermaye maliyetinin de 
düşmesini sağlar. Girişimciler, tüm vergisel avantajları yürüttükleri projelerde 
kullanabilmeyi ister. Eğer vergi avantajlarını kullanmada bir sorun yaşanırsa, 
girişimciler ortaklık ilişkileri ile veya leasing yoluyla bu avantajlarını bir başka şirkete 
devredebilir.  Proje finanslama oldukça karmaşık bir süreçtir. Finanslama yapısının 
ortaya konması, kamu, diğer ortaklar ve kontraktörlerle yapılan pazarlıklar ve tüm bu 
işlerin belgelendirilmesi çok zaman alırken, yasal harçlar ve diğer ilgili yönetim ve 
organizasyonel giderler büyük maliyetlere neden olabilir. 

Uzun vadeli ve oldukça yüksek yatırım miktarı gerektiren kamu yatırımlarının 
gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere; özel sektör finansmanı, deneyimi, inşaat ve 
işletmedeki verimliliğinin kullanılmasını öngören finansman modelleri, 1970’lerde 
ortaya atılmaya başlanmış ve 1980’lerden itibaren gelişmiş ülkelerde yaygın olarak 
kullanılmaya başlamıştır. İlk uygulamalardaki sorunlar, söz konusu proje inşaatlarının 
tamamlanıp işletmeye alınmasıyla birlikte (yaklaşık 5-10 yıllık bir süreç) netleşmeye 
başlamıştır. Bu sorunlara pratik çözümler üretebilmek için, finans mühendisleri 
tarafından çok sayıda ve birbirlerinin türevleri olan yeni finansman modelleri 
üretilmiştir. 1990’lardan itibaren özellikle İngiltere’de ilk uygulamaları görülmeye 
başlayan “kamu-özel sektör ortaklığı (KÖSO) – public-private partnership (PPP)” 
tipindeki modeller, son yıllarda çok yaygın olarak büyük ölçekli projelerin 
finansmanında kullanılmaktadır. 
 Bu çalışma, Ankara-İzmir arasında yapılması planlanan 503 km’lik otoyol 
projesinin hem halehazırda diğer büyük altyapı projelerinde uygulanmakta olan klasik 
Yap-İşlet-Devret modeline, hem de Kamu Özel Sektör Ortaklığı ile YİD modeline göre 
yapılması durumunda; kamu, projeyi kullananlar (toplum) ve özel sektör ortak için 
yaratılan faydaları karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Takip eden bölüm, proje 
finansmanı ile ilgili literatürü özetlemektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, bu 
araştırmaya konu olan YİD ve Kamu Ortaklı YİD  modelleri genel hatlarıyla kısaca 
tanımlanmaktadır. Dördüncü bölüm, Ankara-İzmir otoyol projesini klasik YİD ve Kamu 
Ortaklı YİD modellerine göre karşılaştırmalı analizini sunmaktadır. Son bölüm, sonuç 
ve genel değerlendirmeleri kapsamaktadır. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 
Devletlerin sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı yatırımları başta olmak üzere, 

birçok kamu hizmetini kaliteli ve düşük bir fiyat ile halkın tasarrufuna sunması beklenir. 
Ancak tüm bu hizmetlerin devletler tarafından vatandaşlarına sunulabilmesi için, 
kamunun çok büyük maliyetlere katlanması gerekir. Kamunun hizmet üretmesine bir 
diğer alternatif olan özelleştirme, 1980’li yılardan beri dünyada yaygın olarak 
uygulanmaktadır. Benjamin (2004) özelleştirme faaliyetlerini, devletin ekonomik 
faaliyetlere katılım oranını ve yönetim sorumluluklarını azaltması, yatırım maliyetinden 
kaynaklanan bütçe açıklarını önlemesi, rekabeti güçlendirerek, hizmet etkinliğini ve 
kalitesini arttırması, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunması ve devlete ek 
gelir sağlaması açısından değerlendirerek, kamu eliyle finanse etmeye göre 
özelleştirmenin daha avantajlı olduğunu işaret etmiştir. Ancak Monbiot (2000) 
araştırmasında, özelleştirmenin görünen tüm bu avantajları ile beraber tüm risklerinin ve 
maliyetlerinin tamamıyla özel sektöre devredilmesi nedeniyle, ortaya çıkabilecek 
olumsuzluklardan bahsetmiştir. Özelleştirme ile ilgili olumsuzluklar olarak, üretilen mal 
ve hizmetler üzerindeki kamu kontrolünün kaybedilmesi, istihdam sorununun ortaya 
çıkması, özel sektörün daha yüksek maliyetlerle borçlanması, sunulan hizmet fiyatının 
artmasına ve sonuçta işletme maliyetlerini azaltmak için de üretilen hizmetin kalitesinin 
düşürülebileceğini işaret etmiştir. Sıralanan tüm bu olumsuzluklar, özelleştirmenin 
kamu hizmeti sunulması için gerçekte çok etkin bir yol olmadığı savunmasını da 
beraberinde getirmektedir. 

Özelleştirmenin avantaj ve dezavantajlarının yoğun olarak tartışıldığı son 
yıllarda bu soruna verimli bir çözüm önerisi olarak, alternatif proje finansman modelleri 
ortaya atılmıştır. Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı - KÖSO (Public Private Partnership - 
PPP) olarak da bilinen bu proje finansman yöntemi altında bir çok türev model 
tanımlanmıştır. De Alessi (1980) ve Bernett ve Johnson (1980) kamu hizmetlerinde 
devlet ve özel sektör ortağının performanslarını karşılaştırmıştır. Çalışmalarında elde 
ettikleri bulgular, özel sektör ortağın hizmetin kalite standardında, devlet yönetiminden 
daha başarılı olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, Millward ve Parker (1983) 
kamu hizmetinin sunumunda, özel sektor ile devlet yönetimi arasında önemli bir fark 
olmadığını saptamışlardır. Boardman ve Vining (1989) kamu-özel sektör ortaklığı 
modellerinde yapısal karmaşanın, kamu hizmetinde kaliteyi düşürdüğünü savunurken; 
Bos (1991) devletin otoritesi ve denetimi altında, özel sektörden mutlaka destek 
alınması gerektiğini savunmuştur. David (2003) çalışmasında, kamu-özel sektör 
ortaklığı modellerinin sunulan hizmetin kalitesi ve maliyet avantajı yaratması nedeniyle, 
kamu finansmanı modeline göre daha avantajlı olduğunu ortaya koymuştur. AECOM 
(2005) isimli araştırma grubu 1985 yılından itibaren, farklı ülkelerde, kamu-özel sektör 
ortaklığı modeli ile finanse edilmiş 1,100’den fazla projeyi incelemiştir. Siemiatycki, 
(2007) ve Debande (2002), kamu ve özel sektör ortaklığı modelinde, projeye konu olan 
kamu hizmetinin tüm sorumluluğunun ve yaratacağı riskin özel sektör ortağına 
devredildiği ve devlet bütçesinin rahatladığını ortaya koymuştur.  Miller ve Evje (1999), 
kamu hizmeti sunumunda devletin ve özel sektörün ayrı ayrı yapacağı çabaların, 
gelişimden ve inovasyondan uzak olacağını ve sürdürülebilir olmayacağını 
savunmuşlardır. KÖSO modellerinin uygulama alanları değişmekle beraber, bu 
finansman modeli altyapı yatırımları (Fortner, 2001 and Pietroforte  and Miller, 2002); 
spor alanları (Magub ve Hampson, 1999; Jefferies, Gameson ve  Rowlinson, 2002), 
hastane, hapishane ve sosyal tesis inşaatlarında sıklıkla kullanılmaktadır. KÖSO 
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modellerini uygulanabilir kılan temel faktör, söz konusu projenin hem devlet hem de 
özel sektör ortağı açısından makul bir getiri sağlamasıdır (Ng ve diğerleri, 2007). 

3. Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu Ortaklı Yap-İşlet-Devret Modelleri      
     (KO-YİD) 

Proje finansmanında amaç, finanslanma ihtiyacı olan bir proje için, en uygun 
finansman modeli veya modellerinin seçilerek, en uygun koşullarda finansman 
sağlanmasıdır. En uygun finansman modeli veya modellerinin seçiminde göz önünde 
tutulması gereken ilkeler; ele alınan projenin; en kısa sürede hayata geçirilmesini 
sağlayabilmesi, en yeni teknolojileri kullanabilmesi ve ülke için en fazla katma değer 
yaratabilmesidir.  
 En uygun koşullarda finansman sağlanmasında göz önünde tutulması gerekenler 
ise; ele alınan bir proje için en düşük faiz oranı üzerinden borçlanılabilmesi, kredi geri 
ödemelerinin proje nakit akışlarıyla uyumlu olması,  kredi vadesinin projenin ekonomik 
ömrü ile uyumlu olması, diğer kredilendirme şartlarının proje performansına 
bağlanması, (proje varlıklarının teminat olarak kabul edilmesi, projenin planlandığı gibi 
gitmesi vb),  kullanılacak özkaynakların yatırım riskini karşılayabilecek düzeyde olması 
ve ortalama sermaye maliyetini minimuma çekecek bir borç-özkaynak karışımına sahip 
olmasıdır. Literatürde öne çıkan ve en çok kullanılan proje finansman modelleri olarak; 
Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet(Yİ) ve Yap-Kirala-İşlet-Devret(YKİD). Çalışmanın 
devam eden bölümünde, bu çalışmaya konu olan YİD modeli ve bu modelin bir 
versiyonu olarak geliştirilen Kamu Ortaklı YİD (KO-YİD) modeli anlatılmaktadır. 

3.1. Yap-İşlet-Devret (YİD) 
 Yap-İşlet-Devret modeli, ileri teknoloji ve/veya büyük kaynak gerektiren bir 
kamu altyapı yatırım veya hizmeti üretmek üzere gerekli finansmanın özel bir şirket 
tarafından karşılanarak projenin gerçekleştirilmesi ve kamu tarafından belirlenen bir 
süre boyunca özel şirketçe işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti, 
tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satması ve sürenin 
sonunda işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili 
kamu kuruluşuna devretmesidir. 

 Türkiye’deki uygulamaları enerji, serbest bölgeler, hava ve deniz limanları 
alanlarında görülmektedir. Enerji alanında 3096 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca sadece elektrik üretmek amacı ile 
kurulacak sermaye şirketlerine, elektrik üretimi yapacak tesisi kurma ve tesisi işletme 
izni verilmiştir. Örnek olarak, Birecik Barajı, Marmara Ereğlisi Doğal Gaz projelerinin 
de aralarında bulunduğu YİD modeli ile tesis edilen ve halen işletmede olan 23 adet 
tesis gösterilebilir. Benzer olarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 6 proje 
için YİD modelini kullanmıştır. BU modelin uygulandığı dünya örnekleri olarak ise, 
İngiltere-Galler arasındaki Severn Makas Köprüsü ($510 milyon), Çin’deki Shajao 
enerji santralı ($530 milyon) ve Amerika’daki TransAlaska boru hattı gösterilebilir. 

        3.2. Kamu Ortaklı YİD (KO-YİD) 
 Bu model, özel sektör ve devletin, kamu altyapı projelerini bir ortaklık anlaşması 
çerçevesinde inşaa etmesi ve işletmesi olarak tanımlanabilir. Bu modelde, devlet ve özel 
firma; yatırım, risk, finansman, sorumluluk ve kar gibi konularda paylaşım içindedir. 
Kamu ve özel sektörün ortaklığa gitmesinin amacı, iki tarafın da sahip olduğu 
avantajları ortak oldukları bir projede kullanabilmesidir. Her bir farklı proje için 
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tarafların üstleneceği roller de farklı olabilir. Bazı ortaklıklarda hizmetin verilmesinde 
özel sektör firması hakim rol oynarken, bazen sadece inşaatın yapılması veya finansman 
sağlanmasında öne çıkabilir. Bu tip ortaklıklar yoluyla, kamu altyapı yatırımlarının 
yapılmasında ve kamu hizmetlerinin sağlanmasında, tasarım, finanslama, inşaat, işletme 
ve bakım faaliyetlerinde verimlilik artışı sağlanabilir. 

Proje geliştirme, finanslama, inşaat yapma ve en sonunda da işletme 
aşamasındaki risklerin çoğunun özel sektör girişimcilerine yüklendiği finanslama 
modelleri, kamu tarafını sadece girişimciye bazı yasal imtiyazlar sağlayan ve hiçbir risk 
almadan yapılacak projeden gelir elde etmek isteyen bir konuma getirmektedir. Bu 
yaklaşıma göre, özel sektör eliyle yaptırılmak istenen projelerde, projeyi yapmak için 
istekli olan firma sayısında sıkıntı çekilmektedir. Diğer yandan, girişimci firma proje ile 
ilgili büyük belirsizlikler içinde (kullanım yoğunluğu, fiyatlama, enflasyon, inşaat 
maliyetleri, teknik inşaat problemleri gibi) teklif vermek zorunda olduğundan, girişimci 
firmalar en kötü senaryolara (worst case) göre hazırlanmış tekliflerini sunma 
eğilimindedir. Bu sakıncaları hafifletmek için ise, üretilen mal ve hizmetler için devlet 
tarafından satın alma veya minimum kullanma garantileri veya fiyat garantileri 
verilmektedir. Söz konusu projeler, ekonomik ömrü genellikle oldukça uzun olan (15-
30 yıl) projeler olduğundan, proje ile ilgili bugün yapılan geleceğe ait tahmin ve 
hesaplamalarda veya verilmiş garantilerde, projenin gelecek yıllarında kamu, devlet ve 
özel girişimciler arasından büyük sorunlar yaşanabilmektedir. Örnek olarak, YİD ve Yİ 
yöntemleriyle yaptırılan enerji santrallarının üretime geçmesinden sonra, devlet 
tarafından verilen fiyat ve alım garantilerinde ilgili kamu kurumu ve özel firma arasında 
ortaya çıkan sorunlar gösterilebilir. 

 KO-YİD modeli sıkı bir gözetim ve denetim yardımıyla, kamu yatırımlarının 
daha ucuza mal edilmesi, daha kısa sürede bitirilmesi, daha ucuza finansman sağlanması 
ve daha kaliteli hizmet üretilmesi potansiyeline sahiptir. Bu modelde, özel ve kamu 
tarafı proje üzerindeki riskleri ve bazı maliyetleri paylaştıkları gibi, projeden sağlanan 
getirileri de belli bir oran üzerinden paylaşmaktadır. Örneğin, ele alınan herhangi bir 
büyük yatırım için, kamu proje geliştirebilir (mimari yapısı, teknik spesifikasyonları 
vb). Özel sektör projeyi inşa edip, gerekli finansmanı bulabilir. Kamu ise, bu proje için 
temin edilen kredilere garantör olarak finansman maliyetlerinin düşmesini sağlarken; 
ithalat-SSK-KDV-Kurumlar vb diğer vergilerden feragat ederek veya projenin işletme 
aşamasına erteleyerek proje maliyetlerini azaltabilir veya nakit akışlarının 
zamanlamasını iyileştirebilir. Böylece, kamu tarafı direk bir nakit çıkışına gerek 
kalmadan proje finansmanına ve dolayısıyla proje maliyetine katılmış olur. Ayrıca, 
kamu tarafı inşaat süresini hızlandırmak için ortağı olduğu projenin; kamulaştırma, 
tarihi bölge, SİT alanı gibi sorunlarını çözmede de daha etkin sorumluluklar üstlenebilir. 
Daha sonra işletmeye alınan projeye ait gelirler, öncelikle operasyon giderlerine ve borç 
geri ödemelerine ayrılır. Özel sektör ortağın yaptığı özkaynak yatırımı karşılığında, 
kamu tarafından özel sektör ortağa makul bir getiri garantisi verilebilir. Daha sonra 
proje işletmesi döneminde sağlanan gelirlerden özel sektör ortağa düşen paylar, hem 
özkaynak yatırımını hem de kullanılan özkaynak üzerinden makul bir getiriyi özel 
sektör ortağa geri kazandırdıktan sonra, kamu tarafı projenin tek sahibi olabilir (proje 
kamuya devredilir) veya ortaklık kamu yararına olacak şekilde yeniden şekillenebilir. 
Bu yöntemde, özel sektör ortağı için geçerli belirsizlikler büyük ölçüde elimine 
edildiğinden, özel sektör ortak daha küçük getiriler karşılığında bile bu projeye teklif 
verebilecek ve ortaklığa girebilecektir. Bu modelin işlemesinde en kritik nokta, etkin bir 
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muhasebesel ve finansal denetimin olmasıdır. Çünkü ortaklar arası tüm maliyet, riskler 
ve gelirlerin paylaşımı, işletici firma tarafından tutulacak muhasebe kayıtlarına göre 
yapılacaktır. Her iki ortağın ne kadar sermaye koyduğu, proje için ne kadar borç 
alındığı, borçların geri ödeme zamanlaması, özel sektör ortağa garanti edilen makul 
getiri miktarı, zorunlu ve garanti edilen ödemelerin yapılmasından sonra geriye kalan 
gelirlerin paylaşım oranları, şeffaf ve güvenilir bir üçüncü kurum tarafından kayıt altına 
alınmalı ve denetlenmelidir. 

Çalışmanın devam eden bölümünde, yakın bir gelecekte yapılması planlanan 
Ankara-İzmir Otoyol projesinin YİD modeli veya KO-YİD modeli kullanılarak ihale 
edilmesine göre, bir fizibilite analizine tabi tutulmakta ve toplum, kamu ve özel sektör 
işletmesi açısından ortaya çıkabilecek faydaları karşılaştırılmalı olarak tartışılmaktadır. 

4. ANKARA-İZMİR OTOYOL PROJESİ ANALİZİ 
Toplam uzunluğu 503 km olacak olan (bağlantı yollarıyla beraber 549 km) 

Ankara-İzmir Otoyol Projesi; Ankara-Pozantı Otoyolu’nun 7.km’sinden başlayarak, 
Polatlı’nın 10 km kuzeyinden geçip, Porsuk Çayı vadisini takip ederek, Eskişehir’in 
Beylikova İlçesi yakınlarında güneybatıya yönelmektedir. Daha sonra, Afyon-Kütahya 
arasından geçerek, Uşak İlinin kuzeyinden devam edip, Selendi ve Gediz Vadisi 
boyunca ilerleyerek, Gebze- İzmir Otoyolu’na bağlanmaktadır. Bu proje kapsamında 
yaklaşık 27.500 m uzunluğunda 28 adet viyadük, 5.700 m boyunda 4 adet tünel, 13 adet 
köprülü kavşak, dört adet otoyol bağlantı kavşağı yer almaktadır. Ayrıca bu projede, 15 
adet gişe alanı bulunmaktadır. Her iki yöne üçer şeritli (2x3) olarak planlanan bu 
otoyolun günlük araç geçiş kapasitesi 90.000 olup, fizibilite analizleri bu veriye göre 
yapılmıştır. 

Projenin hem YİD hem de KO-YİD modeli ile finanse edilmesi durumunda; 
inşaat süresi 5 yıl ve işletim süresi 25 yıl olarak belirlenmiştir. YİD modelinin 
kullanılması durumunda, devlet özel sektör işletmesine inşaat maliyetlerini 
karşılayabilmesi için herhangi bir finansman garantisi vermemektedir. Tüm maliyetler 
%70 borç ve %30 özkaynak yapısıyla, özel şirket tarafından finanse edilmektedir. 
Devlet, projenin işletme aşamasında günde 24.000 adet otomobil eşdeğeri araç garantisi 
sunmaktadır. Projenin KO-YİD modeline göre finanse edilmesi durumunda ise, devlet 
projeye bir ortak olarak katılmakta, özel ortağın proje adına alacağı borçlar için garantör 
olmakta, inşaat süresince tahsil etmesi gereken tüm vergileri proje gelir yaratıncaya 
kadar ertelemekte, özel ortak tarafından projeye yatırılan özkaynaklar için makul bir 
yıllık getiri garantisi vermekte ve projenin işletme aşamasında elde edilen gelirlere veya 
zararlara %20 oranında ortak olmaktadır. Projenin devlet-özel şirket ortaklığıyla 
yürütülmesi; özel sektör şirketinin daha uygun bir maliyet ile kredi kullanımına olanak 
sağlamakta ve azalan maliyetlerin beklenen bir faydası olarak da daha düşük araç geçiş 
ücretleriyle toplumsal faydaya dönüşmektedir. 
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Tablo 1. Model Girdilerinin Karşılaştırması 
 YİD KO-YİD 

İnşaat 
Aşaması 

İnşaatın süresi 5 yıl 5 yıl 
Devletin finansman garantisi Yok Var 
Borç – Özkaynak yapısı %70 - %30 %70 - %30 
Toplam proje maliyeti - $ 7.024.549.412 6.668.982.212 
Toplam kredi ihtiyacı - $ 4.935.408.765 4.667.713.527 
Özkaynak ihtiyacı - $ 2.089.140.647 2.001.268.685 
Özel ortak peşin ser. tutarı - $ 1.327.576.472 Yok 
Kısa vadeli kredi kullanımı - $ 101.820.926 48.806.321 
Kısa vadeli kredi vadesi 4 3 
Kısa vadeli faiz oranı - $ %10 %8 
Uzun vadeli kredi ihtiyacı - $ 4.935.408.765 4.667.713.527 

Uzun vadeli kredi vadesi 
5 yıl 

ödemesiz+10 
yıl 

5 yıl 
ödemesiz+10 yıl 

Uzun vadeli kredi faiz oranı - $ %8,74 %5,51 
Amortisman Süresi –(düz 
amortisman yöntemi) 25 yıl 25 yıl 

Özel ortağa garanti edilen getiri yok Özkaynak + yıllık 
%6 

İşletme 
Aşaması 
 

Proje işletim süresi (inşaat hariç) - 
$ 25 yıl 25 yıl 

Kamu proje karı/zararı payı Yok %20 
 

Bu çalışmada önerilen KO-YİD finansman modelinin uygulanması, YİD’e göre 
daha zor ve karmaşıktır. Ancak söz konusu modelin, tarafların rahatça anlayabileceği 
net bir şekilde ortaya konması ve bu şartları tarafların kabul ederek uygulamaya 
geçmesi sonucunda, hem uzun vadede kamu yararı gözetilmiş olurken, hem de özel 
sektörün deneyim ve verimliliğinden yararlanılmış olur. Özel sektör ortak ise, çok daha 
az risk üstlenerek koyduğu özkaynak karşılığında en azından makul bir getiriyi garanti 
etmiş olur.  

YİD modelinde devlet gerçek bir ortak gibi projeye katılmadığından; özel 
ortağın maruz kaldığı risklere bağlı olarak, kredi maliyetleri ve inşaat maliyetleri artar 
ve bunun telafi edilebilmesi için araç geçiş ücretlerinin daha yüksek olması gerekir. 
YİD modelinde devlet, özel şirketin işletme aşamasında zarar etmemesi için minimum 
araç sayısını garanti ederken, karşılığında hem inşaat hem de işletme aşamasında vergi 
gelirleri yaratmaktadır. KO-YİD modeli uygulandığında ise, devlet projenin gerçek bir 
ortağı olarak özel sektör ortağına kefil olmakta ve sağlanan maliyet avantajı nedeniyle 
özel ortağın peşin sermaye koymasına gerek kalmamaktadır. Bununla beraber proje 
firmasının toplam finansman maliyetleri de önemli ölçüde azalmaktadır. İşletme 
aşamasında ise, devlet bir yandan inşaat aşamasında ertelediği vergileri ve işletme 
üzerinden elde edilen gelirlerden vergileri tahsil ederken, diğer yandan proje karı 
üzerinden %20’lik bir paya sahip olmaktadır.  

Tablo 2’de, projenin her iki model ile finanse edilmesi durumuna göre hem 
devlet hem de özel sektör ortağa yaratacağı nakit akışları hesaplanmıştır. Tablo 1 ve 
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2’den de görüleceği gibi, KO-YİD modeli her iki ortak açısından da daha avantajlı 
sonuçlar yaratmaktadır. Özel ortak, YİD modeline kıyasla hemen hemen aynı getiriyi 
KO-YİD ile sağlarken, ayrıca TC Hazine Bonosu getirisi üzerinde garanti bir gelir elde 
etmektedir. Devlet ise, KO-YİD modelinde toplamda daha fazla bir gelir elde 
edebilmektedir. Otoyol hizmetini kullananlar (kamu) ise, daha az bir otoyol geçiş ücret 
ödeyerek yoldan yararlanabilmektedir.    

Kamu projelerinin en önemli amacı, toplum yararının ön planda tutulmasıdır. Bu 
amaç çerçevesinde bir otoyol projesi değerlendirildiğinde, en değerli çıktısı daha ucuz 
bir hizmet kullanımı bedeli olarak görülmelidir. KO-YİD modelinin uygulanması 
durumunda, km başına maliyet ve araç başına geçiş ücreti %20 oranında daha düşük bir 
fiyattan sunulabilmektedir. Burada önemli olan bir diğer nokta ise, özellikle bu 
büyüklükteki projelere teklif vermek ve işe başlamak için gereken yüksek peşin 
sermaye tutarı nedeniyle, Türk firmalarının bu tip ihalelere katılamamasıdır. Fakat KO-
YİD modelinin özel firmalara inşaat karından sermaye desteği almasına izin vermesi 
dolayısıyla, daha fazla sayıda firmanın projelere ilgi göstermesi mümkün olacaktır.  

Tablo 2’de, proje maliyetleri hesaplanırken; inşaat maliyeti, KDV, yatırım 
dönemi finansman gideri, borç ve faiz ödeme rezerv hesapları dikkate alınmıştır. 
Özellikle devlet kefaletiyle finansman bulma kolaylığı sağlayan ve özel firmaya 
yatırdığı özkaynak üzerinden sabit bir getiriyi garantileyen KO-YİD modelinde 
hesaplanan finansman giderleri, ortalama kredi vadesi göz önüne alınarak aynı vadedeki 
TC Hazinesi borçlanma senedi getirisi üzerine 50 baz puan (%0,5) marj eklenerek elde 
edilmiştir. Bu maliyet YİD modelinde öngörülen piyasa faiz oranından daha düşük 
olması nedeniyle, finansman maliyetlerinde önemli bir azalmaya neden olmaktadır. 
Proje finansmanında kullanılan krediler, piyasa koşulları çerçevesinde yatırım dönemi 
olan ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere, toplam 15 yıl vadeli ve 6 aylık dönemler ile 
anapara ve faiz ödemesi olacak şekilde yapılandırılmıştır.  Ayrıca KO-YİD modelinde 
yatırımcının koyacağı özkaynak içinde projeden TC Hazinesi borçlanma senedi getirisi 
üzerine 100 baz puan (%1) marj ile getiri sağlama garantisi sağlanmıştır. Bu tutar, 
hesaplamalarda proje şirketinin gelir tablosunda komisyon gideri olarak yer almış ve 
vergi matrahından düşülmüştür. Ayrıca tüm giderlerden sonra elde edilen miktarın 
%20’sinin, devlet’in %20 ortaklığı çerçevesinde devlete temettü olarak ödeneceği 
öngörülmüştür. Böylece KO-YİD modelinde devlet, klasik YİD’lerdeki vergi geliri 
dışında temettü geliri de kazanabilmektedir. Otoyol üzerindeki trafik rakamlarının 
belirlenmesinde ise, geçmiş yıllardaki trafik yoğunluk verileri ve Türkiye GSYİH’sı 
arasındaki ilişki çerçevesinde, gelecek yıllara ait trafik yoğunluğu tahminleri 
yapılmıştır. İncelenen projenin beklenen yenileme-bakım-işletim maliyetleri tahminleri 
için, Türkiye’de halehazırda faaliyette bulunan otoyolların geçmiş yıllar ortalaması esas 
alınmıştır.  
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Tablo 2. Nakit Akışları ve Finansal Sonuçların Karşılaştırılması 
  Yap-İşlet-Devret (YİD) KÖ-YİD 
 Yı

l 
Proje / 

Özel Ortak Devlet Proje Özel Ortak Devlet 

İnşaat 
Aşama

sı 

1 
-546.166.684 0 -546.166.684 -103.535.169 0 

2 -1.281.307.040 0 -1.281.307.040 -251.648.862 0 
3 -1.418.573.446 0 -1.418.573.446 -301.701.966 0 
4 -1.215.433.728 0 -1.215.433.728 -290.130.825 0 
5 -1.239.742.403 0 -1.239.742.403 -329.520.088 0 

İşl. 
Aşama

sı 

6 
746.626.310 -56.831.878 621.576.817 0 -34.595.144 

7 762.775.088 -25.583.783 634.747.390 0 -10.154.244 
8 779.355.242 6.732.572 648.270.654 0 15.332.426 
9 796.421.020 41.134.071 662.199.011 0 42.284.107 
10 825.722.709 68.660.208 686.205.183 55.069.643 77.006.095 
11 867.560.188 88.211.515 720.813.983 130.042.700 109.331.198 
12 787.516.885 107.276.976 476.168.878 281.222.571 34.520.048 
13 788.743.069 126.808.352 423.180.482 281.222.571 48.848.399 
14 828.756.490 146.833.364 407.653.702 281.222.571 63.584.280 
15 871.020.326 167.381.135 442.647.504 281.222.571 78.900.626 
16 915.652.418 184.168.716 479.617.274 721.790.750 201.947.989 
17 962.776.969 197.228.265 518.666.469 741.151.357 217.754.997 
18 1.012.524.877 210.907.127 559.904.134 774.141.489 237.482.087 
19 1.065.034.093 225.240.834 603.445.197 808.974.339 258.212.274 
20 1.116.631.497 239.312.119 646.222.626 843.196.282 278.566.349 
21 1.170.896.158 254.016.734 691.224.515 879.197.794 299.889.881 
22 1.227.959.212 269.388.421 738.560.103 917.066.265 322.232.929 
23 1.287.958.384 285.462.539 788.344.130 956.893.486 345.648.002 
24 1.351.038.320 302.276.153 840.697.103 998.775.864 370.190.180 
25 1.417.350.919 319.868.115 895.745.586 1.042.814.651 395.917.242 
26 1.487.055.704 338.279.157 953.622.500 1.089.116.182 422.889.804 
27 1.560.320.190 357.551.987 1.014.467.433 1.137.792.128 451.171.463 
28 1.637.320.284 377.731.383 1.078.426.975 1.188.959.762 480.828.940 
29 1.718.240.702 398.864.308 1.145.655.062 1.242.742.231 511.932.243 
30 1.803.275.403 421.000.008 1.216.313.340 1.299.268.854 544.554.827 

Top. 
Nakit 
Akışı 

  
 

22.087.309.156 5.051.918.398 12.193.152.750 14.675.347.151 5.764.276.998 

NBD  
2.496.485.365 960.404.531 220.465.134 1.971.298.515 1.031.642.747 

IVO  
12,10% 8,44% 15,32%  

Araç 
Geçiş 
Ücreti 

K
m  $0.14  $0.117  

T
o
p 

$76,86 $64,23 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Kamu altyapı projeleri genelde yüksek riskli ve maliyetli projelerdir. Şüphesiz 

kamu projelerinin toplum refahını arttırması ve toplumsal fayda yaratacak nitelikte 
olması, öncelikli amaçtır. Kamu projeleri finansmanında en yaygın kullanıma sahip olan 
model, Yap-İşlet-Devret modeli olarak bilinmektedir. Bu model ile Türkiye’de 
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halehazırda çok sayıda elektrik santralı ve havaalanı projesi hayata geçirilmiştir. 
Devletin herhangi bir finansman kefaleti vermeden, projenin işletme aşamasında 
minimum alım garantisi verdiği bu model, içerdiği yüksek riskler nedeniyle çoğu 
firmanın projelere çekimser kalmasına neden olmaktadır. YİD modeline alternatif bir 
model olarak ortaya konan KO-YİD modeline göre ise, yüksek maliyetli projeler devlet 
ve özel şirket ortaklığında yürütülmektedir. Bu modele göre; devlet, proje firmasının 
borçlanmasına kefalet vermekte ve karşılığında projenin işletme safhasında gelirlerin 
belirli bir yüzdesine ortak olmaktadır. Bu çalışmada Ankara-İzmir arasında yapılması 
planlanan 549 km’lik otoyol projesinin, YİD veya KO-YİD modeline göre finanse 
edilmesi durumunda yaratacağı toplumsal ve ortaklar için finansal faydalar 
değerlendirilmiştir. Her bir modelin ayrıntıları çalışmanın içinde detaylarıyla 
incelenmiştir. Uygulama çıktıları, KO-YİD modeli hem devlet hem de şirket açısından 
daha avantajlı sonuçlar verirken, toplumsal fayda da yaratabilmektedir. Buna göre, YİD 
modeli, KO-YİD göre daha riskli olduğundan hizmet fiyatını arttırmaktadır. YİD ile 
finansman sağlanması durumunda, km başına ücret 14 cent iken araç başına toplam 
maliyet 77 dolar olarak hesaplanmaktadır. Öte yandan, projenin KO-YİD modeli ile 
uygulanmasıyla maliyetler yaklaşık %20 kadar azalmaktadır. Km başına maliyet 11,7 
cent’e düşerken, araç başına toplam maliyet yaklaşık 64 dolar olmaktadır. KO-YİD 
modeli, hem devlet hem de özel ortak için daha avantajlı olurken, aynı zamanda 
toplumsal bir fayda da yaratabilmektedir. 
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Extensive Summary 

 

Introduction 
This study has pointed out that a new version of Build-Operate-Transfer (BOT) 

financing model generated out from the classical BOT model can be used for highway 
financing. The classical BOT, one of the most popular PPP models, has been often 
employed by various countries for financing of large scale public projects. Over the last 
20 year a number of infrastructure projects in Turkey such as natural gas plants, airports 
and hydro-electric power plants were constructed by using BOT model. In this study, 
the new version of BOT model is proposed and implemented on the Ankara-İzmir 
Highway Project. 

Method 
The Ankara-Izmir highway project is a 549 km 2x3 road construction project 

which includes the construction of 27.5 km bridges, 5.7 km tunnels, 13 cross-bridges 
and 15 exit-toll stations. It is expected that a 90,000 cars per day uses the highway. The 
construction period is planned to cover 5 years. After completion the construction, the 
project company will be eligible to operate it for next 25 years. This project is planned 
to be constructed by the classical BOT model where the private company is responsible 
to construct and finance the project and then operate it next 25 years and finally transfer 
to the public authority. All risks in this model must be assumed by the private company. 
The proposed Private Partner- BOT model (PP-BOT) offers a true partnership of public 
and private partners in every stage of the project. Both partners in this model utilize 
their advantages where they have the strength. The project is developed by the public, 
but constructed and financed by the private partner while the public acts a guarantor for 
the loan acquired to finance project. Moreover, the public partner postpones all kinds of 
taxes (import, VAT, income, etc.) until the project starts generating cash inflows. 
Therefore, the borrowing rate gets down while the cash outflows during the construction 
phase are minimized in the other side.   

In the operating phase, all revenues are initially allocated to operating expenses 
and loan installments. The public presumes that the private partner earn an acceptable 
return over the private equity invested in the project. Beyond the private partner 
recovers its equity invested and earns an agreed return, the profit or loss is shared 
between private and public partners at a pro-rate. 
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This model eliminates most uncertainty relating the project. The private partner 
can borrow at a lower rate, postpone all taxes at the construction phase and secure a 
reasonable return over its equity invested. Therefore, the project can be constructed and 
operated at a much less cost. However, the key for this model is to have an effective 
accounting and auditing system. The partners should be able to clearly follow every 
stage of the project. Table 1 below shows all inputs for both the classical BOT and the 
proposed PP-BOT models.  

Table 1. Inputs of Models 

 BOT PP-BOT 

Construction 
Phase 

Construction period 5 years 5 years 
Guarantee of Treasury No Yes 
Debt-Equity Ratio 70% - 30% 70% - 30% 
Total cost of project - $ 7,024,549,412 6,668,982,212 
Total loan needed - $ 4,935,408,765 4,667,713,527 
Total equity needed - $ 2,089,140,647 2,001,268,685 
Private partner-cash equity - $ 1,327,576,472 No 
Short term loan - $ 101,820,926 48,806,321 
Maturity of short term loan 4 years 3 years 
Interest rate on ST loan - $ 10% 8% 
Long term loan - $ 4,935,408,765 4,667,713,527 

Maturity of long term 
5 year no 

payment period 
+ 10 year 

5 year no 
payment period 

+ 10 year 
Interest rate on LT loan - $ 8.74% 5.51% 
Depr.period.straight line method 25 years 25 years 
Guaranteed return to private 
partner No Equity + 6% 

annual return 
Operating 
Phase 
 

Operating period - $ 25 years 25 years 
Profit/Loss  
share of public partner No 20% 

 
Results 
Table 2 presents all cash flows next 30 years for both models and partners. The 

results show that the private partner can have about 2.5 billion $ NPV while the public 
can have around 960 million $ by employing BOT model. When applying PP-BOT 
model, the private partner can register about 2 billion $ NPV and the public can register 
around 1 billion $ NPV. This must be noticed that the private partner earns less in PP-
BOT model but it assumes much less risk and secures a guaranteed return over its 
equity investment. The most important outcome of PP-BOT models is to considerably 
lower toll rate by 20%. The toll becomes $64.23 which is $76.86 in the classical BOT 
model. 

Overall, this highway project can be constructed at a lower project cost by using 
the proposed PP-BOT model compared to the classical BOT model. Therefore, the 
lower project cost results in a lower toll rate by 20%.. 
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Table 2. Casf Flows  and Comparative Results 
  BOT PP-BOT 
 

Year Private Public Project Private Public 

C
on

st
ru

ct
i

on
 P

er
io

d 1 -546,166,684 0 -546,166,684 -103,535,169 0 
2 -1,281,307,040 0 -1,281,307,040 -251,648,862 0 
3 -1,418.573,446 0 -1,418,573,446 -301,701,966 0 
4 -1,215,433,728 0 -1,215,433,728 -290,130,825 0 
5 -1,239,742,403 0 -1,239,742,403 -329,520,088 0 

O
pe

ra
tin

g 
Pe

ri
od

 

6 746,626,310 -56,831,878 621,576,817 0 -34,595,144 
7 762,775,088 -25,583,783 634,747,390 0 -10,154,244 
8 779,355,242 6,732,572 648,270,654 0 15,332,426 
9 796,421,020 41,134,071 662,199,011 0 42,284,107 

10 825,722,709 68,660,208 686,205,183 55,069,643 77,006,095 
11 867,560,188 88,211,515 720,813,983 130,042,700 109,331,198 
12 787,516,885 107,276,976 476,168,878 281,222,571 34,520,048 
13 788,743,069 126,808,352 423,180,482 281,222,571 48,848,399 
14 828,756,490 146,833,364 407,653,702 281,222,571 63,584,280 
15 871,020,326 167,381,135 442,647,504 281,222,571 78,900,626 
16 915,652,418 184,168,716 479,617,274 721,790,750 201,947,989 
17 962,776,969 197,228,265 518,666,469 741,151,357 217,754,997 
18 1,012,524,877 210,907,127 559,904,134 774,141,489 237,482,087 
19 1,065,034,093 225,240,834 603,445,197 808,974,339 258,212,274 
20 1,116,631,497 239,312,119 646,222,626 843,196,282 278,566,349 
21 1,170,896,158 254,016,734 691,224,515 879,197,794 299,889,881 
22 1,227,959,212 269,388,421 738,560,103 917,066,265 322,232,929 
23 1,287,958,384 285,462,539 788,344,130 956,893,486 345,648,002 
24 1,351,038,320 302,276,153 840,697,103 998,775,864 370,190,180 
25 1,417,350,919 319,868,115 895,745,586 1,042,814,651 395,917,242 
26 1,487,055,704 338,279,157 953,622,500 1,089,116,182 422,889,804 
27 1,560,320,190 357,551,987 1,014,467,433 1,137,792,128 451,171,463 
28 1,637,320,284 377,731,383 1,078,426,975 1,188,959,762 480,828,940 
29 1,718,240,702 398,864,308 1,145,655,062 1,242,742,231 511,932,243 
30 1,803,275,403 421,000,008 1,216,313,340 1,299,268,854 544,554,827 

Total 
Cash 
Flow 

  
 

22,087,309,156 5,051,918,398 12,193,152,750 14,675,347,151 5,764,276,998 

NPV  
2,496,485,365 960,404,531 220,465,134 1,971,298,515 1,031,642,747 

IRR  
12.10% 8.44% 15.32%  

Toll 
Per 
Km  $0.14  $0.117  

Total $76.86 $64.23 
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Özet 
Çalışmanın amacı, finansal kurumlarda muhasebe bilgileri ile firma piyasa değeri 

arasındaki ilişki düzeyini araştırmaktır. Araştırma yöntemi olarak firma değerini, 
raporlanan muhasebe bilgilerinin fonksiyonu şeklinde modelleyen Ohlson yaklaşımı 
kullanılmıştır. Bu yaklaşımda firmanın hisse başına piyasa değerini açıklayan 
değişkenler, hisse başına defter değeri ve hisse başına kardır. 2005-2011 dönemini 
kapsayan çalışmada açıklayıcı değişkenlerle ilgili veriler firmaların aralık ayı sonu 
finansal tablolarından derlenmiş, açıklanan değişken olarak da nisan ayı sonu itibariyle 
piyasa fiyatları alınmıştır. Analizleri sektörel ve yıllık bazda çeşitlendirilen çalışmanın 
bulguları, genel olarak değer ilişkisi bağlamında ampirik olarak muhasebe bilgilerinin 
önemini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Bilgileri, Değer İlişkisi, Ohlson Modeli 

Abstract 
The purpose of the study is to explore relationship level between accounting 

information and market value of firms. Ohlson approach modeling firm value as a 
function of reported accounting information has been used in the study. In this 
approach, variables explaining firm’s market value per share are book value per share 
and earnings per share. 2005-2011 period has been determined as the study period. 
Istanbul Stock Exchange (ISE)-Financial Sector firms’ financial statements at the end of 
December have been used as explanatory variables while the price data at the end of 
April have been used as response variable. Findings of the study, whose analyses have 
been diversified on the basis of industry and year, confirm the importance of accounting 
information. Value relevance of accounting information has been supported empirically 
in the basis of ISE-Financial Index firms. 
Key Words: Accounting Information, Value relevance, Ohlson Model 
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Giriş 
Türkiye Muhasebe Standartları’nca işletmenin finansal durum ve performansının 

biçimlendirilmiş sunumu olarak tanımlanan finansal tabloların amacı, işletme içi ve 
dışında bu sunum ve bilgilere ihtiyaç duyan, bilgileri kullanarak çeşitli kararlar veren 
kullanıcılara, cari döneme ilişkin veya cari dönem ile önceki dönemleri karşılaştıran 
finansal bilgi sağlamaktır. İhtiyaç duyulan bilginin içeriğine göre, izlenmesi gereken 
finansal tablolar farklılaşmakla birlikte, temel olarak finansal durum bilanço, finansal 
performans ise gelir tablosuyla sunulmaktadır. Finansal durum ve performanstaki yıllar 
itibariyle değişim, temel amacı piyasa değerini maksimize etmek olan işletmeler ile 
ilgili geleceğe yönelik tahmin ve çıkarsamalar yapılabilmesinde bir parametre olarak 
kullanılabilmektedir. 

Etkin piyasa, işletmenin piyasa değerini etkileyecek önemli bilgilerin tüm piyasa 
katılımcıları tarafından eş zamanlı olarak elde edilebildiği piyasayı ifade eder. Bu 
piyasada muhasebe bilgi sisteminin ürettiği, işletmenin finansal durum ve performansını 
gerçeğe uygun olarak yansıttığı kabul edilen finansal tablo bilgilerinin de firmaların 
piyasa değerlerine yansıdığı teorik bir beklentidir. Literatürde muhasebe bilgilerinin 
firmaların piyasa değerleri ile ilişkisini ortaya koyan, dolayısıyla teorik beklentiyi 
destekleyen ampirik çalışmalar mevcuttur. 

Hisse senedi yatırımcısı perspektifinden bakıldığında finansal tablo bilgileri yeni 
kararlarında kullanabileceği, mevcut kararlarını yeniden yapılandırabileceği, piyasaya 
ilişkin cari ve gelecekteki durumları analiz edebileceği unsurlar içermelidir. Yatırımcı 
için menkul kıymetin gelecekte sağlayacağı olası nakit akımlarının bugünkü değeri, 
firmanın teorik piyasa değerini ifade eder. Teorik değerin bulunmasında kullanılan bu 
yöntem, cari veya tahminlenen nakit akımlarını menkul kıymetin öngörülen piyasa 
değerine eşitleyen değerleme modelleri ile açıklanmaktadır. Teorik değer ile cari piyasa 
değerinin karşılaştırılması, yatırım stratejisinin oluşumunda rasyonel bileşenlerden 
biridir. Değerleme modelleri menkul kıymetle ilgili nakit akımları veya bir başka 
ifadeyle temettüler yanında, toplam aktifler ve yabancı kayaklar gibi bilgiler ile karlılık 
gibi oranları da kullanmaktadır. Modellerin kullanmış olduğu bu girdilerin kaynağı gelir 
tablosu ve bilançodur. 

Sermeye piyasasında işlem görmekte olan firmalara ait finansal tablo bilgilerinin, 
firmaların piyasa değerleri ya da getiri düzeylerine etkisi literatürde değer ilişkisi 
deyimi ile ifade edilmektedir. Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgilerin değer 
ilişkisini ölçmeye yönelik farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bilanço modeli olarak bilinen 
ilk yaklaşım, muhasebe bilgileri ile hisse senedi değerinin ilişkilendirilmesinde 
açıklayıcı değişkenler olarak bilanço kalemlerinden varlıklar ile yabancı kaynakları 
kullanmaktadır. Bağımlı değişkenin hisse senedi değeri yerine getiri cinsinden ifade 
edilmesine bağlı olarak getiri modeli şeklinde de ifade edilen gelir tablosu modeli ikinci 
yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu yaklaşımda açıklayıcı değişkenler, karlar ve karlardaki 
değişimdir. Firma değerini, açıklanan muhasebe bilgilerinin doğrusal fonksiyonu 
şeklinde modelleyen Ohlson yaklaşımı ise bilanço ve gelir tablosu modellerinin 
bileşiminden oluşan karma model veya fiyat modeli olarak bilinir. Bu modeldeki 
açıklayıcı değişkenler ise bilanço bilgisi olarak defter değeri ve gelir tablosu bilgisi 
olarak net kardır. Modellerdeki açıklayıcı değişkenlere ait katsayı tahminlerinin pozitif 
ve istatistiksel açıdan anlamlı olması, muhasebe bilgilerinin önem ve değer ilişkisini 
tanımlamaktadır. 
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Muhasebe bilgilerinin değer ilişkisine tesir eden etmenler, ekonomik kriz, finansal 
sistem ve hukuk sistemi kaynaklı ülke temelli etmenler ile aktif büyüklüğü, pozitif veya 
negatif karlar, faaliyet konusu veya sektör farklılıkları gibi firma temelli etmenler 
şeklinde iki ana grupta toplanmaktadır. Buna bağlı olarak literatür de bu iki ana grup 
altında kümelenmiş alt faktörler çerçevesinde gelişmiştir. 

Bu araştırmada muhasebe bilgilerinin firma değeri ile ilişkilerinin araştırılmasında 
Ohlson modeli benimsenerek, 2005-2011 döneminde İMKB-Mali Sektör firmaları için 
söz konusu ilişki düzeylerinin sektör ve yıl bazında ölçümü amaçlanmıştır. 

Literatür 
Bu çalışmada muhasebe bilgileri ile firma değeri ilişkisini analiz ederken ülkelere 

ve firmalara özgü etmenler ayrımından yararlanan literatür, yabancı ve Türkçe literatür 
şeklinde ele alınmıştır. Literatür taramasında, muhasebe bilgilerinin değer ilişki düzeyi, 
araştırma dönemlerinden bağımsız olarak farklı hukuk ve finans sistemine sahip 
ülkelere ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara göre değişmekle birlikte, genel 
itibariyle muhasebe bilgilerinin önemine işaret etmektedir. Araştırma dönemi seçiminin, 
firma değerini açıklayan muhasebe bilgisinin var olan önemini ortadan kaldırmadığı, 
sadece ilişki düzeyini etkilediği görülmüştür. Söz konusu literatüre ilişkin örnekler şu 
şekilde ifade edilebilir. 

Perera ve Thrikawala (2010), muhasebe bilgilerinin yatırımcı kararları açısından 
öneminin azalma gösterip göstermediğini Sri Lanka’da araştırmışlardır. Muhasebe 
bilgilerinin değer ilişkisi hisse senedi fiyatları ile hisse başına kar ve özkaynak karlılığı 
arasındaki korelasyon katsayıları ile ölçülmüştür. 2006 – 2009 döneminin kullanıldığı 
çalışmada muhasebe bilgileri ile piyasa fiyatları arasında değer ilişkisi tespit edilmiştir. 
Buna ek olarak zaman içerisinde değer ilişkisinin azalmadığı, aksine arttığı rapor 
edilmiştir. Araştırma yatırımcılara, yayımlanmış finansal tablolardaki muhasebe 
bilgilerine göre strateji gelişmelerini önermektedir. 

Hevas, Siougle ve Staikouras (2009), 1996–2002 dönemi boyunca 21 Avrupa 
Birliği ülkesinde faaliyette bulunan bankalardan yararlanarak oluşturdukları 
örneklemde, değer ilişkisini ölçerken hisse başına kar ve defter değeri değişkenlerini 
kullanmışlardır. Yatay-kesit regresyon analizinden yararlanan araştırmada test edilen 
hipotezlerden biri farklı hukuk kurallarına sahip ülkelerin, defter değeri ve karların hisse 
senedi fiyatlarını açıklama gücü açısından farklılık yaratıp yaratmadığıdır. Seçilen 
muhasebe bilgilerinin değer ilişki düzeyleri, finansal raporlama sistemlerine göre 
farklılaşmakla birlikte bulgular, ele alınan Avrupa Birliği ülkelerinde hisse başına kar ve 
defter değeri değişkenlerinin hisse senedi fiyatlarını pozitif ve anlamlı bir şekilde 
etkilediği yönündedir. 

Manganaris, Floropoulos ve Smaragdi (2011), farklı finansal raporlama 
sistemlerine sahip Almanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan’da hisse başına defter 
değeri ve hisse başına kar değişkenleri ile değer ilişkisini analiz ederek, raporlama 
sisteminin değer ilişkisi üzerindeki etkisini değerlendirmeye çalışmışlardır. Araştırma 
döneminin 1999-2008 olarak belirlendiği çalışmada gerek BASU modelinde gerekse 
Easton and Harris (1991) getiri modelinde parametre tahminleri pozitif ve istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla araştırmaya dahil edilen ülkelerin mali 
sektörlerinde muhasebe bilgilerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi ampirik 
olarak ortaya konmuştur. 
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Begley, Chamberlain ve Li (2006), 1991-2000 yılları arasında 361 banka verisi 
üzerinden 1865 gözleme dayalı analiz yapmışlardır. Feltham ve Ohlson (1995)’in öne 
sürdüğü firma değerinin, defter değeri ve faaliyet gelirinin bir fonksiyonu olduğunu 
ifade eden faaliyet geliri ilişkisi modeli kullanılmıştır. Araştırma bulguları muhasebe 
bilgilerinin önemini destekler niteliktedir. Açıklayıcı değişkenler ile firma değeri 
arasında pozitif anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Miah (2012), muhasebe bilgilerinin önemini değerlendirmek amacıyla hisse 
senedi fiyatları ile iki etkili muhasebe verisi hisse başına kar ve hisse başına net aktif 
değeri arasındaki ilişkiyi test etmiştir. Veri seti 2000-2010 yılları arasında Dakka hisse 
senetleri piyasasında işlem gören 105 firma ile oluşturulmuştur. Hisse başına kar 
parametre katsayısı pozitif ve anlamlı tahminlenmiştir. Araştırma bulguları 
yatırımcıların yayımlanan muhasebe bilgilerinin yanı sıra kısa dönem sermaye 
kazançları ile spekülatif ve rasyonel olmayan piyasa eğilimlerine ilişkin bilgileri de göz 
önünde bulundurmalarını önermektedir. 

Liu ve Liu (2007), Çin Hisse senetleri piyasasının farklı segmentlerinde hisse 
başına kar ve hisse başına defter değerinin hisse senedi fiyatını açıklama potansiyelini 
araştırmışlardır. 1999-2003 dönemini sadece yerel yatırımcıların yer aldığı A-, sadece 
yabancı yatırımcıların bulunduğu B- ve herhangi bir sınırlamanın olmadığı H- grubu 
hisselerinin kullanıldığı çalışmada, Ohlson modeli baz alınmıştır. Elde edilen sonuçlar 
her üç piyasa grubunda da muhasebe bilgilerinin hisse senedi fiyatları ile ilişkili 
olduğunu göstermektedir. Parametre tahminleri ve farklı piyasalar için kurulan 
modellere ilişkin R2 istatistikleri muhasebe bilgilerinin öneminin piyasalara göre 
farklılaştığını işaret etmektedir. 

Agostino, Drago ve Silipo (2011), Avrupa bankacılık sektöründe UFRS öncesi ve 
sonrası dönemde muhasebe bilgilerinin piyasa değerinin açıklama düzeyini 
araştırmışlardır. Çalışmada Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç 
ve İngiltere olmak üzere 15 Avrupa ülkesinde yer alan bankalara ilişkin hisse başına 
defter değeri ve karlar kullanılmıştır.  221 banka ve 1201 gözlemden oluşan Panel 
regresyonda araştırma dönemi 2000-2006 olarak belirlenmiştir. UFRS’ye göre 
raporlamanın zorunlu hale getirildiği dönemden sonra hisse başına defter değerinin 
hisse senedi değeri üzerindeki etkisi azalırken hisse başına kar etkisinin ise arttığı 
gözlenmiştir. 

Khanagha (2011), Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) UFRS öncesi ve sonrası 
dönemde muhasebe bilgilerinin değer ilişkisini fiyat-getiri modelleri ve portföy 
yaklaşımıyla araştırmıştır. Hisse senedi fiyatını açıklayıcı muhasebe değişkenleri olarak 
hisse başına kar, defter değeri ve nakit akımlarını kullanmıştır. Seçilen 17 firmaya ait 
fiyat modelinde 8 yıllık periyotta 136, getiri modelinde ise 7 yıllık dönemde 119 gözlem 
ele alınmıştır. Regresyon ve portföy yaklaşımı sonuçları BAE’de muhasebe bilgilerinin 
değer ilişkisinin olduğu yönündedir. Bulgular UFRS öncesi ve sonrası dönem açısından 
değerlendirildiğinde, UFRS sonrası dönemde BAE’de muhasebe bilgilerinin değer 
ilişkisi düzeylerinin azaldığı sonucuna varılmıştır. Portföy yaklaşımına göre bu 
dönemde hisse başına nakit akımı değişkeninin açıklama gücünün arttığı rapor 
edilmiştir. 

Cooke, Omura ve Willett (2009), Toyota, Fuji, Sony, Itochu ve Sumitomo’dan 
oluşan 5 Japon holdinge ait 1950-2004 dönemi verilerine ulaşarak üç muhasebe ve altı 
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makro iktisadi değişkenin piyasa değeri ile arasındaki ilişkileri vektör hata düzeltme 
modeliyle analiz etmişlerdir. Araştırma bulguları seçilen 5 firmanın 4’ünde varlıkların 
net defter değeri ile piyasa değerleri arasında uzun dönemli ilişki olduğu yönündedir. 
Söz konusu bulgu, değer ilişkisi analizinde hisse başına defter değeri değişkeninin 
piyasa değerinin açıklanmasında yeterli bir bilgi olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Al-Horani (2010), 2000-2008 döneminde Ürdün bankacılık sektöründe geleneksel 
ve geleneksel olmayan bankacılık faaliyetlerinden sağlanan kar bileşenlerinin değer 
ilişkisini analiz etmiştir. Araştırmanın spesifik olarak ilgilendiği konu bilindik 
bankacılık faaliyetlerinden ziyade yeni finansal hizmetlerin kullanımına bağlı olarak 
oluşan faiz dışı kaynaklardan sağlanan kar değişimlerine, piyasanın vermiş olduğu 
tepkinin incelenmesidir. Araştırma bulguları, özellikle küçük ölçekli bankalarda, yeni 
finansal hizmetlerden sağlanan karlar ile yıllık anormal getiriler arasında pozitif bir 
ilişki olduğu yönündedir. Bulgular Ürdün bankacılık sektöründe muhasebe bilgilerinin 
önemini destekler niteliktedir. 

Horton (2007), örneklem dönemini 2000-2004 olarak oluşturduğu çalışmasında 
İngiltere’de faaliyette bulunan 8 sigorta şirketi ve hayat sigortası da düzenleyen 2 
bankanın verilerine ulaşarak muhasebe bilgilerinin önemini araştırmıştır. Çalışma 
bulguları hisse senedi fiyatları ile muhasebe bilgileri arasındaki değer ilişkisini destekler 
niteliktedir. 

Alfaraih ve Alanezi (2011), 1995-2006 döneminde Kuveyt Hisse senetleri 
piyasasında işlem gören firmalar ile fiyat modeli için 1057, getiri modeli için 928 
gözlemli örneklemde araştırmalarını yürütmüşlerdir. Çalışmanın amacı fiyat ve getiri 
olmak üzere iki değerleme modelini kullanarak Kuveyt piyasasında muhasebe karları ve 
defter değeri bilgilerinin değer ilişkisini analiz etmek olarak belirlenmiştir. Modellerde 
hisse başına kar ve defter değeri parametre tahminleri pozitif ve istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Söz konusu bulgular Kuveyt’te değer ilişkisinin varlığını işaret 
etmektedir. 

Verleun ve diğ. (2011), Muhasebe Reformu ve Yatırımcı Koruma Kanunu olarak 
bilinen Sarbanes-Oxley (SOX) yasasının finansal tablo bilgilerinin kalitesi üzerine 
etkisini araştırmışlardır. Etkiyi araştırabilmek için kar yönetimi, ihtiyatlılık 
(conservatism) ve değer ilişkisi ölçülerini kullanmışlardır. Araştırma dönemi 1998-2005 
olarak belirlenirken, SOX yasasının geçtiği tarih olan 2002 yılı örneklemi iki gruba 
ayırmıştır. SOX yasası sonrası dönemde kar yönetimi ve değer ilişkisi ölçüleri ile hisse 
senedi değeri arasındaki ilişkinin anlamlı bir şekilde arttığı rapor edilmiştir. Çalışmada 
söz konusu bulgular SOX yasasının kabul edilmesinin muhasebe bilgilerinin değer 
ilişkisi bağlamında pozitif bir etki yarattığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Ali ve Hwang (2000), 16 ülke üzerinden 1986-1995 döneminde imalat sektöründe 
faaliyette bulunan firmalara ait kar ve defter değeri gibi muhasebe bilgilerini kullanarak 
finansal raporlamanın farklı ülkelere göre değer ilişkisini araştırmışlardır. Ali ve Hwang 
finansal raporların değer ilişkisinin ABD gibi piyasa odaklı finansal sistemlerde, 
Japonya gibi banka odaklı sistemlere kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Ariff ve Fah (2011), Avustralya, Kore, Malezya ve Tayland’dan oluşan 4 Asya-
Pasifik ülkesinin hisse senetleri piyasasında işlem gören 40 büyük bankaya ait 
muhasebe bilgilerini kullanarak finansal kriz öncesi dönem olan 2000-2007 periyodunu 
ele alınmışlardır. Araştırmacılar, beklenmeyen kar değişimi ve faiz dışı gelirlerin toplam 
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gelirlere oranındaki değişimin hisse senedi fiyatlarını açıkladığı modelden 
yararlanmışlardır. Çalışma, hisse senedi fiyatlarındaki değişim ile beklenmeyen kar 
değişimleri arasında anlamlı ilişki yoktur sıfır hipotezini test etmektedir. Model 
bulguları toplam karlardaki değişimin her dört ülkede de banka hisse fiyatlarını anlamlı 
bir şekilde etkilediğini işaret ederek muhasebe bilgilerinin önemli olduğu bilgilere 
ulaşılmıştır. 

Meulen, Gaeremynck ve Willekens (2007), genel kabul görmüş muhasebe 
prensipleri ve UFRS’ye göre ulaşılan karların değer ilişkisi açısından farklılık yaratıp 
yaratmadığını incelemişlerdir. 2000-2002 döneminde 124 firmaya ilişkin 313 gözlem 
üzerinden yürüttükleri çalışmada kar, defter değeri, faaliyetlerden nakit akımları gibi 
muhasebe bilgilerini kullanarak getiri modelini test etmişlerdir. İki ayrı sisteme göre 
ulaşılan açıklama güçlerinin birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı ulaşılan 
bulgular arasındadır. Defter değerinin getirileri açıklama gücü UFRS temelli 
örneklemde daha yüksek olmakla birlikte iki sistemde de yaklaşık %35 düzeyinde 
raporlanmıştır. Bu açıdan, karların elde ediliş biçimine bakılmaksızın, muhasebe 
bilgilerinin değer ilişkisinin önemli olduğu yorumuna yer verilmiştir. 

Dobija ve Klimczak (2008), Varşova Menkul Kıymetler borsasında 1994-2008 
döneminde faaliyette bulunan firmalara ait 372’si konsolide toplam 856 gözleme 
ulaşmışlardır. Getiri modelinin kullanıldığı çalışmada, R2 istatistikleri yaklaşık %70 
düzeyinde rapor edilmiştir. Bulgulara paralel olarak muhasebe bilgilerinin önemine 
dikkat çekilmiştir. 

Özer (1996), araştırma dönemini 1988-1992 olarak belirlediği çalışmasında eksik 
verileri çıkarttıktan sonra 231 adet gözleme ulaşmıştır. Konu, hisse senedi verimleri ile 
muhasebe karları arasındaki ilişki ve bu ilişki üzerine etki eden faktörler olarak 
tanımlanmış, bu doğrultuda hisse senedi verimleri ile muhasebe karlarının işaretleri ve 
tutarları arasındaki ilişki belirlendikten sonra karın unsurları, firma büyüklüğü ve zaman 
gibi faktörlerin etkileri analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, “karların hisse senedi 
fiyatlarının değerlendirilmesinde çok önemli bir rol oynadığı, ancak yatırımcıların 
yalnızca tek bir kar rakamına bağlı kalmayarak, özet rakamın da dahil olduğu bir unsur 
grubuna göre hisse senedi fiyatlarını değerlendirdiği ve firma büyüklüğünün karlara 
ilave bir açıklama gücünün olduğu, …” şeklinde yorumlanmıştır (Özer, 1996, s. 190). 

Özer (2002), karlar, karlardaki değişimler ve hisse senedi fiyatlarını elde ederek 
1994-2000 döneminde getiri modelini test etmiştir. Muhasebe bilgilerinden karların, 
hisse senedi getirilerini açıklama gücünün ölçümünü amaçlayan Özer (2002), söz 
konusu dönemde tek değişkenli modellerde bağımsız değişkenler olan karlar ve 
karlardaki değişimlerin hisse senedi getirilerini sırasıyla yaklaşık %18 ve %24 
düzeyinde açıkladığını rapor etmiştir. Açıklayıcı değişkenlerin her ikisini birden çok 
değişkenli modele dahil ettiğinde belirlilik katsayısının yükseldiğini ifade etmiştir. 

Şamiloğlu (2005-a) ve Şamiloğlu (2005-b), muhasebe bilgilerinin önemini test 
etmiş olup bu iki çalışma örneklem seçim grupları ve modellerde kullanılan açıklayıcı 
değişkenler açısından farklılaşmaktadır. Buna göre 1998-2002 dönemi İMKB’de işlem 
gören tüm firma verileriyle yapılan analizde, muhasebe bilgilerinin, getirileri zayıf 
ölçüde açıklayabildiği, 1999-2002 periyodunda deri ve gıda sektörü firmalarıyla 
sınırlandırılan çalışmada ise hisse senedi fiyatları ile hisse başına kar ve hisse başına 
defter değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu raporlanmıştır. 
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Dolayısıyla deri ve gıda sektöründe değer ilişkisinin varlığı ampirik olarak tespit 
edilmiştir. 

Kalaycı ve Karataş (2005) ve Yücel (2005) de muhasebe bilgilerinin önemini 
hisse senedi değer ilişkisi boyutuyla çalışmışlardır. Kalaycı ve Karataş (2005), imalat 
sanayinde faaliyette bulunan firmalar üzerinden yürüttüğü çalışmalarında hisse senedi 
getirilerinin karlılık, piyasa performansı ve verimlilik oranları gibi unsurlar tarafından 
açıklanabildiğini tespit etmişlerdir. Yücel (2005) ise 1992-2000 döneminde hisse 
senetleri İMKB’de işlem gören firmalara ait 900 birimlik gözlem üzerinden yürüttüğü 
araştırmasında, negatif ve pozitif karların değerlendirmedeki etkisi ayrı ayrı kontrol 
edildiğinde, muhasebe karlarının hisse senedi fiyatlarını açıklama gücünün arttığını 
ifade etmiştir. Bu iki çalışma bulguları da İMKB’de değer ilişkisinin geçerli ve 
muhasebe bilgilerinin hisse senedi fiyatlamasında önemli olduğu olgusunu 
desteklemektedir. 

Aktaş (2009), İMKB’de hisse senedi göstergeleri ile muhasebe bilgileri arasındaki 
değer ilişkisini araştırmayı amaçlamıştır. Gözlem kümesini 1992-2007 döneminde hisse 
senetleri İMKB’de işlem gören imalat ve hizmetler sektörlerindeki şirketlerden 
oluşturan Aktaş (2009), hisse başına (HB) piyasa değeri, HB varlıklar, HB defter değeri, 
HB yabancı kaynaklar, HB net kar, HB net kardaki değişim ve hisse senedinin yıllık 
getirisi gibi bilgilerden yararlanmıştır. Bilanço, getiri ve fiyat modellerinin test edildiği 
çalışmada sektörel ve yıllık bazda analizler de yapılmıştır. Analiz bulguları, hisse senedi 
değerini bilanço-gelir tablosu özet rakamlarının önemli derecede açıkladığı şeklinde 
yorumlanmıştır. 

Birgili ve Düzer (2010), finansal analizde kullanılan oranlar ile firma değeri 
arasında ilişki olup olmadığının ve bu oranların temsil ettiği gruplar olan; likidite 
durumu, finansal yapı, varlıkların etkin kullanımı, karlılık durumu ve borsa 
performansının firma değeri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamışlardır. 
Bankacılık-sigortacılık sektöründeki şirketler ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve 
holdingler, imalat ve hizmetler sektöründeki şirketlere kıyasla farklı bilanço yapılarına 
sahip olmaları nedeniyle analiz dışı bırakılmıştır. 2001–2006 yılları arasındaki 
verilerine düzenli olarak ulaşılabilen 58 şirketi kapsayan çalışmada panel veri analizi 
kullanılmış ve aralarında hisse başına kar ve PD/DD oranlarının da bulunduğu analize 
dahil edilen 21 finansal oranın 16 tanesi ile firma değeri arasında %5 düzeyinde anlamlı 
bir ilişki bulunduğu belirtilmiştir. Bu açıdan hisse senetleri İMKB’de işlem gören imalat 
ve hizmetler sektörü firmalarının piyasa fiyatlarının belirlenmesinde muhasebe 
bilgilerinin önem arz ettiği görülmektedir. 

Öztürk (2010), artık kar, öz sermayeye serbest nakit akımları ve defter değerini 
şirketlerin piyasa değerlerine göre karşılaştırmıştır. Örneklem olarak İMKB’de işlem 
gören şirketlerden mali kuruluşlar, holdingler, ikinci ulusal pazar, gözaltı pazarı, yeni 
ekonomi pazarı analiz konusu dışında tutularak daha çok 2005-2007 döneminde imalat 
sanayinde işlem gören 53 şirket seçilmiştir. Panel regresyonun kullanıldığı çalışmada, 
üç değerleme modelinin de şirketlerin piyasa değerlerini yaklaşık aynı düzeyde 
açıkladığı, şirketlerin defter değerlerini, öz sermayeye serbest nakit akımlarını ve artık 
karlarını arttırmalarının piyasa değerlerini olumlu şekilde etkilediği, buna bağlı olarak 
ise muhasebe bilgilerinin önem arz ettiği üzerinde durulmuştur. 

Demir (2001), hisse senedi fiyatını belirleyen işletme düzeyindeki faktörleri 
İMKB’de mali sektör bazında incelemiştir. Sektör ayrımının yapıldığı 1991 yılından 
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itibaren 2000 yılına kadarki periyotta İMKB’de işlem gören 16 mali sektör şirketi 
belirlenmiş, hisse başına kar, piyasa değeri defter değeri (PD/DD), fiyat kazanç oranı ve 
aktif karlılığı vb. gibi oranlar kullanılmıştır. Araştırma bulguları mali sektör hisse senedi 
fiyatını belirleyen işletme düzeyindeki faktörlerin başında PD/DD ve hisse başına 
karların geldiğini göstermektedir. 

Aktaş (2008), çalışmasının amacını, İMKB’de hisse senedi getirileri ile ilişkili 
olan finansal oranları tespit ederek, yüksek performans gösteren hisse senetlerinin 
seçimine katkı sağlamak olarak belirlemiştir. 1995-1999 ve 2003-2006 olmak üzere iki 
ayrı analiz dönemiyle araştırmasını çeşitlendiren Aktaş, lojistik regresyon analizinden 
yararlanmıştır. Araştırma bulguları hisse başına kar, PD/DD gibi bilgilerin hisse senedi 
fiyatlarını açıklamada kullanılabilecek önemli bilgiler olduğunu destekler niteliktedir. 

Büyükşalvarcı (2011), 2001 ve 2008 ekonomik kriz dönemlerinde, finansal 
analizde kullanılan oranlar ile hisse senedi getirileri arasında ilişki olup olmadığı ve bu 
oranların hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin, ekonomik kriz dönemlerinde 
farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır. Örneklem kriz dönemleri 2001 ve 
2008’de İMKB imalat sektöründe faaliyet gösteren sırasıyla 163 ve 147 şirkete ait 
finansal oranlar ile oluşturulmuştur. 2008 ekonomik kriz döneminde finansal oranların 
hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklamada, 2001 ekonomik kriz dönemine göre 
daha güçlü olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Veri Seti ve Yöntem 
Yabancı ve Türkçe literatür incelendiğinde muhasebe bilgilerinin hisse senedi 

değer ilişkisini analiz eden değerli çalışmaların olduğu ve bu çalışmaların çok büyük bir 
bölümünde gözlem kümesi oluşturulurken imalat ve hizmetler sektöründe yer alan 
şirketlerin seçildiği izlenmiştir. Bu araştırmada örneklem, 2005-2011 döneminde 
verilerine ulaşılabilen Mali Sektör firmalarından oluşturulmuştur. Mali Sektörde yer 
alan bankalar ve özel finans kurumları, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, 
holdingler ve yatırım şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları şirketleri, menkul 
kıymet yatırım ortaklıkları şirketleri, sigorta şirketlerinden oluşan alt sektörler dikkate 
alınarak sektörel analiz yapılmıştır. Öte yandan gözlem kümesi alt sektör ayrımı 
yapılmaksızın toplulaştırılmış bazda da analiz edilmiştir. Son olarak araştırma dönemi 
yıllara göre ayrıştırılarak, global kriz koşullarının geçerli olduğu 2008 ve etkilerinin 
devam ettiği 2009 yılındaki ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada hisse senedi değerini açıklayacağı düşünülen değişkenler, Ohlson 
(1995)’in önerdiği artık kar modeline göre belirlenmiştir. Literatürde muhasebe 
bilgilerinin değer ilişkisini açıklamaya yönelik modeller üç grup altında izlenmektedir. 
Francis ve Schipper (1999)’in ileri sürdüğü bilanço yaklaşımı hisse başına varlık ve 
hisse başına yabancı kaynak oranlarının hisse senedi değeri ile ilişkisini test etmektedir. 
Diğer bir yaklaşım, gelir tablosu veya getiri modeli olarak bilinen Easton ve Harris 
(1991)’in geliştirdiği modeldir. Getiri modelinde kar düzeyi ve kardaki değişimin 
birlikte, hisse senedi getirisini açıkladığı ilişki formülize edilmiştir. Bu araştırmada test 
edilen ve bilanço modeli ile getiri modelinin bileşiminden oluşan, Ohlson (1995) modeli 
veya fiyat modeli ise muhasebe bilgilerinin hisse senedi değer ilişkisini açıklamada 
kullanılan son modeldir. 

Ohlson (1995), özkaynak maliyeti ya da diğer bir bakış açısıyla yatırımcının 
beklediği getiri oranına göre düzeltilmiş net kara karşılık gelen artık kar 
tanımlamasından yola çıkmış ve firmanın ancak özkaynak maliyetinin üzerinde kar elde 
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etmesi durumunda piyasa değerini yükseltebileceğini ileri sürerek yaklaşımını 
şekillendirmiştir. Artık kar değerleme yaklaşımında hisse senedinin piyasa değeri 
gelecekte beklenilen artık karların bugünkü değerleri toplamıyla elde edilmektedir. 

Ohlson (1995), artık kar modelini matematiksel dönüşümler ile fiyat modeli 
olarak bilinen formuna ulaştırmıştır. Modelde defter değeri, gelecekte beklenen normal 
getirilerin bu günkü değerinin bir ölçüsü olarak düşünülürken, cari karlar ise anormal 
karlar için bir ölçü şeklinde düşünülmüştür. Bu modelde firmanın piyasa değeri, kar, 
defter değeri ve diğer ilgili bilgilerin bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Buna 
göre muhasebe bilgilerinin değer ilişkisini açıklayan fiyat modeli aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir. 

    (1) 

Yukarıdaki eşitlikte HBPD, HBK ve HBDD terimleri, i hisse senedinin t 
dönemine ilişkin sırasıyla hisse başına piyasa değeri, hisse başına net karı (dönem net 
karı/toplam hisse senedi adedi) ve hisse başına özkaynak defter değerini (özkaynak 
defter değeri/toplam hisse senedi adedi) ifade etmektedir. ,  ve  terimleri 
EKKY’ye göre tahmin edilen parametre katsayılarını,  ise modelin hata terimini 
göstermektedir. 

Modelde yer alan değişkenlerin hisse başına değerlerinin alınmasının sebebi, 
Barth, Beaver ve Landsman (1992) ve Kothari ve Zimmerman (1995)’in de belirttiği 
gibi değişen varyanslılık ve ölçeklendirme etkilerini elimine etmektir. Hisse başına 
bilgisi firmanın ilgili dönemde sermaye artırımına gidip gitmediği kontrol edilerek elde 
edilmiştir. Firmalara ilişkin net kar ve defter değerleri 31 Aralık tarihli bilanço ve gelir 
tablolarından elde edilmiştir. Hisse başına piyasa değerleri ise finansal tablo açıklama 
tarihleri göz önünde bulundurularak, 31 Aralığı takip eden dönemin Nisan ayı kapanış 
fiyatları baz alınarak derlenmiştir. 

Muhasebe bilgilerinin değer ilişkisinin varlığından söz edebilmek için fiyat 
modelinden elde edilen katsayı tahminlerinde matematiksel olarak pozitif ve istatistiksel 
açıdan anlamlı bulgulara ulaşılması gerekmektedir.  tahmini karların sürekliliği ile 
aynı, özkaynak maliyeti ile ters yönlü ilişkiye sahiptir. Öte yandan  katsayısı ise artık 
karların sürekliliği ile zıt yönlü etkileşim içindedir. Sabit terim katsayısı ’nın pozitif 
olması beklenen bir durumdur. Matematiksel işareti pozitif ve istatistiksel olarak 
anlamlı sabit terim tahminleri, hisse senedi değerini, HBK ve HBDD dışında açıklayan 
değişkenlerin varlığına işaret etmektedir. 

Muhasebe bilgilerinin değer ilişkileri analiz edilirken açıklayıcı değişkenler 
arasında çoklu doğrusal bağlantı probleminin var olup olmadığını değerlendirebilmek 
amacıyla, çok değişkenli regresyon denklemlerinde varyans şişme faktörü (VIF) 
değerleri elde edilmiştir. Buna ek olarak kullanılan veri setinin yapısı nedeniyle (yatay-
kesit örneklem) değişen varyansa uyumlu White varyans ve standart hataları 
kullanılmıştır. 

Değişkenlerin hisse başına değerlerinin alınmasıyla olası değişen varyanslılık ve 
ölçeklendirme etkilerinin ortadan kaldırılması amaçlanırken, örneklem içinde yer alan 
genel dağılıma uymayan aykırı gözlemler analiz dışı bırakılarak regresyon bulgularının 
daha anlamlı olması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sebeple parametre tahminleri iki 
aşamalı olarak elde edilmiştir. Öncelikle örneklemde bulunan tüm gözlemler dikkate 
alınmış ve regresyon çözümlemesi yapılmıştır. Analizlerde kullanılan Gretl 1.9.11 
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programından yararlanılarak etkili gözlemler (influential observation) saptanmış ve 
analiz dışı bırakılmıştır. Örneğin bankacılık sektöründe 2005-2011 döneminde 
verilerine sağlıklı bir şekilde ulaşılmış 106 gözlem içinden 4 etkili gözlem 
değerlendirmeye alınmamıştır. Daha sonra etkili gözlemlerin elimine edildiği örneklem 
ile yeniden parametre tahmininde bulunularak daha anlamlı katsayılara ulaşılmıştır. Bu 
çalışmada sadece, etkili gözlemlerin yer almadığı veri seti için çözümlemesi yapılan 
regresyon bulguları raporlanmıştır. 

Ohlson (1995) modeli HBK ve HBDD’nin her ikisinin birden hisse senedinin 
piyasa değerini açıklama düzeyini araştırmaktadır. Bu çalışmada yalnızca HBK ya da 
HBDD’nin açıklayıcı değişken olarak yer aldığı tek değişkenli regresyon modelleri de 
test edilmiş ve belirlilik katsayıları elde edilmiştir. Bu sayede bilanço ve gelir tablosu 
bilgilerinin hisse senedi değerini marjinal açıklama güçleri (mag) de tespit edilmeye 
çalışılmıştır. MAG hesaplanırken; 

    (2) 

    (3) 

tek değişkenli regresyon denklemlerinin düzeltilmiş R2 değerlerine ulaşıldıktan 
sonra aşağıdaki eşitliklerden yararlanılmıştır. 

      (4) 

      (5) 

       (6) 

Eşitliklerde  ve  terimleri sırasıyla hisse başına net karın ve 
hisse başına defter değerinin marjinal açıklama güçlerini,  ifadesi Ohlson (1995) 
modelinin düzeltilmiş belirlilik katsayısını,  ve  ise yine sırasıyla denklem (2) ve 
(3)’den elde edilen hisse başına kar ve hisse başına defter değerlerinin bireysel 
düzeltilmiş belirlilik katsayılarını göstermektedir.  terimi ise göreceli üstünlüğü ifade 
etmektedir. Pozitif (negatif)  değerleri, piyasa değerinin açıklanmasında bilanço 
(gelir tablosu) bilgilerinin göreli olarak daha değerli olduğuna işaret etmektedir. 

Araştırma Bulguları 
2005-2011 döneminde verilerine ulaşılabilen Mali Sektör firmalarından 

oluşturulmuş örneklem üzerinden elde edilen araştırma bulguları dört grup altında 
sunulmuştur. İlk iki grupta hisse başına kar ve hisse başına defter değeri bilgilerinin 
hisse senedinin piyasa değerini bireysel açıklama düzeylerini izleyebilmek için tek 
değişkenli model bulguları yer almaktadır. Üçüncü grupta söz konusu muhasebe 
bilgilerinin her ikisinin birden açıklayıcı değişken olarak yer aldığı ve literatürde 
Ohlson modeli olarak bilinen fiyat modeli bulguları derlenmiştir. Son olarak ise bilanço 
ve gelir tablosu bilgilerinin hisse senedi değerini marjinal açıklama güçleri (mag) ile 
göreceli açıklama güçleri (gag) raporlanmıştır. 
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Tablo I. Hisse Başına Kar (HBK) Modeli Bulguları 

  

Panel A 
 

p-değ.** 
 

p-değ.** *** F-ist. p-değ.** 
T* 2,0529 0,0000 5,6941 0,0000 0,2582 90,7274 0,0000 
BANK 1,3545 0,0017 8,3081 0,0000 0,4943 79,1892 0,0000 
FİNK 0,9344 0,0848 5,9261 0,0003 0,3530 15,3805 0,0003 
GMYO 1,3686 0,0000 5,5799 0,0012 0,3913 11,1020 0,0012 
HOLD 2,0799 0,0000 4,0160 0,0000 0,3326 37,2117 0,0000 
MKYO 1,1746 0,0000 0,9748 0,0004 0,0605 13,2433 0,0004 
SGRT 4,5647 0,0000 8,5747 0,0152 0,1686 6,3916 0,0152 
Panel B        2005 2,5952 0,0001 5,9918 0,0011 0,2998 11,7387 0,0011 
2006 1,7723 0,0000 9,4945 0,0000 0,5241 20,5957 0,0000 
2007 1,5440 0,0000 3,7922 0,0000 0,1438 20,5311 0,0000 
2008 1,5668 0,0000 2,5879 0,0000 0,3763 45,0857 0,0000 
2009 2,7463 0,0001 1,5261 0,2364 0,0004 1,4227 0,2364 
2010 1,9538 0,0000 7,0835 0,0002 0,2482 14,8994 0,0002 
2011 2,1175 0,0000 6,2657 0,0015 0,3268 10,7303 0,0015 
*T; toplulaştırılmış, BANK; bankalar ve özel finans kurumları, FİNK; finansal kiralama ve faktoring şirketleri, GMYO; 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları, HOLD; holdingler ve yatırım şirketleri, MKYO; menkul kıymet yatırım ortaklıkları, SGRT; 
sigorta şirketlerinden oluşturulan örneklemleri ifade etmektedir. 
** White değişen varyans ile uyumlu prob. değerleridir. p<0,10 ise %10, p<0,05 ise %5 ve p<0,01 ise %1 düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 
*** ; muhasebe bilgisi hisse başına karın, hisse senedi değerini bireysel açıklama gücüdür. 

Tablo I iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm (Panel A) Mali sektörde yer alan tüm 
şirketler ile oluşturulan toplulaştırılmış ve alt sektörler bazında düzenlenen örnekleme 
ilişkin, hisse başına kar - hisse başına piyasa değeri ilişkisini göstermektedir. Diğer 
bölümde (Panel B) ise toplulaştırılmış örneklemin yıllık bazda ayrımı yapılarak yıllar 
itibariyle ilişkiler sunulmuştur. 

Sektörel analizde kar-değer ilişkisinin en yüksek gözlendiği sektör, banka ve özel 
finans kurumlarının oluşturduğu sektördür. F istatistiği modelin anlamlı olduğunu işaret 
ederken, bu sektörde HBK, hisse başına piyasa değerini yaklaşık %50 düzeyinde 
açıklamaktadır. En düşük açıklama düzeyi menkul kıymet yatırım ortaklıkları 
sektöründe izlenmiştir. Sektörel analizde parametre tahminleri istatistiksel olarak %1 
düzeyinde (sadece sigortacılık sektöründe %5’te) anlamlı bulunmuştur. 

Yıllık analizde krizin reel etkilerinin yaşandığı 2009 yılı dışındaki tüm modellerde 
parametre tahminleri istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. Belirlilik katsayıları 
2009 yılı hariç tutulduğunda %14 ile %52 arasında değişmektedir. 2009 yılı sonrası 
dönemde HBK’ın hisse senedi değerini açıklama gücündeki düşüş de dikkat çekicidir. 
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Tablo II. Hisse Başına Defter Değeri (HBDD) Modeli Bulguları 

  

Panel A 
 

p-değ.** 
 

p-değ.** *** F-ist. p-değ.** 
T* 1,2287 0,0000 0,7934 0,0000 0,4189 132,0891 0,0000 
BANK 0,7194 0,1249 2,1904 0,0000 0,5525 107,4248 0,0000 
FİNK 1,4480 0,0149 0,7645 0,0074 0,2924 7,8286 0,0074 
GMYO 0,9396 0,0085 0,5440 0,0066 0,1684 7,7049 0,0066 
HOLD 0,7033 0,0002 0,8000 0,0000 0,5991 82,1934 0,0000 
MKYO 0,6260 0,0439 0,4148 0,0067 0,0795 7,6682 0,0067 
SGRT 4,1159 0,0004 0,6968 0,1068 0,0475 2,7131 0,1068 
Panel B        2005 2,2732 0,0290 0,9622 0,0217 0,2459 5,5436 0,0217 
2006 0,2420 0,8080 1,8424 0,0011 0,3541 11,6017 0,0011 
2007 0,6514 0,0532 0,9417 0,0000 0,2148 27,2461 0,0000 
2008 0,4145 0,0493 0,6230 0,0000 0,3570 32,5868 0,0000 
2009 1,0515 0,0000 0,8417 0,0000 0,7544 860,8343 0,0000 
2010 1,2200 0,0016 0,8091 0,0000 0,4098 29,7570 0,0000 
2011 0,0524 0,8999 1,3488 0,0000 0,3832 27,6255 0,0000 
*T; toplulaştırılmış, BANK; bankalar ve özel finans kurumları, FİNK; finansal kiralama ve faktoring şirketleri, GMYO; 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları, HOLD; holdingler ve yatırım şirketleri, MKYO; menkul kıymet yatırım ortaklıkları, SGRT; 
sigorta şirketlerinden oluşturulan örneklemleri ifade etmektedir. 
** White değişen varyans ile uyumlu prob. değerleridir. p<0,10 ise %10, p<0,05 ise %5 ve p<0,01 ise %1 düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 
*** ; muhasebe bilgisi hisse başına defter değerinin, hisse senedi değerini bireysel açıklama gücüdür. 

Hisse başına defter değeri (HBDD) ile hisse başına piyasa değeri ilişkisine ait 
bulgular Tablo II’de düzenlenmiştir. Sektörel bazda sigortacılık sektörü dışındaki 
sektörlerde çözümlenen regresyonlarda HBDD parametre tahminlerinin istatistiksel 
açıdan %1 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Banka ve özel finans kurumları 
sektöründe defter değeri-piyasa değeri ilişkisi yine en yüksek değere sahiptir. Diğer 
sektörlerde tahmin edilen HBDD katsayıları birden küçüktür. Buna ek olarak holding ve 
yatırım şirketleri sektöründe de HBDD’nin piyasa değerinin yaklaşık %60’ını açıkladığı 
izlenmiştir. 

Yıllık bazda Mali Sektör firmalarının defter değeri-piyasa değeri ilişkisi 
değerlendirildiğinde 2005 yılında %5, diğer tüm yıllarda ise %1 düzeyinde istatistiksel 
anlamlılık bulunmuştur. Yıllık bazda kurulan tüm modeller anlamlı iken belirlilik 
katsayısının %21 ile %75 arasında değişim gösterdiği ifade edilebilir. Krizin reel 
etkilerinin görüldüğü 2009 yılında, HBDD’nin, HBK’ın aksine, piyasa değerinin 
açıklanmasında çok daha önemli bir bilgi haline geldiği dikkat çekicidir. Defter değeri 
bilgisinin önemi, 2009 öncesi dönem ile kıyaslandığında, izleyen yıllarda da devam 
etmiştir. 
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Tablo III. Ohlson Modeli Bulguları 

  

Panel A 
 

pb 
 

pb 
 

pb c F-ist. pb VIFd 

Ta 0,8467 0,0000 3,3224 0,0000 0,6474 0,0000 0,4922 88,4638 0,0000 1,1920 
BANK 0,3876 0,3822 3,4920 0,0253 1,4843 0,0001 0,5789 69,7285 0,0000 2,9080 
FİNK 0,6685 0,2690 4,1702 0,0091 0,4092 0,2741 0,3972 10,2943 0,0002 1,5760 
GMYO 1,0273 0,0000 4,9679 0,0136 0,1771 0,1476 0,3993 13,9989 0,0000 1,3420 
HOLD 0,7552 0,0002 0,6152 0,3686 0,7370 0,0000 0,6009 42,8313 0,0000 1,8970 
MKYO 0,7366 0,0270 0,5426 0,0243 0,3052 0,0758 0,0860 8,5310 0,0004 1,4010 
SGRT 4,2660 0,0001 7,9526 0,0593 0,1672 0,6663 0,1520 3,8928 0,0281 1,3290 
Panel B           
2005 1,8328 0,0325 4,2488 0,0086 0,5151 0,0887 0,3375 6,9884 0,0019 1,5530 
2006 0,8986 0,2543 7,7989 0,0004 0,5737 0,1539 0,5362 11,6409 0,0000 1,9260 
2007 0,5867 0,0660 1,5871 0,0982 0,7418 0,0001 0,2224 15,9472 0,0000 1,5990 
2008 0,8880 0,0024 1,6155 0,0009 0,3467 0,0075 0,4288 29,0996 0,0000 1,9220 
2009 0,9822 0,0009 0,3023 0,7342 0,8395 0,0000 0,7519 435,0232 0,0000 1,0110 
2010 0,8779 0,0470 3,5853 0,0677 0,6553 0,0003 0,4550 19,1013 0,0000 1,2970 
2011 0,5401 0,2090 3,1611 0,2053 0,9297 0,0010 0,4249 23,9327 0,0000 1,7950 
a T; toplulaştırılmış, BANK; bankalar ve özel finans kurumları, FİNK; finansal kiralama ve faktoring şirketleri, GMYO; gayri 
menkul yatırım ortaklıkları, HOLD; holdingler ve yatırım şirketleri, MKYO; menkul kıymet yatırım ortaklıkları, SGRT; sigorta 
şirketlerinden oluşturulan örneklemleri ifade etmektedir. 
b White değişen varyans ile uyumlu prob. değerleridir. p<0,10 ise %10, p<0,05 ise %5 ve p<0,01 ise %1 düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 
c ; muhasebe bilgileri hisse başına kar ve hisse başına defter değerinin birlikte, hisse senedi değerini açıklama gücüdür. 
d Ohlson Modeline ilişkin varyans şişme faktörüdür. 

Tablo III, bilanço bilgisi olarak defter değeri ve gelir tablosu bilgisi olarak net 
karın hisse senedi değer ilişkisini test eden Ohlson modeli bulgularını ifade etmektedir. 
2005-2011 döneminde tüm alt sektör firmalarının yer aldığı toplulaştırılmış örneklem 
ile elde edilen model bulguları muhasebe bilgilerinin önemine işaret etmektedir. Hisse 
başına kar ve hisse başına defter değeri muhasebe bilgilerinin, hisse başına piyasa 
değerinin yaklaşık %50’sini açıklama gücüne sahip olduğu görülmektedir. Model bir 
bütün olarak istatistiksel açıdan yeterlidir ve parametre tahminleri de %1 düzeyinde 
anlamlı bulunmuştur. Varyans şişme faktörü değeri, açıklayıcı değişkenler olan 
muhasebe bilgileri arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi yaşanmadığını 
göstermektedir. 

Sektörel incelemede HBK bilgisinin piyasa değeri ile ilişkisi pozitif olmakla 
birlikte holding ve yatırım şirketleri sektöründe istatistiksel anlamlılığı sağlayamadığı 
izlenmiştir. Öte yandan defter değeri bilgisi ise finansal kiralama ve faktoring, 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve sigorta şirketlerinde istatistiksel anlamlılıktan 
uzaktır. Ancak katsayılar beklentiler ile uyumlu olarak pozitif tahminlenmiştir. Sektörel 
bazda tahmin edilen tüm modellerin bir bütün olarak anlamalı olduğu F 
istatistiklerinden izlenebilir. Muhasebe bilgilerinin piyasa değerini en az açıkladığı 
sektör menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektörü, en çok açıkladığı sektör ise banka ve 
özel finans kurumları sektörüdür. Alt sektörler bazında kurulan Ohlson modelinde 
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açıklayıcı değişkenler HBK ve HBDD arasında çoklu doğrusal bağlantı bulunmadı 
varyans şişme faktörü değerlerinden takip edilebilmektedir. 

Araştırma dönemi alt yıllar itibariyle değerlendirildiğinde yine muhasebe 
bilgilerinin değer ilişkisine ait literatürle uyumlu bulgulara ulaşılmıştır. Açıklayıcı 
değişkenler HBK ve HBDD bilgileri ile hisse başına piyasa değerleri arasındaki 
ilişkilerin yönü pozitiftir. Buna ek olarak muhasebe bilgilerinin piyasa değerini 
açıklama gücünün 2009 yılında %75 düzeyine kadar çıktığı görülmüştür. 2009 ve 2011 
yıllarında HBK katsayısı beklenen matematiksel işarete sahiptir ancak istatistiksel 
olarak anlamlı değildir. HBDD değeri ise sadece 2006 yılında istatistiksel anlamlılığı 
sağlayamamıştır. Bununla birlikte 2008 sonrası dönemde katsayılarının matematiksel 
büyüklüğünün arttığı, dolayısıyla piyasa değeri ile ilişki düzeyinin yükseldiği 
gözlenmiştir. F istatistikleri yardımıyla, sektörel incelemede olduğu gibi tahminlenen 
tüm modellerde bir bütün olarak anlamlılığın sağlandığı ifade edilebilir. Aynı şekilde 
varyans şişme faktörü değerleri de açıklayıcı değişkenler HBK ve HBDD arasında 
çoklu doğrusal bağlantı olmadığına işaret etmektedir. 

Tablo IV. Muhasebe Bilgileri HBK ve HBDD’nin Marjinal ve Göreceli Açıklama 
Güçleri 

Panel A a  b  c magHBDD d magHBK e magortak f gagg 
TOP 0,4922 0,4189 0,2582  0,2341  0,0734 0,1848  0,1607 
BANK 0,5789 0,5525 0,4943  0,0845  0,0263 0,4680  0,0582 
FİNK 0,3972 0,2924 0,3530  0,0442  0,1048 0,2482 -0,0606 
GMYO 0,3993 0,1684 0,3913  0,0080  0,2309 0,1604 -0,2229 
HOLD 0,6009 0,5991 0,3326  0,2683  0,0018 0,3308  0,2665 
MKYO 0,0860 0,0795 0,0605  0,0255  0,0065 0,0540  0,0190 
SGRT 0,1520 0,0475 0,1686 -0,0167  0,1044 0,0642 -0,1211 
Panel B        2005 0,3375 0,2459 0,2998  0,0377  0,0916 0,2082 -0,0539 
2006 0,5362 0,3541 0,5241  0,0120  0,1820 0,3421 -0,1700 
2007 0,2224 0,2148 0,1438  0,0786  0,0076 0,1362  0,0710 
2008 0,4288 0,3570 0,3763  0,0525  0,0717 0,3046 -0,0193 
2009 0,7519 0,7544 0,0004  0,7515 -0,0025 0,0030  0,7540 
2010 0,4550 0,4098 0,2482  0,2069  0,0452 0,2030  0,1617 
2011 0,4249 0,3832 0,3268  0,0981  0,0416 0,2852  0,0564 
Ortyıllık 0,4509 0,3885 0,2742  0,1767  0,0625 0,2117 0,1143 
a . muhasebe bilgileri hisse başına kar ve hisse başına defter değerinin birlikte, hisse senedi değerini açıklama gücüdür. 
b . muhasebe bilgisi hisse başına defter değerinin, hisse senedi değerini bireysel açıklama gücüdür. 
c . muhasebe bilgisi hisse başına karın, hisse senedi değerini bireysel açıklama gücüdür. 
d . (a-c); hisse başına defter değerinin marjinal açıklama gücüdür. 
e . (a-b); hisse başına net karın marjinal açıklama gücüdür. 
f . [(b+c)-a]; hisse başına net kar ve hisse başına defter değerinin ortak marjinal açıklama güçleridir 
g . (d-e); hisse başına net kar ve hisse başına defter değerinin göreceli açıklama güçleridir. 

Tablo IV hem yıllık, hem de toplulaştırılmış ve sektörel bazda düzenlenmiştir. 
2005-2011 döneminde tüm Mali Sektör firmaları ile oluşturulan toplulaştırılmış 
örneklem ile Ohlson modeli tahmin edildiğinde, bilanço bilgisinin piyasa değerini 
marjinal açıklama gücünün yaklaşık %23, gelir tablosu bilgisinin ise %7 düzeyinde 
olduğu görülmektedir. 
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Banka ve özel finans kurumlarının oluşturduğu örneklemin bulguları, bilanço ve 
gelir tablosu bilgilerinin marjinal açıklama güçlerinin sırasıyla %8,4 ve %2,6 düzeyinde 
olduğunu ifade etmektedir. Bu durum, gerek HBDD gerekse HBK’ın piyasa değerini 
bireysel açıklama güçlerinin birbirine yakın ve yüksek olması nedeniyle doğal bir 
bulgudur. Banka ve özel finans kurumları, holding ve yatırım şirketleri ile menkul 
kıymet yatırım ortaklıkları firmalarıyla oluşturulan gözlem kümelerinde bilanço 
bilgisinin, diğer alt sektör firmalarıyla düzenlenen örneklemlerde ise gelir tablosu 
bilgisinin marjinal açıklama gücünün daha yüksek olduğu görülmektedir. Söz konusu 
durum göreceli açıklama gücü değerleri takip edilerek de değerlendirilebilir. 

Toplulaştırılmış örneklemde göreceli açıklama gücü pozitif olarak hesaplanmıştır. 
Bu durum bilanço bilgisinin piyasa değerini açıklamada gelir tablosu bilgisine oranla 
göreli üstünlüğünü ifade etmektedir. Aynı durum banka ve özel finans kurumları, 
holding ve yatırım şirketleri ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları alt sektörlerinde de 
geçerlidir. Buna karşın finansal kiralama ve faktoring, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve 
sigorta şirketlerinde ise piyasa değerlerinin açıklanmasında gelir tablosu bilgisinin 
göreli olarak daha değerli olduğu ifade edilebilir. 

Mali Sektörde yer alan tüm şirketlerin muhasebe bilgilerinin değer ilişkileri 2005-
2011 periyodunun alt dönemleri bazında marjinal ve göreceli açıklama güçleri açısından 
Panel B’den izlenebilir. Yıllık analizlerde HBDD ve HBK’ın piyasa değerini ortalama 
olarak sırasıyla %38,8 ve %27,4 düzeyinde açıkladığı görülmektedir. HBDD’nin 
ortalama marjinal açıklama gücü yaklaşık %18, HBK’ın ise %6 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yıllık bazda yapılan analizlerde piyasa değerinin 
açıklanmasında bilanço bilgisinin ortalama göreceli üstünlüğünün %12 olduğu 
söylenebilecektir. 

Genel olarak piyasa değerini kriz öncesi dönemde HBK’ın, kriz sonrası dönemde 
ise HBDD’nin daha iyi açıkladığı ifade edilebilir. Bu durum HBK ve HBDD’nin 
marjinal açıklama gücü oranlarına bakıldığında kolaylıkla izlenebilmektedir. Piyasa 
değerinin açıklanmasında muhasebe bilgilerinin göreli üstünlüğüne bakıldığında 2005, 
2006 ve 2008 yıllarında HBK’ın, 2007, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında ise HBDD’nin 
daha değerli olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla 2008 krizinin, bilanço ve gelir tablosu 
bilgilerinin piyasa değerini açıklama düzeylerini değiştiren bir etki yarattığı 
söylenebilir. 

Collins, Pincus ve Xie (1999)’ın da belirttiği gibi, belirsizliğin dolayısıyla firma 
riskinin arttığı ekstrem dönemlerde, bilanço bilgisi değer ilişkisinin yükselmesi 
beklenen bir durum olarak değerlendirilmektedir. Defter değeri bilgisi, cari karların 
gelecekteki karların açıklanmasında uygun bir ölçü olmadığı durumlarda daha önemli 
hale gelmektedir. Ekonomik koşulların daha istikrarlı olduğu, belirsizliğin azaldığı 
dönemlerde ise cari karlar gelecek karlar için iyi bir tahminci olabilecek ve dolayısıyla 
piyasa değerini açıklama gücü artabilecektir. 

Sonuç 
Bu araştırmada İMKB-Mali Sektör firmalarında muhasebe bilgilerinin önem 

düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır. Amaca uygun olarak muhasebe bilgi sisteminin 
üretmiş olduğu bilanço ve gelir tablosundan elde edilen defter değeri ve dönem net 
karının, piyasa değerini açıklama güçleri analiz kapsamına alınmıştır. Literatürde 
muhasebe bilgilerinin değer ilişkisini açıklamaya yönelik ayrı ayrı bilanço ve gelir 
tablosu modelleri bulunmakla birlikte bu araştırmada ikisinin bileşiminden oluşan, 
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Ohlson veya fiyat modeli olarak bilinen karma model kullanılmıştır. Ohlson modeli, 
bilanço bilgisi olarak hisse başına kar (HBK) ve gelir tablosu bilgisi olarak hisse başına 
defter değerinin (HBDD), hisse başına piyasa değerini açıkladığını öne sürer. Buna göre 
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı parametre tahminleri ilişkinin varlığını ifade 
etmektedir. 

Araştırma dönemi 2005-2011 periyodunu kapsarken, açıklayıcı değişkenlerin 
Aralık ayı sonu, açıklanan değişkenin ise literatür ile uyumlu olarak Nisan ayı sonu 
değerleri kullanılmıştır. 

Çalışmada analiz kapsamına alınan Mali Sektör firmaları sektörel ayrıma tabi 
tutularak muhasebe bilgileri değer ilişkisinin sektörler açısından farklılık gösterip 
göstermediği incelenmeye çalışılmıştır. Öte yandan ana dönem yıllık bazda alt 
dönemlere ayrılarak yıllar itibariyle ilişkinin varlığı, var ise bilanço veya gelir tablosu 
bilgilerinin marjinal ve göreceli üstünlüğünün karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Sektörel ve yıllık analizlerde, sadece HBK’ın açıklayıcı değişken olarak yer aldığı 
modellerin genel olarak anlamlı olduğu ifade edilebilir. İstatistiksel olarak anlamlılığın 
sağlanamadığı tek örneklem, krizin reel etkilerinin gözlendiği 2009 yılı Mali Sektör 
firmalarıyla oluşturulan örneklemdir. Toplulaştırılmış örneklemde karların piyasa 
değerini açıklama güçleri yaklaşık %25 düzeyinde iken bu oran 2006 yılında %52’ye 
kadar çıkmıştır. 

Açıklayıcı değişken olarak sadece HBDD’nin yer aldığı ikinci modelde, 
istatistiksel anlamlılığı sağlayamayan tek gözlem kümesi sigorta şirketleri ile 
oluşturulan örneklemdir. Diğer örneklemler ile kurulan tüm regresyonlar anlamlıdır. 
Defter değeri piyasa değeri ilişkisinin en yüksek olduğu sektörler banka ve özel finans 
kurumları ile holding ve yatırım şirketleri sektörleridir. Yıllık bazda ise en yüksek 
açıklama gücü 2009 yılında sağlanmış onu 2011 ve 2010 yılları izlemiştir. 

Ohlson modeli toplulaştırılmış örneklemde, bilanço ve gelir tablosu bilgilerinin, 
Mali Sektör firmalarının piyasa değerini yaklaşık %50 düzeyinde açıkladığı 
görülmektedir. Sektörel ayrımda en kuvvetli açıklama gücü yine banka ve özel finans 
kurumları ile holding ve yatırım şirketleri sektörleridir. Yıllık analizde muhasebe 
bilgilerinin piyasa değerini açıklama güçleri %22 ile %75 arasında değişmektedir. 
Ohlson modeli tüm örneklem setlerinde istatistiksel anlamlılığı sağlamıştır. Katsayıların 
matematiksel işaretleri ile birlikte düşünüldüğünde, parametre tahminleri genel olarak 
anlamlıdır. Varyans şişme faktörü değerleri açıklayıcı değişkenler arasında çoklu 
doğrusal bağlantı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla regresyon bulguları 
güvenilebilir düzeydedir. 

Toplulaştırılmış örneklemde Ohlson modeli marjinal açıklama gücü açısından 
değerlendirildiğinde, bu oranın bilanço bilgisinde %23, gelir tablosu bilgisinde ise %7 
düzeyinde olduğu görülebilir. Bu açıdan piyasa değerinin açıklanmasında defter 
değerinin kara oranla göreli üstünlüğünün olduğu söylenebilir. Genel bir bakış açısıyla, 
araştırma dönemi ve gözlem kümesinin göz önünde bulundurulması koşuluyla, piyasa 
değerinin açıklanmasında, banka ve özel finans kurumları, holding ve yatırım şirketleri 
ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları alt sektörlerinde bilanço bilgisi olarak 
HBDD’nin, finansal kiralama ve faktoring, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve sigorta 
şirketlerinde ise gelir tablosu bilgisi olarak HBK’ın daha değerli olduğu ifade edilebilir. 
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Marjinal ve göreceli açıklama gücü değerleri yıllık bazda değerlendirildiğinde, 
genel bir ifadeyle piyasa değerini kriz öncesi dönemde HBK’ın, kriz sonrası dönemde 
ise HBDD’nin daha iyi açıkladığı söylenebilecektir. Bu durum, cari karların gelecekteki 
karları açıklayamadığı kriz dönemlerinde bilanço bilgisi olan defter değerinin, piyasa 
değerinin açıklanmasında daha belirleyici bir unsur olduğu yönündeki teorik beklentiyle 
uyumludur. Aynı zamanda Collins, Pincus ve Xie (1999), Graham, King ve Bailes 
(2000), Friday ve Gordon (2005) ve Liu ve Liu (2007) bulgularıyla da tutarlıdır. 

Bilanço ve gelir tablosu, gerek içe dönük gerekse dışı dönük finansal raporlama 
kapsamında muhasebe bilgi sisteminin ürettiği iki temel tablodur. Firmaların piyasa 
değerlerini belirleyen rasyonel ve irrasyonel birçok faktör bulunmaktadır. Araştırma 
bulgularına göre, analiz dönemi ve gözlem kümesi bağlamında, muhasebe bilgilerinin 
firma piyasa değerinin oluşumunda belirleyici faktörlerden biri olduğu ampirik olarak 
gözlenmiştir. Söz konusu ifade Türkçe ve yabancı literatür ile uyumludur. Araştırma 
kriz gibi ekstrem dönemlerde açıklanan negatif karlar ve firma büyüklükleri gibi 
faktörler dikkate alınarak geliştirilebilir. 
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Extended Summary 
 

Introduction 
Financial statements are defined by International Accounting Standards as the 

structured presentation of company’s financial position and performance. Annual 
changes in financial position and performance are used as a parameter to forecast and 
predict the future of businesses.  

An efficient market describes the market where all market participants 
simultaneously have information that could affect the market value of the company. It is 
a theoretical expectation that market values of companies at this market reflects the 
information presented in financial statements. There are empirical studies in the 
literature that reveal the relationship between accounting information and market value 
of the firm, hence supporting the theoretical expectation. 

Present value of expected cash flows from a security in the future gives the 
theoretical market value of the firm for investor. This method used to find theoretical 
value is explained by valuation models. Basic inputs of valuation models are economic 
variables like assets, liabilities, and dividends. Among these inputs, dividends are 
income statement information and others are balance sheet information. 

Effects of accounting information on stock market indicators have been related as 
value relevance in the literature. There are three different approaches in explaining 
value relevance of information produced by accounting information system. Approaches 
differ in terms of selecting dependent and independent variables placed in models. 
Dependent variable is market value of the firm while independent variables are assets 
and liabilities in the balance sheet approach. Response variable in income statement 
approach is stated in terms of returns. Explanatory variables are income and changes in 
income. Last approach is known as mixed model (Ohlson Model) and consists of the 
combination of first two approaches. Market value of the firm is dependent variable in 
Ohlson Model and book value per share (BVPS) and earnings per share (EPS) are 
independent variables. Book value is balance sheet information while earnings are 
income statement information in the model. Value relevance of accounting information 
exists if coefficient estimates of explanatory variables in the model are positive and 
significant. 
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Method 
The main purpose of the study is to explore the relationship level between 

accounting information and market value of the firm. Ohlson Model has been used in 
the study for 2005-2011 time period. Istanbul Stock Exchange (ISE)-Financial Sector 
firms’ financial statements at the end of December have been used for explanatory 
variables while the price data at the end of April have been used as response variable. 
Analyses have been diversified on the basis of industry and year. To investigate 
potential multicollinearity problem, variance inflation factor has been calculated. Data 
set used in the study was based on annual cross-sectional observations. 
Heteroscedasticity problem has been commonly observed at this type of observations. 
For this reason, models have been estimated according to White’s Heteroscedasticity-
Consistent Variances and Standard Errors method. Additionally, influential 
observations not complying with general distribution have been left out of analysis and 
it has been tried to obtain more significant regression findings.  

On the other hand, before experimenting Ohlson model, individual explanation 
levels of EPS and BVPS on the market price have been obtained by univariate models. 
Thus, the comparison of marginal explanation power (mep) and relative explanation 
power (rep) of balance sheet and income statement information on the stock price could 
be provided. The relationship between the change in mep and rep levels and economic 
crises has been tested. 

Findings 
In the first univariate (EPS) model, industrial analysis findings show that the 

highest return-price relationship has been observed at the banking and private financial 
institutions sector. EPS explains approximately 50% of market value per share in this 
sector. In annual analysis, parameter estimations are significant at 1% significance level 
for all models except the year 2009 when the real effects of crisis have been 
experienced.  Coefficients of determination vary between 14% and 52%. 

In other univariate (BVPS) model, industrial analysis findings indicate that the 
highest book value-market value relationship has again been observed in the same 
sector. BVPS explains approximately 55% of market value per share in this sector. 
Statistical significance has been obtained in all models while parameter estimations are 
consistent with theoretical expectations and positive in annual analysis. Coefficients of 
determination vary between 21% and 75%. 

Obtained findings from Ohlson model with aggregated sample indicate the 
importance of accounting information. It appears that EPS and BVPS information have 
approximately 50% explanation power of market value per share. Parameter estimates 
of the model are significant at 1% significance level. Multicollinearity problem is not 
present among accounting information according to variance inflation factor.  

The sector that accounting information explains market value the least is 
securities investment trusts sector and the most are banking and private financial 
institutions sector. Relationships among EPS and BVPS with market value per share 
have been found positive in annual analyses. Additionally, accounting information’s 
explanation power of market value has been up until 75%.  

Considering marginal and relative explanation power in annual basis, it can be 
said that EPS explains market value better in the period before crisis and BVPS explains 
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market value better in the period after the crisis. This finding is consistent with the 
theoretical expectation that book value is a determining factor at explaining market 
value in crisis periods. It is also coherent with the findings of Collins, Pincus, and Xie 
(1999), Graham, King, and Bailes (2000), Friday and Gordon (2005) and Liu and Liu 
(2007).   

In conclusion, it can be asserted that accounting information is a determining 
factor of shaping market value in the context of analysis period and observation sample. 
Study could be advanced by considering reported negative earnings in extreme periods 
like crises. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, panel ARDL sınır testi uygulayarak 54 ülkede 2000 – 2011 
dönemi için yatırım fon varlıkları, finansal özgürlükler ve finansal derinlik arasındaki 
ilişkiyi incelemektir. Bu ilişkileri inceleyebilmek amacıyla iki aşamalı ARDL sınır testi 
modeli kullanılmıştır: İlk aşamada, değişkenler arasındaki uzun dönemi ilişkileri 
belirleyebilmek için ARDL eşbütünleşme testi uygulanmıştır. İkinci aşamada, 
değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkileri elde edebilmek amacıyla dinamik hata 
düzeltme modeli kullanılmıştır. Tüm sonuçlar, hem uzun ve hem de kısa dönemde 
yatırım fon varlıkları, finansal özgürlükler ve finansal derinlik arasında pozitif ve 
istatistiki bakımdan anlamlı ilişkilerin varlığını göstermiştir. Bunun yanı sıra, uzun 
dönem ampirik sonuçları cari dönem finansal özgürlükler ile finansal derinliğin yatırım 
fon varlıklarını belirleyen önemli faktörler olduğunu yansıtmıştır. Ayrıca, kısa dönem 
dinamiklerine ilişkin sonuçlar uzun dönem tahmin bulguları ile paralellik göstermiştir. 
Dahası, hata düzeltme teriminin negatif ve istatistiki bakımdan anlamlı bulunması 
nedeniyle değişkenlerin denge seviyesine ivedilikle yakınsayacağı ve kısa dönem 
dengesizliklerinin uzun dönemde giderileceğini söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik, Yatırım Fonları, Panel 
ARDL Sınır Testi Yaklaşımı 

Abstract 
 The purpose of this study is to investigate the nexus between mutual fund assets, 

financial freedom, and financial depth in 54 countries from 2000 to 2011 by employing 
panel ARDL bounds testing approach. To examine this linkage, we use the two-step 
procedure from ARDL bounds testing model: In first step, we explore the long-term 
relationship between the variables by using ARDL test of cointegration. Secondly, we 
employ a dynamic error correction model to explore the short-term relationship 
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between the variables. All results suggest that there is a positive and statistically 
significant evidence between central bank independence, financial freedom, and 
economic growth in both long and short-term. Besides, long-term empirical results refer 
that current period central bank independence and financial freedom are the important 
factors for determining the national output level. In addition, the results of the short-
term dynamics are parallel with the long-term estimation results. Furthermore, because 
the error correction term is found negative and statistically significant, it can be said 
that the variables converge to equilibrium quickly, and short-term imbalances will be 
overcomed in the long-term. 

Key Words: Financial Freedom, Financial Depth, Mutual Funds, Panel ARDL Bounds 
Testing Approach 

Giriş 
Dünya ekonomisinin 1980’li yıllarda karşılaştığı en önemli olguların başında 

gelen iktisadi küreselleşme sürecinin gerek gelişmiş ve gerekse de azgelişmiş olan tüm 
ülkelere sunduğu temel yenilik, finansal liberalizasyondur. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde hızlı gelişimin sağlanması, sermaye piyasaları önündeki engellerin 
kaldırılması, yeni finansal araç çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası sermaye 
akımlarının artan hacmine bağlı olarak küresel finansal piyasalar genişlemiş ve etkinliği 
yükselmiştir. Tüm bu faktörlerin neden olduğu finansal işlem kapasitesindeki artışlar, 
tasarruf mobilitesinin tam olarak sağlanması ve risk transferinin uluslararası piyasalara 
yönlendirilmesi ile güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur. Finansal piyasalardaki bu yapısal 
dönüşüm; bir ekonomide yaratılan fon fazlalarının, fon açığı içerisinde bulunan 
ekonomilere kolaylıkla aktarılmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra, finansal hizmet 
düzeyinde meydana gelen ilerlemeler yeni türev ürünleri ile zenginleştirilen işlem 
düzeylerini artırarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki menkul kıymetlere bağlı olan 
faaliyet kapasitesini genişletmiş ve uluslararası mali kuruluşlardan elde edilen fon 
düzeyini yükseltmiştir (Okina, Shirakawa ve Shiratuka, 1999: 1-10). Bu süreç içerisinde 
sağlanan finansal özgürlük ve liberalizasyon kanalı bir taraftan doğrudan yabancı 
yatırımlar, portföy yatırımları ve uluslararası ticari krediler gibi sermaye akımlarını 
global platforma taşımış, diğer taraftan da bireysel yatırımcıların mali işlem hacimlerini 
artırmıştır (Knight, 1998: 1186). Küresel iktisadi sistem ile birlikte daha fazla getiri elde 
etmeyi amaçlayan bireysel yatırımcılar sahip oldukları tasarruf düzeylerini uluslararası 
alanda liberalize edilmiş finansal piyasalara aktararak sermaye birikim sürecini 
hızlandırmışlar ve sermaye üzerindeki tüm engellerin kaldırıldığı mali yapılanmalar 
yardımıyla global bazda maksimum kârın elde edilebileceği piyasalara yönelmişlerdir. 
Artan sermaye kapasitesinin, finansal özgürlüklerin sağlandığı ülkelere yönelmesine 
bağlı olarak sermaye maliyetleri azalmış, yatırım hacmi genişlemiş ve finansal 
derinliğin artması ile birlikte çıktı miktarı da yükselmiştir. İktisadi küreselleşme ile 
başlayan ve finansal özgürlüklerin tetiklediği mali derinlik süreciyle devam eden bu 
dinamik yapı, sürdürülebilir hızlı iktisadi büyüme ile nihai aşamaya ulaşmıştır (Henry, 
2003: 91). 

Finansal özgürlüklerin dinamizm kazandırdığı finansal derinlik sürecinin en 
önemli etkisi tasarruf ve sermaye birikim kapasitesi üzerinde görülmektedir. Finansal 
derinliğin sağlandığı bir iktisadi yapıda özellikle verimli yatırım alanlarına kanalize 
edilen tasarruflar işgücü başına düşen sermaye ile çıktı miktarını artırmakta ve bu süreç 
uzun dönemli iktisadi ve finansal büyüme hızına ivme kazandırmaktadır (Mason, 1988: 
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114). Söz konusu sürece hizmet eden tasarruflar ise temel olarak iki faktörden 
kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, devlet eliyle gerçekleştirilen tasarruflar olup, 
bu tasarruflar kıt kaynakların daha etkin kullanılmasına, sermaye piyasalarının 
gelişmesine, toplumsal birikimlerin etkin alanlara yönlenmesine ve dolayısıyla finansal 
dinamiklerin harekete geçmesine yardımcı olmaktadır (Krieckhaus, 2002: 1698). 
İkincisi olan bireysel tasarruflar ise, finansal sistem gelişimini doğrudan etkileyen 
tasarruf yapısı olarak bilinmektedir. Bireyler, finansal özgürlüklerin güvence altına 
alındığı toplumlarda sahip oldukları gelirlerinin bir kısmını tasarruflara yönlendirmekte 
ve söz konusu bu tasarruflar çeşitlendirilmiş türev araçlar yardımıyla yapılmaktadır. 
Bireyleri tasarrufa yönlendiren ana unsur ise, gelecekte elde edilebilecek gelirleri 
garanti altına alabilme güdüsüdür. Karar birimleri; cari dönem gelir düzeylerinin, yaşam 
boyu beklenen ortalama gelir düzeylerini aşması durumunda daha fazla getiri elde 
edebilmek için tasarruf hacimlerini artırmaktadırlar (Beverly ve Sherraden, 1999: 459-
460). Dolayısıyla, liberal bir finansal sistemin beraberinde getirdiği artan bireysel 
tasarruf hacmi, finansal derinliğin sağlanmasına paralel olarak sermaye birikim sürecini 
hızlandırmakta ve sermaye, üzerindeki tüm engellerin kaldırıldığı mali yapılanmalar ile 
birlikte küresel boyutta maksimum kârı elde edebileceği piyasalara yönelmektedir. Fon 
fazlasına sahip olan kesimin, fon açığı içerisinde bulunanlara ilave kaynak sağlaması 
sonucunda sermaye maliyetleri azalmakta, yatırım hacmi genişlemekte ve buna bağlı 
olarak da iktisadi dinamikler uyarılmaktadır. Sağlanan finansal liberalizasyonun tasarruf 
kanalıyla sermaye birikimini hızlandırdığı ve sermaye birikiminin de yapılan yatırımlar 
aracılığıyla ulusal hasılayı artırdığı bu döngü, finansal derinlikle bütünleşen iktisadi 
büyümeyi pozitif yönlü olarak etkilemektedir.  

Finansal özgürlük sürecinin mali piyasalara sunduğu yeni türev ürünlerinden birisi 
olan yatırım fonları; karar birimlerinin bireysel tasarruflarını toplayarak riski dağıtma 
ilkesi çerçevesinde hisse senedi, tahvil, bono, para piyasası araçları ya da bunların 
kombinasyonundan oluşan menkul kıymetlere ortaklaşa yatırım yapma amacını güden 
bir kuruluş olarak tanımlanabilmektedir. Elde edilen bu menkul kıymetler, yatırımcının 
portföy payı olarak da bilinmekte ve satın alınan her bir pay, yatırımcının ilgili portföy 
içindeki ağırlığını temsil etmek suretiyle elde edilebilecek geliri yansıtmaktadır. Sahip 
olduğu popülariteye her ne kadar 21. yüzyılda kavuşmuş olsa da, yatırım fonlarının 
oldukça eski bir tarihi geçmişi mevcuttur. Ortak bir yatırım havuzunun oluşturulması 
fikri ilk olarak Avrupa’da 1700’lü yılların son dönemlerinde gündeme gelmiş ve bu 
ortak yatırıma unit trust adı verilmiştir. Avrupa’daki öncü hareketleri takiben İngiliz ve 
İskoç yatırımcıları da 1800’lü yıllarda bu ortak yatırım hareketlerine katılmışlar ve 
gittikçe büyük bir ilgi odağı haline gelen yatırım fonunun son halkasını Amerikalı 
yatırımcılar oluşturmuşlardır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nden ilk olarak 
Atlantik’e ve oradan da tüm dünyaya yayılan yatırım fonları finansal piyasaların 
vazgeçilmez türev ürünlerinden birisi olmayı başarmıştır (Mobius, 2007: 1). Yatırım 
fonlarının finansal piyasalarda önemli bir türev ürün olmasını sağlayan temel unsurlar 
ise; likit bir varlık olan paranın fonlar arasında mobil şekilde hareketine imkan 
sağlaması, işlem maliyetinin düşük olması, çeşitlendirme olanaklarının yüksekliği ve 
profesyonel yönetim anlayışı ile işlerliğini devam ettirmesi şeklinde sıralanabilir 
(Gruber, 1996: 785). Söz konusu özelliklere haiz olan yatırım fonları; mali yapısal güç, 
açıklık ve şeffaflık gibi unsurları harekete geçirmek yoluyla sermaye piyasası 
istikrarının sağlanmasında önemli işlevler yüklenmektedir. Karar birimlerine sadece 
yatırım yapma aracı değil, aynı zamanda ihtiyatlı yatırım olanakları sunan unit trustlar, 
bireysel faydasını maksimize etme amacını güden yatırımcılar açısından büyük bir fırsat 
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sunmaktadırlar. Özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için piyasaya giriş 
zamanlamasının önemli olduğu durumlarda çeşitli avantajları ile ön plana çıkan yatırım 
fonları, uzun vadeli planların gerçekleştirilmesinde temel bir araç konumunda 
olmaktadırlar (Bhole ve Mahakud, 2009: 473). 

Yatırım fonları, özellikle küçük yatırımcıların sermaye piyasalarında yaşadıkları 
sınırlı kaynak, yetersiz profesyonel destek ve bilgi eksikliği gibi problemler nedeniyle 
karar birimlerine ilave bir destek sağlamakta ve çeşitli fon türleri ile yatırımcılara 
alternatif kaynaklar sunmaktadırlar. Riskini minimize eden, kendini güvenceye alan ve 
gelecekte sağlayacağı getirilerini stabilize eden iktisadi birimler, tasarruf hacminin 
artırılması ve elde edilen kârların yeniden ekonomiye yönlendirilmesi suretiyle finansal 
piyasalara artan oranlarda katılabilmektedirler. Finansal sektörün bir bakıma 
reformasyonu anlamına gelen bu süreç, yurtiçi kaynakların dış fonlara olan ihtiyacını 
azaltarak kendi kapasitesini genişletmesine ve mali derinliğin artmasına neden 
olmaktadır. Bu durum, yerel tasarruf potansiyelini daha etkin olarak kullanan piyasa 
temelli kurumların optimum şekilde çalışmasını hızlandırmakta ve elde edilen fonların 
kârlı yatırım alanlarına kanalize olmasını kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda yatırım 
fonları sadece ifade edilen amacı en iyi gerçekleştiren kurumlar değil, aynı zamanda 
ilgili iktisadi dönüşümü başarabilme yeteneğine sahip olan birimler olarak karşımıza 
çıkmaktadırlar. Ayrıca, firmalar tarafından gerçekleştirilen sermaye işlemlerine de 
aracılık eden yatırım fonları, firma hisselerinin tahsisinde etkin bir rol oynayarak 
sermaye piyasalarında bu hisselerin daha yüksek fiyatlara satılmasında aracılık 
etmektedirler. Dolayısıyla, profesyonel yönetim desteği sayesinde yatırım ortamının 
güvenliğini sağlayan yatırım fonları, finansal piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletmek 
suretiyle mali derinliği artırmaktadırlar. Bunların yanı sıra, kâr payı ve sermaye 
kazançlarının otomatik olarak yeniden yatırıma dönüşmesini sağlayan yatırım fonları, 
bu özelliği sayesinde bir tür zorunlu tasarruf perspektifini bünyesinde barındırmakta ve 
uzun dönemli iktisadi gelişime öncülük etmektedirler. İlaveten, yabancı sermaye 
akımlarının ülkeye çekilmesinde öncü bir rol de üstlenen yatırım fonları, yabancı 
sermayenin yurtiçi tasarruflarla birleşerek kaynak verimliğinin artmasını ve söz konusu 
kaynakların iktisadi sistem ile entegre olmasını sağlamaktadırlar (Tripathy, 1996: 86-
87). Bu bağlamda, kaynak mobilitesini ve dolayısıyla da yatırımcıların satın alma 
gücünü artıran yatırım fonları, mal ve hizmetlere olan toplam talep düzeyinin 
yükselmesine neden olmakta ve bu süreç yatırımların, istihdamın, çıktı düzeyinin ve 
iktisadi büyümenin ivme kazanması ile sonuçlanmaktadır (Mishra, 2012:  124).    

Bu çalışmada, verilerine ulaşılabilen 54 ülkede 2000 – 2011 dönemi için liberal 
sistemin yeni bir ürünü olan yatırım fonlarının finansal özgürlükler ile mali derinlik 
sürecinden ne ölçüde etkilendiği panel sınır testi yaklaşımı kullanılarak araştırılacaktır. 
Bu amaç doğrultusunda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konu ile 
ilgili literatürde yer alan çalışmalara değinilmekte; “yöntem ve veriler” başlıklı ikinci 
bölümde, çalışmanın uygulama kısmına ait metodoloji ve veri seti tanıtılmakta; üçüncü 
bölümde ise uygulama bulgularına yer verilmektedir. Çalışma, genel bir 
değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümüyle bitmektedir. 

1. Literatür Özeti 
Finans literatüründe yeni sayılabilecek konulardan birisi olan yatırım fonları, 

üzerinde yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaların gittikçe arttığı bir alan olmaya 
başlamıştır. Özellikle dünya finansal piyasalarının entegre olması ile birlikte yüksek bir 
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popülariteye kavuşan bu alanda yapılan çalışmalar nispeten yatırım fonlarının 
performans, etkinlik ve getirileri üzerine temellendirilmiş, liberal sürecin beraberinde 
getirdiği finansal derinliğin yatırım fonları üzerindeki etkileri ise genellikle teorik bazlı 
olarak incelenmiştir. Finansal liberalizme bağlı olarak hacminin artacağı yönünde ortak 
bir konsensüsün sağlandığı yatırım fonları, ilgili değişkenler bazında kalitatif olarak 
ifade edilmiş ve kantitatif sonuçlar ihmal edilmiştir. Bununla birlikte, yatırım fonlarının 
iktisadi büyüme sürecine olan etkileri de üzerinde sıklıkla durulan konulardan birisi 
olmuştur. Sosyalist temelli birçok geçiş ülkesinde mali özgürlüklere ilişkin formların 
yetersizliğini vurgulayan Caprio ve Levine (1994), bu ülkelerde gerçekleştirilecek olan 
mobilize kaynak, sermaye tahsisi, işlem ve risk yönetimi, yatırım fonları gibi türev araç 
çeşitliliği ile etkin firma yönetimi gibi hizmetlerin iktisadi büyüme süreci için gerekli 
kaynaklar olduğunu belirtmişlerdir. 

Yatırım fonlarının bir türü olan emeklilik fonlarına ilişkin 1981 yılında Şili’de 
gerçekleştirilen reform sürecinin ülkenin iktisadi performansı üzerindeki etkilerini 
çeşitli zaman serisi analizleri yardımıyla inceleyen Holzmann (1997); pozitif büyüme 
etkisinin, emeklilik fonlarının finansmanında bir öncül olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Dolayısıyla yazar, yapılan reformların tasarruflar ve iktisadi büyüme üzerindeki 
etkisinin düşük ve hatta ilk yıllarda negatif olduğunu göstermiştir. 

Finansal özgürlüklerin tetiklediği yatırım fon akımlarının hisse ve tahvil getirileri 
üzerinde yarattığı etkileri Granger nedensellik analizi yardımıyla 1961 – 1991 dönemini 
dikkate alarak inceleyen Edwards ve Zhang (1998), bir istisnai alt dönem olan 1971 – 
1981 yılları arasında hisse ve tahvil fonlarının hisse ve tahvil getirileri üzerinde bir etki 
yaratmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu durumun temel nedenini hisse fonlarının 
yüksek oranlı amortismanına bağlayan yazarlar, istisnai dönem hariç olmak üzere 
yatırım fonlarının çeşitli getiri kalemleri üzerinde pozitif yönlü etkiler ortaya 
çıkaracağını öne sürmüşlerdir.  

Liberalizasyon sürecinin en önemli bileşenlerinden birisini oluşturan finansal 
özgürlüklerin, yatırım fonlarının da dahil olduğu sermaye piyasaları ile reel ekonomi 
üzerindeki etkilerini yükselen piyasa ekonomileri kapsamında inceleyen Bekaert vd. 
(2003), söz konusu bu liberal hareketlerin finansal derinliği artırmak suretiyle reel 
sektör üzerinde pozitif yönlü etkiler yarattığı sonucuna ulaşmışlardır.   

Malezya’da gerçekleştirilen finansal özgürlük süreçlerine bağlı olarak gittikçe 
önem kazanmaya başlayan yatırım fonları ve bu fonlara yönelik harcamaları etkileyen 
faktörleri araştıran Ramasamy ve Yeung (2003); fonların geçmiş dönem 
performanslarının, büyüklüklerinin ve işlem hacimlerinin en önemli karar bileşenlerini 
oluşturduklarını ifade etmişlerdir. 

Hagen ve Zhang (2006), dış dünyaya açık küçük bir ekonomide sağlanan finansal 
özgürlüklerin çeşitli türev araçlarının olduğu sermaye piyasalarında yaratacağı etkileri 
kısa dönemli ilişkiler kapsamında araştırdıkları çalışmalarında; bir sektörde 
gerçekleştirilen finansal liberalizasyonun diğer sektörlerde sağlanan mali regülasyonlara 
bağlı olabileceğini, söz konusu finansal liberalizasyonun uzun dönemdeki verimlilik 
etkilerinin yerel karar birimleri açısından farklılık gösterebileceğini ve uzun dönemde 
yaşanabilecek bazı getiri kayıplarına karşın genel itibariyle finansal regülasyon 
sürecinden birçok yatırımcının kazançlı çıkabileceğini öne sürmüşlerdir.  

Yatırım fonlarının da bünyesinde bulunduğu sermaye hesabında gerçekleştirilen 
liberalizasyonun finansal derinlik ve iktisadi büyüme üzerindeki etkilerini 1976 – 1995 
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ve 1986 – 1995 alt dönemleri itibariyle çeşitli gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 
panel veri analizleri yardımıyla inceleyen Klein ve Olivei (2008), sermaye hesaplarını 
liberalize eden ülkelerde finansal derinliğin arttığını, bunu destekleyen faktörlerden 
birinin yatırım fonlarındaki artışlardan kaynaklandığını ve ilgili sürecin hızlı iktisadi 
büyümeye neden olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte yazarlar, ilgili sürecin 
genellikle gelişmiş ülkeler için söz konusu olduğunu da vurgulamışlardır. 

Kaminsky ve Schmukler (2008), 28 gelişmiş ve yükselen piyasa ekonomisinde 
gerçekleştirilen finansal liberalizasyonun sermaye piyasaları üzerindeki kısa ve uzun 
dönemli etkilerini panel veri analizleri yardımıyla inceledikleri çalışmalarında, özellikle 
kısa dönemde dip ve zirve dönemlerini takip eden liberal hareketlerin uzun dönem 
itibariyle daha istikrarlı bir sermaye piyasası sürecini oluşturacağını belirtmişlerdir.   

Cajueiro, Gogas ve Tabak (2009), 1990’lı yılların başlarında Yunanistan’da 
gerçekleştirilen finansal liberalizasyonların mali piyasa yapısı üzerinde yarattığı etkileri 
inceleyebilmek amacıyla zaman serisi analizlerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında; 
uygulamaya konan finansal özgürlük süreçlerinin, yatırım fonlarının da sistem içerisine 
dahil edildiği sermaye piyasalarının etkinliğini artırdığını göstermişlerdir. 

Müller ve Weber (2010), finansal özgürlüklerin beraberinde getirdiği finansal 
bilinçlilik düzeyi ile yatırım fonlarına yönelme tutumu arasındaki ilişkileri inceledikleri 
çalışmalarında; finansal bilinç seviyesinin, düşük maliyetli fon alternatiflerine yönelme 
olasılığı üzerinde pozitif yönlü etkiler yarattığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca yazarlar, 
finansal piyasalar hakkında daha sofistike bilgiye sahip olan yatırımcıların aktif olarak 
yönetilebilen fonlara gittikçe artan oranlarda ilgi gösterdiklerini de ifade etmişlerdir. 

Finansal liberalizasyon sürecinin tüm dünyada hızlanmasına bağlı olarak İslam 
temelli yatırım fonlarının finansal performanslarını inceleyen Hoepner, Rammal ve 
Rezec (2011), bu amaç doğrultusunda 20 ülkeden 265 hisse fonunu dikkate almışlardır. 
Performans değerlendirmesinde Carhart modelini kullanan yazarlar, nispeten daha fazla 
gelişmiş olan İslami finans piyasalarında söz konusu fonların üstün bir performans 
sergilediklerini ve bu piyasalardaki fonların uluslararası piyasalarda rekabetçi konumda 
bulunduklarını, ancak Batı ülkelerindeki İslami varlıkların yeterli bir finansal 
performansa sahip olamadıklarını ortaya koymuşlardır. 

Yabancı literatürün yanı sıra, Türk sermaye piyasalarında işlem gören yatırım 
fonları dikkate alınarak yapılan çalışmalar da mevcut olmakla birlikte, bu çalışmaların 
fon performansları ve getirileri üzerinde odaklandıkları görülmektedir1. Teker, Karakum 
ve Tav (2008), B tipi fon kategorisindeki likit, tahvil – bono ve değişken fonlar ile A 
tipi fon kategorisindeki değişken fonlardan her bir türe ait beşer adet fonu dikkate alarak 
risk odaklı performans değerlendirmesi yaptıkları çalışmalarında, çeşitli şirketlere ait 
fonların farklı düzeylerde getiri performansı sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Türkiye’deki emeklilik fonları ile yatırım fonlarının 2004:1 – 2006:12 
dönemindeki performansları karşılaştırmayı ve fon yöneticilerinin zamanlama 
yeteneklerini tespit etmeyi amaçlayan Korkmaz ve Uygurtürk (2008); emeklilik 
fonlarının yatırım fonlarına göre daha iyi bir performans sergilediği, yatırım fonlarının 

                                                
1 Bu çalışmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karacabey (1999), Gürsoy ve Erzurumlu (2001), 
Canbaş ve Kandır (2002), Doğanay (2004), Yıldız (2006), Altıntaş (2008), Atan, Atan ve Özdemir (2008) 
ve Yolsal (2012). 
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hiçbir zamanlama yeteneği gösteremediği, buna karşın emeklilik fonlarında ise bir adet 
fon zamanlama yeteneğinin söz konusu olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Türk sermaye piyasalarında mevcut olan 46 adet A tipi ve 49 adet B tipi yatırım 
fonunun performans ölçümlerini 2000 – 2006 dönemi için değerlendiren Eken ve 
Pehlivan (2009), piyasanın genelinde meydana gelen olumlu veya olumsuz bir 
değişikliğin hisse senetlerini etkilemek suretiyle bu hisselerden oluşan yatırım 
fonlarının performanslarını da aynı ölçüde değiştirebileceğini belirtmişler ve dolayısıyla 
değerleme ile sıralama metotlarının hepsinin paralellik gösterdiğini vurgulamışlardır.   

Arslan ve Arslan (2010), 2006 – 2010 dönemini kapsayan A tipi değişken, hisse 
senedi ve borsa fonu ile B tipi değişken fonlarını kullanmak suretiyle dört farklı grupta 
oluşan yatırım fonlarının risk – getiri ilişkisi ve göreceli performans düzeylerini 
belirledikleri çalışmalarında, çeşitli göstergeleri kullanarak ortaya koymaya çalıştıkları 
yatırım fon performanslarının sıralama ölçütleri bağlamında birbirleri ile uyum 
içerisinde olmadıklarını tespit etmişlerdir. Ayrıca seçicilik ve zamanlama kabiliyetlerini 
de farklı regresyon analizleri ile belirlemeye çalışan yazarlar, fon yöneticilerinin 
tamamının pozitif α katsayısı gösterdiklerini, sadece bir fon yöneticisinin pozitif 
zamanlama kabiliyeti gösterdiğini belirtmişlerdir. İlaveten, fonların getiri ortalamaları 
arasında anlamlı farklılıklar da bulunmuş ve getirilerin istikrarı ile ex – ante tahmin 
edilebilirlik düzeyleri ortaya konmuştur. 

2006:11 – 2009:11 döneminde Türkiye’de işlem gören hisse senedi ağırlıklı 
yatırım fonlarının performanslarını karşılaştırmayı ve fon yöneticilerinin zamanlama 
yeteneklerini tespit etmeyi amaçlayan Korkmaz ve Uygurtürk (2010), A tipi hisse 
senedi yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının performanslarının birbirine yakın 
olduğunu hesaplamışlar ve her iki fon grubunun borsa yatırım fonlarından daha iyi 
performans ölçütü değerlerine sahip olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca yazarlar, fon 
yöneticilerinin piyasa zamanlaması stratejilerinde başarı gösteremediklerini de ortaya 
koymuşlardır.           

Yüce (2011), finansal liberalizasyon sürecinden etkilenen Türkiye ekonomisinde 
işlem gören çeşitli A ve B tipi yatırım fonlarının getirilerini etkileyebilecek makro ve 
mikro faktörleri 2000 – 2010 dönemi aylık verilerinden hareketle belirlediği 
çalışmasında; Johansen eşbütünleşme testi, Granger nedensellik analizi ve Vektör Hata 
Düzeltme (VEC) modelini kullanmıştır. Döviz kuru, enflasyon oranı, İMKB endeksi, 
reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), reel faiz düzeyi, risk faktörü, para arzı ve fon 
net varlık değeri gibi değişkenlerin yatırım fon getirilerini belirlemede en etkili faktörler 
olduğunu vurgulayan yazar, yatırımcılar için yatırım yapma kararı en zor olan fon 
türünün A tipi değişken ve karma fonu olduğunu vurgulayarak, B tipi yatırım fonlarına 
yatırım yapacak olan yatırımcıların ise likit ile tahvil-bono fonlarına yönelmelerinin 
daha uygun olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

2. Yöntem ve Veriler 
Bu çalışmada, model kapsamında değerlendirilen değişkenler kapsamında 

verilerine ulaşılabilen 54 ülkede 2000 – 2011 dönemi için finansal özgürlükler, finansal 
derinlik ve yatırım fonları arasında bir ilişki olup olmadığı panel sınır testi (ARDL) 
yardımıyla araştırılmıştır. Hangi ülkelerin çalışma kapsamına dahil edileceği ise 
ulaşılması muhtemel veri kaynaklarına göre saptanmış ve bu ülkeler Ek – 1’de 
gösterilmiştir. Finansal özgürlükleri temsilen Heritage Foundation tarafından 
oluşturulan endeks değerleri kullanılmış, finansal derinliğe ilişkin olarak geniş 
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anlamdaki para arzının (M2) GSYİH’ya oranı dikkate alınmış ve yatırım fonlarına ait 
vekil değişken olarak da GSYİH içindeki payının kullanıldığı yatırım fon varlık oranları 
atanmıştır. Değişkenlere ilişkin veriler, Dünya Bankası ile Heritage Foundation’ın resmi 
internet sitelerinden derlenmiştir. 

Çalışmada; finansal özgürlükler, finansal derinlik ve yatırım fonları arasında 
ilişkinin araştırılmasında aşağıdaki temel eşitlikten yararlanılmıştır: 

0 1 2it it it itMF FF FD e                                                                                    (1) 

(1) numaralı eşitlikte MF, yatırım fonlarının GSYİH içindeki payını; FF, finansal 
özgürlük düzeyini; FD, finansal derinliği ve e ise hata terimini temsil etmektedir. 

Finansal özgürlükler, finansal derinlik ve yatırım fonları arasındaki ilişkinin 
araştırılabilmesi amacıyla Peseran vd. (2001) tarafından geliştirilen panel ARDL sınır 
testi yaklaşımından yararlanılmıştır. ARDL eşbütünleşme analizi; Engle ve Granger 
(1987), Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) testlerine kıyasla bir takım 
avantajlara sahiptir. Bu avantajlardan birincisi; ARDL yaklaşımının, değişkenlerin I(0) 
ve I(1) gibi entegre derecelerine bakmaksızın uygulanabileceğidir. Dolayısıyla, ARDL 
yaklaşımında değişkenlerin genel bir form itibariyle I(d) şeklinde herhangi bir 
sınıflandırmaya tabi tutulmaması birim kök testlerine olan ihtiyacı ortadan 
kaldırmaktadır. İkincisi, Johansen eşbütünleşme tekniğinin uygulanabilmesi için gerekli 
olan geniş kapsamlı veri setine ARDL testinde ihtiyaç duyulmamakta ve az sayıdan 
oluşan gözlem setine uygulanabilmektedir (Akıncı ve Yılmaz, 2012, s. 12). Üçüncüsü, 
ARDL yaklaşımında değişkenlerin farklı düzeylerdeki optimal gecikme düzeyleri 
dikkate alınabilirken, diğer geleneksel testlerde böylesi bir durum söz konusu 
olamamaktadır. Son olarak, ARDL yaklaşımı tek denklemli sistemlere 
uygulanabilmesine karşın, geleneksel eşbütünleşme tekniklerinde uzun dönemli ilişkiler 
ancak sistem denklemleri yardımıyla hesaplanabilmektedir (Öztürk ve Acaravcı, 2010, 
s. 1939). 

Sınır testi, En Küçük Kareler (EKK) tahmincisi ile kısıtsız hata düzeltme 
modelinin tahminine dayanmaktadır. (1) numaralı denklemin eşbütünleşme ilişkisi, 
kısıtsız hata düzeltme modelinin sınır testi yaklaşımı ile tahmin edilmesi sonucunda 
tespit edilebilmektedir. Bu bağlamda, (1) numaralı eşitlik ARDL formunda aşağıdaki 
gibi ifade edilebilmektedir: 

0 1 2 3 4 1 5 1 6 1
1 0 0

m m m

it j it j j it j j it j it it it it
j j j

MF MF FF FD MF FF FD e           
  

                             (2) 

(2) numaralı model önce EKK yöntemiyle tahmin edilmekte ve “m” olarak 
gösterilen gecikme uzunluğu belirlenmektedir. Gecikme uzunlukları belirlenirken AIC, 
SIC, FPE ve HQ gibi bilgi kriterlerinden yararlanılmakta ve en küçük kritik değeri 
sağlayan gecikme uzunluğu, model için en uygun gecikme değeri olarak seçilmektedir. 
F testinin sağlıklı sonuç vermesi için hata terimlerinde otokorelasyon olmaması 
gerekmektedir.  

Bu işlemlerden sonra uzun dönemli ilişkinin bulunmadığını ifade eden sıfır 
hipotezi, (2) numaralı modeldeki 1itMF  , 1itFF   ve 1itFD   gecikmeli değişkenlerinin 
katsayılarına sıfır kısıtı getirilerek test edilmektedir. (2) numaralı denklemdeki 
değişkenlerin seviye değerlerine ait katsayılar, F testi ile  0 4 5 6: 0H       
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hipotezi dikkate alınarak test edilmektedir. Hesaplanan F istatistik değeri, Pesaran, Shin 
ve Smith’in (2001) çalışmasında verilen alt ve üst kritik değerlerle karşılaştırılır. 
Hesaplanan F istatistiği üst kritik değerin üzerindeyse seriler arasında bir eşbütünleşme 
ilişkisinin olduğuna, alt değerlerin altında kalması durumunda ise eşbütünleşme 
ilişkisinin olmadığına karar verilmektedir. Hesaplanan F istatistiğinin alt ve üst kritik 
değerlerinin arasına düşmesi durumunda eşbütünleşme hakkında kesin bir yorum 
yapılamamaktadır. 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunması durumunda (3) ve (4) 
numaralı eşitlikler kullanılarak sırasıyla uzun ve kısa dönem katsayıları da elde 
edilebilmektedir: 

0 1 2 3
1 0 0

m m m

it j it j j it j j it j it
j j j

MF MF FF FD e     
  

                                           (3) 

0 1 1 2 3 4
1 0 0

m m m

it it j it j j it j j it j it
j j j

MF EC MF FF FD e       
  

                                          (4) 

(4) numaralı modelde yer alan 1itEC   değişkeni, uzun dönem ilişkisinden elde 
edilen hata terimleri serisinin bir dönem gecikmeli değerini temsil etmektedir. Bu 
değişkenin istatistiki bakımdan anlamlı olan negatif değer alması, değişkenlerin denge 
değerine daha çabuk yakınsayacağı anlamına gelmektedir. 

ARDL modelinde gecikme uzunluklarının tespitinde SIC kullanılmış ve 
maksimum gecikme uzunluğu 5 alınarak her gecikme için SIC hesaplanmıştır. Gecikme 
uzunluklarının belirlenmesinde Kamas ve Joyce (1993) tarafından belirtilen yöntem 
esas alınmıştır. Buna göre, ilk önce belirlenen en büyük gecikme uzunluğu üzerinden 
bağımlı değişkenin sadece kendi gecikmeli değerlerine göre regresyonu 
gerçekleştirilmiş ve en küçük SIC değerine sahip olan gecikme sayısı seçilmiştir. Daha 
sonra bağımlı değişkenin seçilen gecikme sayısı sabit tutulup, birinci bağımsız 
değişkenin tüm gecikmeleri ile regresyon oluşturularak en küçük AIC değeri bu 
bağımsız değişkenin gecikme sayısı olarak atanmıştır. Aynı süreç, diğer değişkenler için 
de yapılmıştır. 

3. Uygulama Bulguları 
Bu çalışmada, 54 ülkede 2000 – 2011 dönemi için finansal özgürlükler, finansal 

derinlik ve yatırım fonları arasında bir ilişki olup olmadığı panel ARDL testi yardımıyla 
araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk aşamada, model için uygun gecikme 
uzunluğu belirlenmiş ve söz konusu gecikme uzunluğunda otokorelasyonun olup 
olmadığı araştırılmıştır. Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi esnasında, diğer 
bilgi kriterlerine kıyasla daha sağlıklı bilgiler sunduğu için SIC kriteri kullanılmış ve 
çalışmanın veri seti yıllık olduğu için maksimum gecikme uzunluğu 5 olarak alınmıştır. 
Tablo 1, uygun gecikme uzunluklarının tespiti için hesaplanan SIC değerleri ile 
otokorelasyon test sonuçlarını göstermektedir. 
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Tablo 1: Optimum Gecikme Uzunluğunun Seçimi 
Gecikme Sayısı (m) SIC Otokorelasyon Testi 

0 12.205 0.799 
1 12.192 0.667 
2 12.313 0.531 
3 12.494 0.778 
4 12.613 0.889 
5 12.718 0.317 

Tablo 1’e göre; bir gecikme uzunluğu, SIC değerinin minimum olması ve 
otokorelasyon problemini bünyesinde barındırmaması nedeniyle optimum gecikme 
sayısı olarak seçilmiştir. 

Uygun gecikme sayısı belirlendikten sonra sınır testi yaklaşımıyla seriler arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin araştırılmasına geçilmiştir. Tablo 2, sınır testi sonuçlarını 
göstermektedir. 

Tablo 2: Sınır Testi Analiz Sonuçları 
  %1 Kritik Değer %5 Kritik Değer 

k* F-
İstatistiği 

Alt 
Sınır 

Üst 
Sınır 

Alt 
Sınır 

Üst  
Sınır 

2 5.06 5.15 6.36 3.79 4.85 
* k, (2) numaralı denklemdeki bağımsız değişken sayısını temsil etmektedir. Kritik değerler Pesaran vd. 
(2001)’deki Tablo CI(iii)’den alınmıştır. 

Tablo 2, (2) numaralı denklemin 1 gecikme ile tahmin edilmesinden sonra 
hesaplanan F istatistiği değeri ile Pesaran vd. (2001)’den alınan kritik değerleri 
göstermektedir. Bu kritik değerler, iki bağımsız değişken ile %1 ve %5 anlamlılık 
düzeyi için geçerlidir. Hesaplanan F istatistiğinin (5.06), %5 anlamlılık düzeyindeki üst 
sınırdan (4.85) büyük olması dolayısıyla değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, seriler arasındaki uzun ve kısa dönem 
ilişkilerinin belirlenmesinde ARDL modeli kullanılabilir. 

Çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinin 
incelenebilmesi için (3) numaralı ARDL modelindeki gecikme uzunlukları SIC 
yardımıyla belirlenmiştir. Maksimum gecikme uzunluğunun 5 olarak alındığı bu 
analizin sonucunda, ARDL (1, 1, 0) modelinin tahmin edilmesine karar verilmiştir. 
Tablo 3, ARDL (1, 1, 0) modelinin tahmin sonuçlarını ve bu sonuçlardan hareket 
edilerek hesaplanan uzun dönem katsayılarını göstermektedir. 

Tablo 3: ARDL (1, 1, 0) Modeli Sonuçları ve Hesaplanan Uzun Dönem 
Katsayıları 

Değişken Katsayı t-İstatistiği p-Değeri 
C -19.625 -1.287 0.198 

MF(-1) 0.960*** 72.098 0.000 
FF 0.168* 1.796 0.081 

FF(-1) 0.067 0.104 0.916 
FD 0.349*** 3.666 0.000 

Tanımlayıcı İstatistikler 
2R = 0.967             F p = 4431.854*** (0.000)           2

LM = 0.098 (0.378) 
2R = 0.966           DW = 2.183 

Not: * ve *** işaretleri ilgili değişkenin sırasıyla %10 ve %1 önem düzeyinde anlamlı olduğunu 
yansıtmaktadır.  



 
 

G. Yüce 5/1 (2013) 152-169 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 162

 

Tablo 3’de uzun dönem dinamiklerini yansıtan sonuçlar, MF ve MF(-1) 
değişkenleri arasında pozitif ve istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişkinin olduğunu 
yansıtmaktadır. Bu kapsamda, yatırım fon varlıkları cari dönem değerlerinin tahmin 
edilmesinde bu değişkenin bir önceki dönem değerlerinin dikkate alınması gerektiği 
söylenebilir. Dahası; MF, FF ve FD değişkenleri arasında pozitif ve istatistiki bakımdan 
anlamlı ilişkiler elde edilmiş, ancak MF ile FF(-1) değişkenleri arasında ise anlamlı bir 
ilişki yakalanamamıştır. Bu sonuçlar, yatırım fon varlıklarının cari dönem değerlerinin 
tahmin edilmesinde bir önceki dönem yatırım fon varlıklarının değeri ile cari dönem 
finansal özgürlük düzeyinin ve finansal derinliğin önemli faktörler olduğunu 
yansıtmaktadır. Dolayısıyla, sağlanan finansal liberalizasyona bağlı olarak finansal 
derinliğin arttığını, bu sürecin de yerli ve yabancı sermayedarları yatırım fonlarına 
yönlendirmek suretiyle GSYİH içindeki yatırım fon varlık değerini yükselttiği 
belirtilebilir. Bu kapsamda, finansal özgürlükler ile finansal derinliğin dikkate alınan 54 
ülke için 2000 – 2011 döneminde yatırım fon kapasitesinin genişlemesine yol açan 
temel tetikleyicilerden birisi olduğunu söylemek mümkündür.  

Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisi ise (4) numaralı ARDL yaklaşımına 
dayalı bir hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır. Modelde, maksimum gecikme 
uzunluğu yine 5 olarak dikkate alınmış ve kısa dönem ilişkisinin ARDL (1, 1, 1) modeli 
ile araştırılması uygun görülmüştür. Modele ait tahmin sonuçları Tablo 4’de 
sunulmuştur. 

Tablo 4: ARDL (1, 1, 1) Yaklaşımına Dayalı Kısa Dönem Dinamiklerini 
Gösteren Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayı t-İstatistiği p-Değeri 
C 3.875 0.819 0.413 

ΔMF(-1) 0.697** 2.439 0.015 
ΔFF 0.352* 1.773 0.067 

ΔFF(-1) 0.614 0.964 0.335 
ΔFD 1.509*** 2.947 0.003 

ΔFD(-1) 0.475 0.832 0.405 
EC(-1) -1.002*** -3.462 0.000 

Tanımlayıcı İstatistikler 

2R = 0.516             F p = 11.729*** (0.000)           2
LM = 0.037 (0.683) 

2R = 0.506           DW = 2.167 
Not: *, ** ve *** işaretleri ilgili değişkenin sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde anlamlı olduğunu 
yansıtmaktadır.  

  Tablo 4’de gösterilen kısa dönem dinamiklerine ilişkin sonuçlar, ΔMF ile                
ΔMF(-1) arasında pozitif ve istatistiki bakımdan anlamlı ilişkilerin varlığını ortaya 
koymuştur. Tablo 3 ile benzer sonuçları gösteren bu bulgular, yatırım fon varlıkları cari 
dönem değerlerinin tahmin edilmesinde bu değişkenin bir önceki dönem değerlerinin 
dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. İlaveten; ΔMF, ΔFF ve ΔFD değişkenleri 
arasında pozitif ve istatistiki bakımdan anlamlı ilişkiler elde edilmesine karşın; böylesi 
bir anlamlı ilişkiye ΔMF, ΔFF(-1) ve ΔFD(-1) değişkenleri arasında ulaşılamamıştır. 
Tablo 3’de elde edilen bulguları teyit eder nitelikteki bu sonuçlar, yatırım fon varlıkları 
cari dönem değerinin tahmin edilebilmesi için sadece yatırım fon varlıklarının bir 
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önceki dönem değeri ile finansal özgürlükler ve finansal derinliğin cari dönem 
değerlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, hata 
düzeltme terimine ait katsayının negatif ve istatistiki bakımdan anlamlı bulunması, 
değişkenlerin denge değerine kolaylıkla yakınsayacağını ve kısa dönemde ortaya 
çıkabilecek olan dengesizliklerin tamamının uzun dönemde düzeltileceğini 
yansıtmaktadır. 

4. Sonuç 
Bu çalışmada, 54 ülkede 2000 – 2011 dönemi için finansal özgürlükler, finansal 

derinlik ve yatırım fonları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 
Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen iki aşamalı panel ARDL sınır testi 
kullanılmıştır: İlk aşamada, panel ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak değişkenler 
arasındaki uzun dönemli ilişkiler incelenmiş, ikinci aşamada ise değişkenler arasındaki 
kısa dönemli ilişkilerin elde edilebilmesi amacıyla dinamik hata düzeltme modelinden 
yararlanılmıştır. 

Yapılan analizlerin tümü birlikte değerlendirildiğinde, hem uzun ve hem de kısa 
dönem için yatırım fon varlıkları, finansal özgürlükler ve finansal derinlik arasında 
istatistiki bakımdan anlamlı bir pozitif ilişkinin varlığından bahsedilebilir. Bunun yanı 
sıra uzun dönemli ilişkiler, cari dönem finansal özgürlükler ile finansal derinliğin 
dikkate alınan 54 ülke için yatırım fon kapasitesinin genişlemesine yol açan temel 
tetikleyicilerden birisi olduğunu göstermektedir. Uzun dönem dinamikleri ile benzer 
sonuçların elde edildiği kısa dönem sonuçları, yatırım fon varlıkları cari dönem 
değerinin tahmin edilebilmesi için sadece yatırım fon varlıklarının bir önceki dönem 
değeri ile finansal özgürlükler ve finansal derinliğin cari dönem değerlerinin dikkate 
alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla, sağlanan finansal liberalizasyona 
bağlı olarak finansal derinliğin arttığını, bu sürecin de yerli ve yabancı sermayedarları 
yatırım fonlarına yönlendirmek suretiyle GSYİH içindeki yatırım fon varlık değerini 
yükselttiği belirtilebilir. Dahası, kısa dönem dinamiklerinden sağlanan hata düzeltme 
terimine ait katsayının negatif ve istatistiki bakımdan anlamlı bulunması, değişkenlerin 
denge değerine kolaylıkla yakınsayacağını ve kısa dönemde ortaya çıkabilecek olan 
dengesizliklerin tamamının uzun dönemde düzeltileceğini yansıtmaktadır. Genel olarak 
belirtmek gerekirse, bu sonuçlar hem finansal özgürlüklerin ve hem de finansal 
derinliğin dikkate alınan ülkeler için yatırım fonlarına olan talebi pozitif yönlü olarak 
uyardıklarını ve buna bağlı olarak da yatırım fon varlıklarının GSYİH içindeki payını 
artırdıklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, işleyişi önündeki her türlü engelin 
kaldırıldığı ve politik çıkarların bir aracı olmaktan kurtarıldığı finansal yapının 
serbestleştirilmesi ile birlikte finansal işlem hacminin artacağı ve dolaysıyla da önemli 
bir türev ürünü olan yatırım fon kapasitesini genişleyeceği söylenebilir.      
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Extensive Summary 
Introduction 
It is widely believed that high levels of financial freedom and financial depth are 

important factors to assure financial market stability and diversity of financial devices, 
due to the fact that one of the most important duties of financial market is to carry out 
the market deepening is thought. Therefore, there seems to be a close connection 
between financial freedom and financial depth, such that development in financial 
globalization induces globalization of markets for goods and services and vice versa. 
The process of financial globalization and financial freedom increase both capital 
inflows such as foreign direct investment, portfolio investment, international trade 
credits and rise the financial transactions of individual investors. With the help of the 
financial freedom, financial resources are permitted to flow from capital-abundant 
countries, where expected returns were low, to capital-scarce countries, where expected 
returns were high. The flow of resources into the liberalizing countries reduce their cost 
of capital, increase investment, deepen the financial markets and raise output. This 
dynamic structure beginning with the financial liberalization and triggered by the 
financial freedom continues in financial depth and contributes to sustainable economic 
growth. 

In conjunction with the financial freedom, mutual funds have become an 
invaluable tool for a wide range of investors, from individuals seeking to save for 
retirement to sophisticated socialites focused on preserving their assets and businessmen 
determined to create wealth. A mutual fund is a company that pools money from a 
group of people with common investment goals to buy securities such as stocks, bonds, 
money market instruments, a combination of these investments or even other funds. the 
collected holdings of these securities is known as its portfolio. Each share or unit 
represents an investor’s proportionate holding of the portfolio and their proportionate 
entitlement to the income generated by those holdings. there have been a number of 
reasons for holding mutual funds: Advanced customer services, low transaction costs, 
diversification and professional management are some of them. Mutual funds help 
ensure financial depth by providing structure, clarity and transparency. Increase in 
financial freedom and depth and reduction in transaction costs would attract small 
potential investors to invest their surplus income in the mutual fund industry. Such 
investment over time shall increase the purchasing power of those investors. Increase in 
purchasing power would necessarily stimulate the aggregate demand for goods and 
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services thereby augmenting employment, output and income. Hence, the role of mutual 
funds is not just to provide people with a vehicle to invest but a vehicle to invest wisely.  

Method 
In this study, in order to examine the relationship between financial freedom, 

financial depth and mutual fund assets in 54 countries in the period 2000 – 2011 the 
panel bounds testing analysis (ARDL) is applied. Because the ARDL cointegration 
approach has numerous advantages in comparison with other cointegration methods 
such as Engle and Granger (1987), Johansen (1988), and Johansen and Juselius (1990) 
procedures, it is appropriate to use the ARDL model. Thanks to bounds test approach 
which is based on the Wald or F-statistic and developed by Pesaran et al. (2001), it is 
possible to test whether there is the cointegration relationship between the variables 
regardless the integration level of series.  

The ARDL bounds testing approach is based on the estimation of Ordinary Least 
Squares (OLS) estimator and unrestricted error correction model. The cointegration 
relationship among the variables in the main model is determined by applying bounds 
test to the unrestricted error correction model. Therefore, it can be said that the bounds 
testing procedure is based on the joint F-statistic or Wald statistic that is tested the null 
of no cointegration. The value of the calculated F-statistic is compared with two sets of 
critical values, the lower and the upper. If the calculated F-statistics lies above the upper 
level of the band, the null is rejected, implying cointegration. If the calculated F-
statistics is below the lower critical value, we cannot reject the null hypothesis of no 
cointegration. Finally, if it lies between the bounds, a clear comment on the 
cointegration cannot be made. The lower and the upper critical values can be obtained 
from Pesaran et al. (2001). 

If a cointegration relationship is found among the variables, both long and short-
term models can also be estimated with the help of appropriate equations. The long term 
coefficients are obtained as follows: The sum of the lagged values of the coefficients of 
the independent variables which are multiplied by the negative mark is devided to the 
value that is obtained by subtracting 1 from the sum of the coefficient of the dependent 
variable. The coefficients of the current period lags of the independent variables 
represent the short term coefficients. In this context, the short term relationship among 
the variables is investigated with the help of the error correction model based on the 
ARDL approach. Hence, the error correction term called as EC which is obtained from 
long-term dynamic is included into the short term dynamic equation to obtain the robust 
results. The error correction term shows how quickly variables converge to equilibrium 
and it is expected to have a statistically significant coefficient with a negative sign. 

Conclusion 
This paper investigates the nexus between financial freedom, financial depth and 

mutual fund assets for 54 countries from 2000 to 2011. To examine this linkage, we use 
the two-step procedure from panel ARDL bounds testing model introduced by Pesaran 
et al. (2001): In first step, we explore the long-run relationship among the variables by 
using panel ARDL bounds testing approach of cointegration. Secondly, we employ a 
dynamic error correction model to explore the short-term relationship between the 
variables. 



 
 

G. Yüce 5/1 (2013) 152-169 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 169

All results suggest that there is a positive and statistically significant evidence 
between financial freedom, financial depth and mutual fund assets in both long and 
short-term. Besides, long-term empirical results refer that current period financial 
freedom and financial depth are the important factors for determining the mutual fund 
assets. Therefore, it can be said that liberalising the financial markets and financial 
depth would enhance the mutual fund assets. In addition, the results of the short-term 
dynamics are parallel with the long-term estimation results. In order to estimate the 
current period mutual fund assets; the value of the previous mutual fund assets, the 
value of current financial freedom and financial depth need to be taken into account. 
Therefore, it can be said that the financial depth enlarges in conjunction with the 
process of the financial liberalisation and this process contributes to increase in the 
value of mutual fund assets. Furthermore, because the error correction term is found 
negative and statistically significant, it can be said that the variables converge to 
equilibrium quickly, and short-term imbalances will be wholly overcomed in the long-
term. In general, these results suggest that both financial freedom and financial depth 
associated with globalisation process increase the value of mutual fund assets as a 
percent of Gross Domestic Product. Therefore, the findings here refer that it is possible 
for 54 countries to achive better mutual fund assets without setting a monetary rule by 
insulating financial freedom from political control and liberalising their financial 
markets. 
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Özet 
Bu çalışma kapsamında, sağlık turizmi farklı uygulamaları, nedenleri ve 

alandaki gelişmeler bir derleme şeklinde ele alınmıştır. Sağlık turizmi içinde yer alan 
medikal turizm, termal turizmi ve üçüncü yaş olarak da ifade edilen ileri yaş turizmini 
ve engelli turizminin farklı uygulamaları hakkında literatür incelenmiş ve bu konuda 
bilgi verilmiştir. Bu farklı sağlık turizmi uygulamalarıyla ilgili dünyada başarı sağlamış 
ülkeler, uygulamalar, Türkiye’nin bu alanlardaki potansiyeli, rekabet üstünlükleri ve 
mevcut pazar payı ele alınmış, Türkiye’de yerleşik sağlık işletmelerinin ve tabi ki 
kamuya bağlı sağlık kurumlarının mevcut potansiyeli ve yeni gelişmeler ele alınmıştır. 
Bu arada sağlık turizmi sektöründe yer alan, alacak ve alma potansiyeli olan kamu ve 
özel sektör işletmelerinin ne tür pazarlama faaliyetleri içinde olması gerektiği konusu da 
ele alınan bir diğer konu olmuştur. Özellikle sağlık kurumlarında kalite geliştirme ve 
standartlaşmanın pazarlama sürecine katkısı üzerinde durulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Hizmet pazarlaması, sağlık turizmi, medikal turizm, termal 
turizmi, üçüncü yaş ve engelli turizmi 
             

        Abstract 
This study compiles different practices within the scope of health tourism 

together with their reasons and the developments in the field.  Literature on different 
practices of medical tourism, thermal tourism, advanced age tourism, which is called 
third age tourism and handicapped tourism within the scope of health tourism was 
analyzed and information was presented in the study. The countries and practices which 
achieved a success in the world with different health tourism practices, the potential, 
competitive superiority and existing market share of Turkey in these fields were 
analyzed; the current potential and new developments in well-established public and 
private health enterprises in Turkey were determined.  Types of marketing activities that 
the current and future public and private sector enterprises in health sector should 
follow were also analyzed.  The study particularly concentrated on the contribution of 
quality development and standardization in health organizations on marketing process. 
Key words: Service marketing, health tourism, medical tourism, thermal tourism, third 
age and handicapped tourism  
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Giriş 

Sağlık turizmi, ikamet edilen yerden bir başka bölgeye sağlık hizmeti almak 
amacıyla planlı bir şekilde gerçekleştirilen seyahatleri ifade etmektedir. Yukarıda 
bahsedilen “sağlık amaçlı seyahat” içinde çok farklı tıbbi uygulamalar olabileceği gibi, 
termal, spa-welness türü uygulamalar, üçüncü yaş bakım/tedavi hizmetlerini ve hatta 
engelli insanların tedavi amaçlı seyahatleri de bulunmaktadır.      

Sağlık turizmi, son otuz yıl içinde uluslararası bir seyahati gerektirecek şekilde 
ülkeler arası hatta kıtalararası bir seyahat planını gerektirecek şekilde meydana 
gelmektedir. Özellikle uluslararası turizm hareketlerinin hız kazanması, sağlık 
alanındaki altyapının ve ulaşım imkanlarının gelişmesi ile turizmde ciddi gelişmeler 
olmuştur. Diğer yandan sağlık turizmini giderek popüler yapan diğer bir unsurda 
özellikle medikal müdahale gerektiren tedavilerdeki fiyat avantajıdır. Kuzey Amerika 
ve Avrupa ülkelerine göre daha düşük maliyetlerle benzer operasyonları yapan 
Hindistan, Taylan, Kosta Rica, Meksika gibi ülkelerin ön plana çıktığı görülmektedir.  

Türkiye ise sadece son on yıl içinde faaliyetlerini artırdığı sağlık turizmi 
alanında yeterli sayıda sağlık kuruluşları, yetkin personel, turizm alanındaki tecrübesi ve 
sağlık hizmetlerinin uygun maliyetleri gibi nedenlerle yeni fırsatları yakalamanın 
eşiğinde bulunmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de yerleşik sağlık işletmelerinin sağlık 
turizminde global pazarların sunduğu yeni fırsatlar üzerinde yoğunlaşmakta ve sağlık 
işletmelerinin pazarlama çabaları üzerinde durmaktadır.  

Sağlık amaçlı turizm hareketlerinin son yıllarda önemli düzeyde büyüdüğünü 
söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren arttığı görülen sağlık 
turizminin altında yatan nedenler içinde tedavi kalitesinin artması ve farklı ülkelerdeki 
daha uygun tıbbi hizmet fiyatlarının ortaya çıkmasıdır. 2010 yılında sağlık turizminin 
pasta büyüklüğü 100 milyar dolar olduğu Deloitte’un “Global Survey of Health Care 
Consumers” (2010) çalışmasında ifade edilmektedir. Bu büyük pastayı yaklaşık 30 
ülkenin paylaştığı ve yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı yerden bir başka ülkeye sağlık 
amacıyla seyahat ettiği aynı çalışmada belirtilmektedir.  

Sağlık turizmi literatürü sağlık amaçlı seyahatleri üç başlık altında 
toplamaktadır.  

 
 Medikal turizm  

 Termal ve spa-wellness turizmi, 

 İleri yaş ve engelli turizmi, 

Kendine özgü özellikleri olan ve çok disiplinli bir ilgi alanı yaratmaktadır. 
Yukarıda verildiği gibi klasik bir tıbbi operasyonu gerektiren sağlık hizmetlerinden, 
kaplıca tedavilerine kadar hatta ileri yaş grubunun sağlıklı yaşlanmayı sağlayacak 
tedavilere kadar farklı alanları kapsamaktadır.  

Literatür İncelemesi  
Özellikle son on yıldır, insanların tatilleri süresince dinlenme, egzersiz yapma, 

kaplıcalara gitme sayesinde daha sağlıklı olma girişimleri beraberinde turizm endüstrisi 
içerisinde "medikal turizm" şeklinde yeni ve farklı bir alanın ortaya çıkmasını 
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sağlamıştır (Connel, 2006). Medikal turizmde, “turist” öncelikle tıbbi tedavi olma 
amacını taşımakta bununla birlikte turistik yerlerde dinlenme, boş zaman değerlendirme 
gibi geleneksel turizm amacını taşımaktadır (Mugomba and C.Danell, 2007). 

Sağlık turizminin ve özelinde medikal turizmin akademik olarak ilk ele alınması 
1980’li yılların sonuna rastlamaktadır. Goodrich & Goodrich (1987) çalışmasında, 
sağlık turizmini bir tür turizm faaliyeti olarak görmüş ve tanımını bu yönde yapmıştır. 
Özellikle sağlık amaçlı uluslararası seyahatlerin İsviçre ve Almanya odaklı olarak 
özellikle spa ve termal turizm odaklı geliştiği görülmektedir (Klenosky ve diğ.1998). 
Bacon (1997) da çalışmasında Almanya ve İngiltere arasında spa odaklı bir sağlık 
turizmi ilişkisinin kurulduğunu ifade etmektedir.  

Hindistan, Malezya ve Tayland destinasyonlarının sağlık turizmi kapsamında 
görülmesi ise özellikle medikal, dental ve cerrahi operasyonları öne çıkarmıştır. Connell 
(2006), çalışmasında ifade ettiği gibi, deniz aşırı bölgelere, uzun seyahatler göze 
alınarak tedavi amaçlı gidilmektedir. Zaten “medikal turizm” ifadesi de bu tür 
operasyonların artış göstermesiyle gündeme gelmiştir.  Laing (2008) ise çalışmasında 
Asya ülkelerinin sağlık turizminde bu derece etkin olmasının altında Avrupa ülkelerinin 
büyük kısmında medikal prosedürlerin yüksek maliyetleri, uzun bekleme süreleri ve 
hizmet vermeye aday ülkelere daha konforlu uçuşların sağlanması ve buradaki sağlık 
kuruluşlarının standartlarının yükselmesi gibi nedenlerin ön plana çıktığını 
vurgulamaktadır.  

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin yüksek maliyet, uzun 
bekleme süreleri ve sosyal amaçlar nedenleriyle medikal turizmin içinde yer almaları bu 
konuya ilgiyi daha da artırmıştır. Burkett (2007), Chanda (2002), bu dönemde Birleşik 
Devletler vatandaşlarının sağlık ihtiyaçlarını yurt dışında alma yönünde eğilimlerinin 
artmasıyla sağlık kurumlarında akreditasyon sistemleri ve yeni prosedürlerin 
geliştirilmesi aynı dönemlere rastladığını belirtmektedir. Reed (2006), Amerika Birleşik 
Devletlerinde Birleşik Devletler doğumlu Amerikalıların % 56’sının sağlık amaçlı bir 
deniz aşırı seyahat yaptığını ancak bunların sadece % 17’sinin bu amaçla seyahatini 
planladığını ancak bu oranın her sene artış gösterdiğini de vurgulamaktadır. Dolayısıyla 
Kuzey Amerika’da ciddiye alınması gereken bir oranda insanın belirli destinasyonlara 
cerrahi müdahale, tedavi veya farklı amaçlarla sağlık turisti sıfatıyla seyahat ettiğini, 
özellikle organ nakli amaçlı uluslararası seyahatlerin dikkat çektiğine vurgu 
yapmaktadır. Herrick (2007) ise bu konuyla alakalı olarak, Amerikalı vatandaşların ne 
oranda bir maliyet avantajı yakaladığı taktirde bir yabancı ülkede tedavi veya buna 
benzer bir hizmet almayı kabul ettiğine ilişkin verileri çalışmasında yer vermiştir.   

Laing (2008), Asya ülkelerini kapsayan çalışmasında ise sağlık turizmi 
hareketlerinin medikal turizmi tetiklediğine vurgu yapmaktadır. Ülkeye gelen turist 
sayısı ve medikal turizmin gelişimi arasında ilişki noktaları aramış ve bu konuda Garcia 
(2006), Kuo (2008) ve Dwyer (2009)’ın yaptığı çalışmalarda olduğu gibi uluslararası 
turizm hareketleri medikal turizmin yapılabilirliğini desteklemektedir. Lunt (2010) ise 
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Avrupalı hastaların medikal turizm amaçlı uluslararası seyahat planları yaparken karar 
verme modellerinde ve risk algılamalarında değişiklik olduğunu, bu değişiklikleri yaşa, 
cinsiyete ve sosyo-demografik özelliklere göre değiştiğini ifade etmiştir.  

Sadece sağlıkla ilgili endişeler değil, turistik destinasyonların çekiciliği de sağlık 
turizminin ivme noktalarından biri olduğu tespit edilmiştir. Leahy (2208) ise 
çalışmasında Singapur’un medikal operasyonlar açısından da özellikle Batı Avrupa ve 
Birleşik Devletlerden çok düşük ücretler nedeniyle cerrahi operasyonlar için hasta 
çektiğini belirtmektedir.   

Teh ve Chu (2005), özellikle sağlık ekipmanların, cihazların teknolojik olarak 
gelişmesi, bu cihazların gelişmekte olan ülkelerde de başarıyla kullanılması, bu gelişime 
uygun, yetkin sağlık personelinin ve sürekli, ciddi sağlık araştırmalarının olması sağlık 
turizminin pazarlanabilir bir ürün olmasını desteklediğini ifade etmektedir.  

Müller (2001), önümüzdeki dönemde turizm amaçlı uluslararası seyahatlerin 
daha içerikli amaçlarla gerçekleşeceğini, başka lokasyonlardaki becerilerin farkındalığı 
artacağını, bu alanlara ilginin de beraberinde yükseleceğini ve daha ziyade insani 
amaçlarla seyahatlerin olacağına olan inancını vurgulamaktadır.  

Son yıllarda ülkemizde de akademik olarak önem çekmeye başlayan sağlık 
turizmi literatürünün uzun bir geçmişi bulunmamaktadır. Bir taraftan yeni bir literature 
oluşturulurken, diğer yandan uluslararası çalışmaların Dünya’da belirli lokasyonlarla 
ilgili olduğu görülmektedir. Özellikle başta Birleşik Devletler olmak üzere, gelişmesini 
tamamlamış batılı ülke vatandaşlarının sağlık turizminin ana kitlesi olduğu, buna bağlı 
olarak da akademik çalışmaların bu ülkelerden yurt dışına giden sağlık turistleriyle ilgili 
farklı açılardan ele alınmış akademik araştırmaların yapıldığı görülmektedir. 

Sağlık Turizmi kapsamında her ne kadar özel sektörün öncülüğünde yürüyen bir 
süreç olsa da, kamu sektörü zaten var olan tüm unsurlarıyla “yabancıya sunulan sağlık 
hizmeti” kavramının gereklerini yerine getirmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, 
poliklinik, hekim, teçhizat ve diğer unsurlarıyla zaten belirli bir oranda sektörün 
içindedir. Diğer taraftan, ikili anlaşmalar çerçevesinde sınırlı da olsa, ihtiyaç arz eden 
bazı komşu ve müttefik ülkelerden hastaların yurtiçindeki tedavilerini yapmaktadır. 
Türkiye’nin ekonomik, politik ve coğrafik konumu bu tür yardımların devamlılığını da 
beraberinde getirmektedir. 

Ülkemizde son dönemde, özel sektörün sağlık turizmi alanında gelişen dünya 
potansiyelinin farkına vardığı ve bu konuda gerek yurt içi organizasyonlarında gerekse 
de yurt dışındaki pazarlama çabalarında bu ilgi görülebilmektedir. Bunun yanı sıra, 
geniş bir sağlık kuruluşu ağına sahip, gerekli ekipman ve teknolojiye sahip kamu sağlık 
kurumları da uluslararası sağlık turizmi pazarına hizmet vermesi olası olarak 
görülebilecektir.     
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Sağlık Serbest Bölgeleriyle ilgili yasal düzenlemeler, Sağlık Turizmi Daire 
Başkanlığının kurulması, sağlık kampüslerinin oluşturulmasına yönelik mevzuatların 
ardı ardına yürürlüğe girmesi suretiyle sağlık turizminde kamu hastanelerinin de 
görülmesi kaçınılmaz olacaktır. Bir taraftan bu yasal düzenlemeler hayata geçerken 
diğer yandan Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinin kalite standartları ve 
uluslararası akreditasyonlara üyelik sürecini nasıl geçireceği merak konusu olmaktadır.  

Sağlık kurumlarında kalite kavramı da son dönemde tartışılan ve araştırılan bir 
konu olarak dikkat çekmektedir. Sağlık turizminde sağlık işletmelerinin istenen ve 
beklenen kalitede olması zorunluluğu bir diğer konudur.  Donabedian (1980) “kaliteli 
sağlık hizmeti, hizmet sürecinin bütün kısımlarındaki beklenen kazançlar ve kayıplar 
dengesi hesaba katıldıktan sonra, hastanın iyilik halinin kapsamlı bir ölçüsünü en üst 
düzeye çıkarması beklenen hizmet” olarak tanımlarken, McGlynn (1997) ise sağlık 
hizmetlerinde kalitenin hekim, doktor ve diğer paydaşların beklentilerinin de dikkate 
alınması gerektiğini ifade etmektedir. Pres (2002) ise sağlık hizmetlerinin kalite 
algısında çevresel faktörlerinde dikkate alındığını ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerinde 
kalite boyutları ortaya koyulurken literatürde oldukça geniş bir literature olduğu tespit 
edilmiştir. Bu çalışmalar ele alınırken sağlık turizminin getirdiği yeni hizmetlerde de  
yeni boyutlar eklenmektedir. Buna gore; Turner ve diğ. (1995), sağlık hizmetinin 
verildiği tesisin konforuna vurgu yaparken, Sasser ve diğ. (1978) ise ekipmanların ve 
personelinde etkisi üzerinde durmuştur. Lehtinen (1991) ise bu faktörlere ek olarak 
etkileşim kalitesinin de eklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Tomes ve diğ. (1995) 8 
hizmet kalitesi unsuruna vurgu yaparken, Cunningham (1991) üç boyutta sağlık 
hizmetlerini almış, Woodside ve diğ.(1989), sağlık hizmetlerinde kalite boyutlarını altı 
boyutta (hasta kabul, fatura ödeme, hemşirelik hizmetleri, yiyecek hizmetleri, oda 
hizmetleri ve teknik hizmetler) olduğuna vurgu yapmaktadır. Rose ve diğ. (2004) ise 
kalitenin ekonomik dayanaklarının olması gerektiğini ifade etmiştir. Carman (2000) ise, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı çalışmasında, hastanelerdeki hizmet kalitesini 
iki boyutta incelemiştir. Bunlar, teknik boyut ve konaklama boyutudur. Oliver (1993), 
sağlık hizmetleri kalite boyutlarında yönetim ve profesyonel kalitenin de ele alınması 
gerektiğini ifade etmiştir. Günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı sağlık sektöründe 
hasta memnuniyetinin kıyaslamada en önemli unsur olduğu ise Paula ve diğ.(2002) 
çalışmasında ifade edilmiştir.  

Sağlık Turizmi Çeşitleri  
Sağlık turizmi yukarıda da belirtildiği gibi üç farklı başlıkta ele alınmaktadır. 

Medikal turizm, turizm endüstrisi içerinde hızla büyümekte olup, insanların uzun 
mesafedeki ülkelere medikal tedavi olabilmek için seyahat etmesini ve aynı zamanda 
birer tatilci olabilmelerini ifade eden bir kavramdır. Özellikle saç ekimi, göz 
operasyonları ve diş tedavilerinde medikal turizmin içinde kültürel amaçlı seyahatler de 
görülebilmektedir. Medikal turizm ev sahibi ülkede hastalar için özel olarak düzenlenen 
seyahat turları ile bütünleştirilmiştir. Gelişmiş ülkelerde yüksek tedavi fiyatlarının 
dışında, diğer ülkelere göre hızla ilerleyen teknolojiyi ve yüksek standartlardaki medikal 
uygulamaları ve bu denklemde turizmi de içinde barındırmaktadır (G. Garcia, M. 
Besinga, 2006). 

Termal ve spa-wellness turizmi belki de en eski sağlık turizmi çeşidi olarak 
kayıtlarda bulunmaktadır. İnsanlar şifa bulma için termal su kaynaklarının bulunduğu 
yerlere gitmişler ve tedavi olmuşlardır.  
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Termal turizmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, termal suların, çamurların, 
kaynağın çevresindeki iklim ve doğa şartlarının beraberinde getirdiği faktörlerin, uzman 
hekimler eşliğinde, fizik tedavi, rehabilitasyon ve egzersiz, psikoterapi, diyet gibi 
tedavilerle koordineli yapılan kür uygulamalarını kapsayan turizm hareketi olarak 
tanımlamıştır. Bu tanım kapsamında oldukça geniş bir tedavi süreci ifade edilmektedir. 
Dinlenme, kendini daha rahat ve iyi hissetme ihtiyacı nedeniyle aynı zamanda otelcilik 
hizmetlerini de kapsayacak şekilde termal kaynaklardan yararlanmak adına sağlık 
turistinin bir başka ülkeye seyahatini ifade etmektedir. Diğer taraftan, daha önce teşhisi 
yapılmış olarak, tedavi olmak, kaplıca ve termal kaynakları kullanmak amacıyla gelen 
ikinci tür sağlık turistinden ve termal turizminden bahsedilmektedir. 2006 yılı verilerine 
göre sadece Almanya’da yılda 8 milyon insan termal kaynaklarda tedavi veya spa-
wellness amaçlı olarak yurt içi veya yurt dışı seyahat etmektedir. Aynı dönemde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yurt dışından Türkiye’ye termal turizm amacıyla 
gelenlerin sayısı 10. 000 sağlık turisti dolayındadır. Termal kaynağa sahip 46 ilinde 
yaklaşık 200 tesise sahip Türkiye için bu rakamların tatmin edici olması mümkün 
olmadığı gibi, önündeki potansiyeli göstermesi açısından da oldukça dikkat çekici bir 
durumdur (Aydın, 2011).  

İleri yaş ve engelli turizmi ise özellikle 65 yaş ve üzeri insanların özellikle son 
20-30 yılda artan yaş ortalamalarına paralele olarak bakım gerektiren tedavileri 
kapsayan bir sağlık turizmi çeşididir. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde artanyaşlı 
nüfusun toplam nüfusa oranındaki artış bu turizm çeşidi açısından dikkat çekicidir. Öyle 
ki, bazı ülkelerde 65 yaş üstü grubun toplam nüfusa oranı % 25’lerin üzerine 
çıkmaktadır. Bu gelişme, ileri yaş insanlarının farklı sağlık harcamalarını ve farklı 
tedavi süreçlerini beraberinde getirmektedir. İleri yaş turizmi içinde gezi turları, 
rehabilitasyon hizmetleri, çeşitli terapiler, bakım evlerinde yaşlıların bakımı ve 
engelliler için özel geziler ve bakıma dönük tedaviler bu sağlık turizmi çeşidinin alt 
başlıklarıdır. Engelli ve ileri yaşlı nüfusun sağlık amaçlı seyahatleri de daha önce ifade 
edildiği gibi bu başlık altında ayrıca inceleme gerektiren bir diğer konudur.  
(Aydın,2011). Yaş ortalaması oldukça yüksek, sağlık harcamalarında zorunlu 
harcamaların arttığı Avrupa ülkeleri, bu açıdan potansiyeli yüksek bir pazar olarak 
karşımızda durmaktadır.  Bu potansiyelin kullanılması için klimatik avantajlarımızın da 
sürece dahil olmasıyla ciddi bir ilerleme kaçınılmaz olarak değerlendirilebilir 
(Aydın,2011).  

Özellikle hızla yaş ortalaması artan Avrupa ülkelerinde yaşlı bakımı maliyetleri 
de ciddi boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Sosyal güvenlik kuruluşları ise artan 
maliyetleri azaltabilmek amacıyla yurt dışı tesislerde sağlık hizmetlerinin verilmesine 
olanak sağlayacak ve hatta teşvik edecek uygulamalara başlamaktadır. Özellikle kuzey 
Avrupa ülkelerinde üçüncü yaş grubunda nörolojik rahatsızlıklar önemli düzeyde 
artmaktadır. Alzheimer, bunama gibi rahatsızlıklar başta olmak üzere bakımı zor ve 
maliyetli hastalıklar için yeni çözüm yolları başka ülkelerde aranmaya başlanmıştır.  

Dünyada Başarılı Sağlık Turizmi Uygulamaları 
Sağlık turizmi kapsamında dünyanın bazı ülkeleri yurt dışına sağlık hizmeti 

alması için vatandaşlarını gönderirken, bazı ülkeler ise sağlık hizmetini arz eden ülkeler 
konumundadır. Birleşik devletler ise hem yurt dışından hasta alan, hem de farklı 
nedenlerle yurt dışına hasta gönderen bir ülke konumundadır. 

Sağlık turizmi kapsamında dünyanın çok farklı yerlerinde başarılı uygulamalar 
bulunmaktadır. Özellikle sağlık turizmi amacıyla yurt dışına turist gönderen ülkelerin 
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yakın çevrelerinde bu ülkelere rastlanmaktadır. Önemli bir pazar olan Birleşik 
Devletlerin hemen yakınlarında, Meksika, Küba, Panama, Costa Rica gibi ülkeler öne 
çıkarken, Uzak doğu pazarı için Hindistan, Singapur, Tayland, Filipinler, Avrupa pazarı 
için ise Macaristan, Belçika, Almanya gibi ülkelere rastlanmaktadır. Orta doğu için ise 
İsrail ve Ürdün önemli destinasyonlardır. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarı için yeni 
bir cazibe merkezi olarak da Türkiye, uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmak 
için yeni politika ve stratejiler geliştirmektedir.  

Yavuz (2011), Kuzey Amerika pazarı için Panama önemli bir sağlık turizmi 
merkezi olduğunu vurgulamaktadır. Gerek Kuzey Amerika’ya olan mesafesi, gerek 
kültürel ve psikolojik yakınlığı gerekse de nispi olarak düşük tedavi hizmetleri bu 
bölgeleri sağlık turizminde öne çıkaran özellikleri olmuştur. Vize kolaylığı da 
eklendiğinde bu bölge cazibesini artırmaktadır. 

Asya’da Hindistan, yoga ve meditasyon üzerinde haklı rekabet üstünlüğünü 
medikal başta olmak üzere sağlık turizmi alanlarında da genişletmiştir. Hiç şüphesiz 
günümüzün önemli sağlık turizmi bölgelerinden biridir. Başta kalp ameliyatları olmak 
üzere, Hindistan’ın sağlık turizmi çerçevesinde tercih edilmesindeki en önemli nedeni 
son derece cazip tedavi ücretleridir. Bazı tedavilerde sağlık turisti gönderen ülkelere 
göre % 90’lara varan fiyat avantajı sunmaktadır. Diğer yandan, sağlık alt yapısının 
kurulmuş olması, akredite sağlık kuruluşlarının varlığı, eğitimli ve kalifiye tıp 
kadrosuyla özellikle medikal turizmin önemli bir merkezi konumundadır. Ayrıca  
Tayland, Asya’da önemli bir sağlık turizmi merkezidir. Önemli kaplıca merkezlerine 
sahip olmanın yanı sıra başta estetik cerrahi, böbrek nakli ve diş tedavileri için yoğun 
hasta çekmektedir. Sağlık hizmetlerinin nispi olarak düşük olması da diğer cazibe 
merkezleri gibi Tayland’ın da önemli bir avantajıdır.Örneğin, kalp ameliyatlarını  
önemli düzeyde düşük maliyetlerle yaparak rekabet avantajını daha büyük 
operasyonlara taşımaya çalışmaktadır (Woodman, 2009). Tayland’ın turistik çekiciliği 
olan bir bölge olması, hastalara tedavi sonrası tatillerini yaparak ülkelerine dönme 
imkanını da vermektedir.  

Ortadoğu’da ise İsrail ve Ürdün sağlık turizminde dikkat çeken ülkelerdir. 
Özellikle ileri teknoloji gerektirecek operasyonları başarıyla yapan İsrail’de bölgede öne 
çıkarken, Ürdün’de ise sağlık turizmi ülkenin kalkınmasının temel taşlarından biri 
olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık son 6-7 yıldır sağlık turizminden gelirinin her sene 
1 milyar $’ın üzerinde olduğu bilinmektedir. Böbrek nakli, ortapedi, kardiyovasküler 
cerrahi gibi operasyonlar öne çıkarken, ABD’ye göre % 25 daha düşük tedavi hizmetleri 
sağlanmaktadır (Yavuz, 2011). 

Macaristan ise Avrupa’daki konumu nedeniyle Avrupa’nın sağlık turisti gönderen 
ülkeleri için önemli bir merkezdir. Başta diş tedavileri olmak üzere plastik ve estetik 
cerrahi, saç ekimi gibi tedavi yöntemlerinde Avrupa’da öne çıkan ülkelerin başında 
gelmektedir.  

Türkiye’de Sağlık Turizmi Uygulamaları  
Uzakdoğu’da geçmişi 1970’lere kadar uzanan sağlık turizmi alanında yukarıda 

verdiğimiz örneklerde de görülebileceği önemli gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye ise bu 
yarışa sonradan başlayan grupta yer almaktadır. Ancak kendine özgü avantajları 
sayesinde kısa sürede önemli bir mesafe alabilecek düzeydedir. Altyapı sorunlarını 
gidermiş olması, yeterli ve yetkin işgücü, rekabet edebilir uygun maliyetler ve Avrupa- 
Ortadoğu pazarına yakınlığı gibi faktörler, Türkiye’yi bu yarışta öne çıkaracak unsurlar 



 
 

C. Aktepe 5/1 (2013) 170-188 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 177

olarak görülmektedir. Özellikle medikal turizm alanında gelişmeler son derece hızlı 
umut verici düzeye gelmiştir.   

Termal turizm açısından bakıldığında ise Türkiye, dünyanın 7. sırada jeotermal 
kaynaklarına sahip ülkesidir. İleri yaş turizminde destekleyebilecek olan bu sağlık 
turizmi türünde almamız gereken önemli mesafeler bulunmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin sahip olduğu sağlık turizmi potansiyelinin 

değerlendirilebilmesi ve Türkiye’nin uzun vadede bir sağlık turizm merkezi haline 
getirilmesi hedefine uygun olarak bütünsel bir sağlık turizmi modeli geliştirilmesi ve 
sağlık turizminin farklı boyutlarına ait değişkenlerin pazarlama faaliyetleri açısından 
yapılması gereken hizmet unsurların tespitidir. Türkiye’nin dünya çapında bir sağlık 
turizm merkezi özelliğine kavuşturulması hedefine giden yolda devletin ve ilgili kamu 
kurum/kuruluşlarının göz önünde bulundurması gereken noktaları ve sağlanması 
gereken kalite standartlarına dikkat çekmektir.  

Yöntem 
Çalışmada, Dünyadaki sağlık turizmi eğilimlerine yönelik veriler ortaya 

koyulurken, Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen hastaların yıllara göre dağılımı, 
ilgili branşlar bazında bir ayırım yapılmıştır. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı verileri 
kullanılmıştır. Konuyla ilgili farklı çalışma ve araştırmalarda değişik rakamlara 
rastlanmakla birlikte, güvenilirliğini daha yüksek olarak algılanan bakanlığın verileri 
kullanılmıştır.  

Uluslararası sağlık turizmi verileri ise konuyla yakından ilgili araştırma kuruluşu 
olan Deloitte’un “Medical Report Consumer in Search of Value” isimli raporundan 
alınmıştır.  

 Bulgular 
Öncelikle Türkiye’nin medikal turizm alanındaki gelişmeleri ele alındığında bazı 

branşlarda rekabet üstünlüğü elde edildiği görülmektedir. Aşağıda verilen tablo, veri ve 
şekiller Sağlık Bakanlığı’nın raporlarından alınmış veya derlenmiştir.  
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Şekil 1-2: 2008 ve 2010 Yıllarında Sağlık Turizmi Kapsamında Gelen 

Turistlerin Geldiği Bölümler ve Yüzde Dağılımları 
 
Şekil 1’e bakıldığında, Türkiye’nin özellikle göz tedavi ve operasyonlarında öne 

çıktığı görülmektedir. Özellikle Orta Avrupa ülkelerinden gelen talep karşılanmakla 
beraber, uygun fiyat-kalite düzeyi sağlanmak suretiyle pazarın büyütülmesi 
beklenmektedir. Özel sektör sağlık kurumlarının öne çıktığı göz branşında kamu 
hastanelerinin önemli bir payı görülmemektedir. Kamuya bağlı sağlık kurumlarında ise 
sadece diş ve plastik cerrahi branşlarının nispi olarak öne çıktığı söylenebilir.  Göz 
rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisi için gelen turistlerin çok büyük bir bölümü özel 
sektöre ait hastaneleri tercih etmeleri dikkat çekmektedir. Kamuya ait hastanelerin bu 
bölüme ilişkin payları özel sektör ile karşılaştırıldığında oldukça azdır. Sadece % 3.41’i 
kamu hastanenelerini tercih etmektedir. Gerek özel gerek kamu hastanelerinde göz 
hastalıklarının teşhis ve tedavisi hizmeti alan yabancılar son üç yılda artış göstermiştir. 
Göz bölümü, esas itibari ile ülkemize tedavi amaçlı gelen yabancı turistlerin en çok 
başvurdukları bölümdür. Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen veriler ayrıntılı olarak 
incelendiğinde, göz bölümü ile diğer bölümler arasında çok büyük farklılıkların olduğu 
görülmektedir.  Beyin cerrahisi alanında son üç yılda görülen gelişmeler, kamu sektörü 
lehine bir seyir izlemektedir. 2008 yılında tüm beyin cerrahisi tedavisi için gelen 
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turistlerin ancak % 17’si kamu hastanelerinde tedavi görmüşken, 2010 yılında bu rakam 
% 22.5’e çıkmıştır. Ancak buna rağmen, beyin cerrahisi alanında da özel sektör hastane 
ve sağlık kuruluşlarının ağırılığı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Diğer taraftan, 
her iki sektör içinde bir talep artışı olduğunun altı çizilmelidir. Bu artış toplam da % 69 
dolayında seyritmiştir ki, dünya ortalamalarının da üstünde olduğunu vurgulamak 
gerekmektedir (Aydın,2011). Şekil 2’de verilen rakamlara bakıldığında genel profil 
değişmemekle beraber, Göz, diş ve beyin cerrahisinde kamu sektörü lehine bir artış 
olduğu gözlenmektedir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi özel sektörün ağırlığı 
devam etmektedir.  

 
Şekil 3. Türkiye Geneli Hizmet Birimine Göre Hasta Sayılarının Dağılımı 
 
Yukarıda verilen şekil 3’de ise farklı türde hizmet almak amacıyla sağlık 

kurumlarına başvuran hastaların dağılımları görülmektedir. % 25’lik bir kısmın acil 
hizmeti almak için başvurması “turistin sağlığı” kapsamında ele alınmalıdır. Başka bir 
ifade ile Türkiye’ye tatil amacıyla gelen ve buradayken sağlık hizmeti alması gereken 
turistlerin başvurularının ortaya çıkardığı bir durumdur. Burada dikkat çeken kısım, 
ameliyat veya yatarak tedavi olmak amacıyla Türkiye’ye gelenleri toplam içinde 
payının % 9 da kalmalarıdır. Sağlık işletmelerinin özellikle büyütmek zorunda olduğu 
pazar dilimi de burasıdır.  

Türkiye’de her 100 sağlık kuruluşundan 93’ü kamu kurumlarına, % 7’si ise özel 
sektöre ait işletmelerken, aşağıda verilen şekil 4’den anlaşılabileceği gibi, kamu’nun 
sağlık turizmindeki payı ancak yüzde % 8’ler dolayındadır. Bu oranda kısa sürede bir 
artış beklenmemekle beraber orta ve uzun vadede bu oranın artması beklenebilecektir.  
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2010 Kamu - Özel DAğılımı

92%

8%

Özel

Kamu

 
Şekil 4. 2010 Yılı Medikal Turizm Kamu – Özel Dağılımı 

 
Aşağıda verilen tablo 1 ise, sağlık turizminde illere göre bir dağılım 

görülebilmektedir. İstanbul ve Antalya illeri Türkiye’de sağlık turizminin önemli payını 
alırken, Gaziantep gibi farklı lokasyonların kapasiteleri de dikkat çekici olarak 
algılanmalıdır. Afyon ilinin ise termal kapasiteleri sayesinde önemli düzeyde sağlık 
turisti ağırladığı görülmektedir. Antalya’nın dışında Aydın ve Muğla illerinin ilk on il 
içinde görülmesi sağlık turizmi açısından değil, turistin sağlığı olarak 
değerlendirilmelidir. Özellikle kıyı bölgelerimizde yer alan turistik illerimize tatile 
gelen ve tatil sırasında sağlık hizmeti alma ihtiyacı duyan turistlerin tedavilerinin 
görülmesinden dolayı bu iller dikkat çekmektedir. Sağlık turizmi kapsamında, sağlık 
hizmeti almak için bu bölgelere seyahat planlanmamıştır. Burada ancak turistin 
sağlığından bahsedilebilir.  
 

Tablo 1. En Çok Tedavi Geliri Elde Edilen On İlin Hasta Sayılarının Dağılımı 
(tedavi gelirine göre sıralı) 

İLLER 

Ameliya
t olan 
hasta 

Yatarak 
tedavi 
olan 
hasta 

Acile 
başvuran 

hasta 

Poliklinik 
hizmeti 

alan hasta 

Toplam 
hasta 
sayısı 

İSTANBUL 365 811 3656 5097 9929 
İZMİR 172 171 1237 4310 5890 

BURSA 182 318 1387 3096 4983 
ANTALYA 426 117 2973 6234 9750 
ANKARA 106 114 493 1127 1840 

GAZİANTEP 160 283 1379 4545 6367 
AFYONKARAHİSAR 30 174 1832 2488 4524 

MUĞLA 50 1551 911 2512 
TRABZON 13 54 804 450 1321 

AYDIN 5 37 1019 832 1893 
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Şekil 5. En Çok Tedavi Geliri Elde Edilen On İlin Hasta Sayılarının Dağılımı 

 
 

Şekil 6: İstanbul  İli Özel Sektör Sağlık Kuruluşlarına Gelen Medikal Turizm 
Ziyeratçilerinin Kategorilerine Göre Dağılımı 

 
Yukarıda verilen şekil 6’da görülebileceği gibi, sağlık turizminin merkezi sayılan 

İstanbul’da göz branşının en önemli alan olduğu görülmektedir. Onkoloji, kardiyoloji ve 
ortopedi gibi uzun süreli yatış gerektiren branşlarda ise küçük paylar dikkat çekicidir.  

Yabancı ülkelerden Türkiye’ye sağlık hizmeti almak üzere gelen misafirlerin 
ülkelere göre dağılımlarına bakıldığında ise şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır (Aydın, 
2011).  
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* Bünyesinde büyük bir Türk nüfusu barındıran ülkeler (Almanya, Hollanda, Fransa)   

* Altyapı  ve  hekim  yetersizliği  nedeniyle  hizmet  sıkıntısı  çeken  gelişmekte olan  
ülkeler (Balkan Ülkeleri, Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri)  

* Sağlık hizmetlerinin pahalı olduğu ve sigortaların kapsamadığı hizmetleri talep eden 
hastaların bulunduğu ülkeler (Amerika, İngiltere, Almanya)   

* Arz-talep  dengesindeki  yetersizlik  nedeniyle  uzun  bekleme  sırası  olan  ülkeler  
(İngiltere, Hollanda ve Kanada) 

* İkili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’ye belirli sayıda ücretsiz hasta gönderen ülkeler 
(Afganistan, Yemen Sudan  vb)  

Aşağıda verilen şekil 7’da görülebileceği gibi, Türkiye önemli düzeyde Avrupa 
ülkeleriyle sağlık turizmi başlığı altında ortaklık yapmaktadır. Başta Almanya olmak 
üzere, Hollanda, Fransa ve Avusturya’dan sağlık turisti çekmektedir. Dikkate değer bir 
diğer nokta Almanya gibi Türkiye’ye en çok sağlık turisti gönderen ülkenin en çok göz 
tedavisi için talepte bulunmasıdır.    

2010 Ülkelere Göre Dağılım

ALMANYA
36%

HOLLANDA
8%

AVUSTURYA
5%

KIBRIS
5%

RUSYA
4%

IRAK
4%

FRANSA
3%

DİĞER
35%

 
Şekil 7: 2010 yılı Türkiye’ye Gelen Sağlık Turistlerinin Ülkelere Göre Dağılımı 

 
Sonuç ve Tartışma  

Tüm dünyada büyük oranda özel sektörün üzerinde büyüyen sağlık turizmi 
sektöründe yapısal sorunların giderilmesi, sağlık sektöründe hekim sayılarının ve 
çalışma şartlarının yeni gelişmelere ayak uydurulmasıyla, hekim sayımızın medikal 
turizmin artan kapasitesini de değerlendirecek seviyede olacağı  açıktır.  Özellikle özel 
sektör sağlık kuruluşlarının boş kapasitelerinin kullanılacağı düşünülürse, bu 
hastanelerde bir verimlilik artışının olması da muhtemeldir. Sektörde küçük bir payla 
var olmayı amaçlayan kamu sektörü ise yeterli hekim, hastane ve alt yapısıyla sektörü 
destekleyici olarak varlığını hissettirecektir. Dünyanın diğer sağlık turizminde öne çıkan 
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye kısa bir süre içinde genel politikaları etkileyen bir 
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konuma ulaşacaktır. Burada hesaplanması gereken bir nokta ise özel sektör sağlık 
kuruluşlarının bazı branşlarda ve bazı dönemlerdeki yüksek kapasite kullanma 
oranlarıdır. Özellikle bu dönemlerin ve branşların takip edilerek her branşa uygun farklı 
politikaların ve pazarlama stratejilerinin yürütülmesi gerekmektedir. Sağlık turizminde 
verimliliğin artırılmasını sağlayacak unsur olan boş kapasite kullanımı ancak bu 
politikaların uygulanmasıyla olabilecektir. Bu konu üzerinde ayrıca politikalar 
üretilmelidir (Aydın,2011).  

Diğer yandan, sağlık turizminin gelişiminde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin 
etkisi, inkar edilemeyecek bir başka gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda 
yapılması gereken bazı adımların atılması gerekmektedir. Buna göre; sağlık turizmi 
kapsamında hedef pazarlarımızın net tanımlanması gerekmektedir. Avrupa, turizm 
faaliyetlerimizin doğal partneri olmanın yanında sağlık turizm arzımızın da talebinin 
ana noktası olacaktır. Bunun yanı sıra soysal güvenlik sistemlerinin henüz kurulamamış 
olması ve yüksek gelirleri nedeniyle körfez ülkeleri de dikkate değer ülkeler grubudur.  

Bu bölgelerde tanıtıma yönelik verimli alanlarda reklam ve tutundurma 
faaliyetlerini organize ederek çalışmak önemlidir. Gerekirse devlet teşviklerinin de bu 
alanda yoğunlaşması beklenebilir. Aynı zamanda sağlık arzımızı planlarken de tüm 
kaynaklarımızı tek bir elde toplamak suretiyle pazarlama faaliyetlerini organize etmenin 
faydası olacaktır.  

Sağlık serbest bölgelerinin yanı sıra sağlık komplekslerinin de kurulması, yurt 
dışından gelecek hastaların farklı ihtiyaçlarına cevap verecek olması açısından oldukça 
önemlidir. Kalite ve standardizasyon konuları akademik olarak araştırılmalı ve bu konu 
pazarlama sürecinin temel aktörü olmalıdır. Türkiye, ucuz sağlık hizmeti veren bir ülke 
mi yoksa nitelikli sağlık hizmeti sunan bir ülke mi olacağı mutlaka belirlenmeli, marka 
çalışmaları bu doğrultuda oluşturulmalıdır.  

Yurt dışındaki tanıtım faaliyetleri üç başlık altında toplanabilir. Birinci hedef 
noktası sigorta şirketleri olurken ikinci sırada aracı işletmeler olmalıdır. Üçüncü halkada 
ise bireylere dönük bir tanıtım çalışması veya faaliyeti ortaya çıkarılmalıdır. Bu 
farklılaşma, ürün çeşitlemeyi de beraberinde getirerek, bazı branşlarda nispeten farklı 
hedefler peşinde koşulmalıdır. Göz ve diş kategorileri bu açıdan ilerleyen dönemde 
rekabet üstünlüğü yaratabilecek alanlardır.  
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Extensive Summary 
Health tourism refers to planned travels from the residential place to another 

region to receive health service. The abovementioned “travel for health purposes” can 
include various medical practices and also thermal, spa-wellness practices, third age 
care/treatment services and therapeutic journeys for handicapped people. The literature 
on health tourism is categorized in three main groups, which are journeys for health 
purposes, medical tourism, thermal and spa-wellness tourism and advanced age-
handicapped tourism. 

Particularly technological development of health equipment, successful use of 
these devices in developing countries, availability of competent health personnel and 
continuous, reliable health research indicates that health tourism is a marketable 
product. 

In the last decade, attempts of people to stay healthier by relaxing, doing 
exercise, going to thermal springs during their holidays lead to the emergence of a new 
and different field in tourism within the tourism industry which is called “medical 
tourism”. In medical tourism, the primary purpose of “tourists” is to receive medical 
treatment. On the other hand, they also expect conventional tourism purposes such as 
relaxing and spending time in touristic places. It was found that in addition to health 
concerns, attractiveness of touristic destinations also increased health tourism. 

Although health tourism was pioneered by the private sector, the public sector 
fulfills the requirements of the concept of “health services offered to foreigners” with all 
its existing elements. Ministry of Health is involved in the sector at a certain degree 
with its hospitals, polyclinics, doctors, equipment and other elements. On the other 
hand, Ministry of Health performs treatment of the patients from some neighboring and 
allied countries in need, within the framework of bilateral agreements. 

There are successful practices around the world in health tourism. Particularly 
the countries near those which send tourists abroad for health purposes become 
successful in health tourism. While countries such as Mexico, Cuba, Panama and Costa 
Rica which are located near the United States, which is an important market, gain 
importance; India, Singapore, Thailand, Philippines, are important for the Far East and 
Hungary, Belgium and Germany are important for the European market. On the other 
hand, İsrael and Jordan are important destinations for the Middle East.  As a new center 
of attraction particularly for Europe and the Middle East, Turkey develops new policy 
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and strategies to gain competitive power in international markets. In Asia, especially 
India expanded its competitive superiority it deserves in health tourism, mainly in 
medical tourism on yoga and meditation. Undoubtedly, India is one of the most 
important tourism regions in the world. The most important for preferring India in 
health tourism, particularly in cardiac surgery, is highly attractive treatment prices. This 
country offers price advantages reaching 90% in some treatments. 

Thermal tourism is one of the main competitive fields in health tourism in 
Turkey. "Salus Per Aquam” in Latin, which is called “spa” around the world, rapidly 
develops in Turkey. Turkey has a rich and competitive structure thanks to its 625 hot 
water springs, 390 thermal spring facilities and more than 1500 geothermal springs. The 
fact that 78% of these sources are in Aegean Region should be taken into account in 
designing health tourism strategies. 

In medical terms, this resulted from the applications made by the tourists who 
visit Turkey for holiday and need to receive health services during their stay. It is 
striking that the share of tourists who visit Turkey for surgery or to receive treatment as 
inpatient makes up only 9% of total. Health enterprises should primarily expand their 
market share in this field. Istanbul and Antalya are the two leading provinces which host 
the most health tourists. 

On the other hand, radical developments are expected in advanced age and 
handicapped tourism.  High costs of care for some advanced age diseases will force 
European citizens to seek new geographies. Turkey can take part in this market with its 
new marketing strategies and possibilities.  

In Turkey, health tourism, which particularly develops over the private sector is 
in the process of growth in recent years. Although the demand from Central European 
countries is met, the market is expected to be enlarged by providing an appropriate 
price-quality level. In the branch of ophthalmology, private sector health organizations 
are dominant, while public hospitals have no share. It can be stated that public health 
organizations are only relatively dominant in dentistry and plastic surgery. However, we 
can expect an increase in the share of public sector by building new hospitals and ease 
of opening these hospitals through different finance models.   

It is observed that Turkey is advantageous in various aspects in development 
process of health tourism. In general terms, Turkey’s advantages in this field include 
providing hospital infrastructure, high standards of doctor and health service providers, 
competitive price advantage, tourism capacity and brand of Turkey and its geographic 
advantage. 

On the other hand, Turkey should follow some developments, which prevents its 
competitive superiority in the medium and long term. Increases in employee costs, 
excessive rises in land prices in regions particularly where health tourism is done, 
decrease of tax return and similar state incentives in time, sudden and rapid fluctuations 
in exchange rates are considered as “risk” factors as the negative impacts of macro 
politics on the sector. 
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Özet 
 Bu çalışmanın amacı, İMKB’de Aşağı Yönlü Finansal Varlık Fiyatlama 
Modeli’nin (AY-FVFM) geçerliliğini test etmektir. Aynı zamanda geleneksel Finansal 
Varlık Fiyatlama Modeli'nin (FVFM) betası ile AY-FVFM'nin aşağı yönlü beta 
değerlerinin, ortalama getiri değerlerinde meydana gelen değişimleri açıklama gücünü 
karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu doğrultuda 1991-2009 dönemi için İMKB’de 
sürekli işlem gören yetmiş üç adet hisse senedinin aylık getiri verileri kullanılmıştır. 
Çalışmada regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, AY-FVFM’nin 
İMKB’de geçerli olduğunu göstermiştir. Ayrıca aşağı yönlü beta katsayısının getiri 
değişimlerini açıklama gücünün, geleneksel beta katsayından daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Dolayısıyla seçilen dönem için İMKB’de aşağı yönlü betanın, geleneksel  
betaya üstün olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: FVFM, Beta, AY-FVFM, Aşağı Yönlü Beta, Sistematik Risk. 

Abstract 

  The aim of this study is to test the validity of Downside Capital Asset Pricing 
Model (D-CAPM) on the ISE. At the same time, the explanatory power of CAPM's 
traditional beta and D-CAPM's downside beta on the changes in the average return 
values are examined comparatively. In this context, the monthly data for seventy three 
stocks that are continuously traded on the ISE for the period 1991-2009 is used. 
Regression analysis is applied in this study. The research results have shown that D-
CAPM is valid on the ISE. In addition, it is obtained that the power of downside beta 
coefficient is higher than traditional beta coefficient on explaining the return changes. 
Therefore, it can be said that the downside beta is superior to traditional beta in the ISE 
for chosen period. 
Keywords: CAPM, Beta, Downside-CAPM, Downside Beta, Systematic Risk. 
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1. Giriş 
 Beklenen getiri tahmini, finansal piyasalarda herhangi bir yatırım faaliyetinin 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda etken bir faktör olması nedeniyle hem 
teorisyenler hem de uygulayıcılar açısından önemlidir. Bu nedenle beklenen getiri 
değerinin tahmin edilmesinde çeşitli fiyatlama modelleri geliştirilmiştir. Birçok konuda 
eleştirilmesine rağmen Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (FVFM); geliştirilen modeller 
arasında en çok tercih edilen ve kullanım alanı bulandır. Bu durumun en önemli 
nedenlerinden biri uygulanabilirliğinin kolay olmasıdır. Diğer bir neden ise toplam risk 
kaynağının önemli bir kısmını oluşturulan sistematik riskin tek bir unsur ile 
açıklanabilmesidir. FVFM’de sistematik risk ölçütü olarak beta katsayısı 
kullanılmaktadır. Herhangi bir i varlığı için beta katsayısı, bu varlığın piyasa portföyü 
ile olan kovaryans değerinin, piyasa portföyünün varyansına oranı ile ölçülür. 
 FVFM’de sistematik risk ölçütü olarak kullanılan beta katsayısı, Markowitz 
(1952) Ortalama-Varyans Modeli’nin esas alınması ile hesaplanmaktadır. Markowitz 
Ortalama-Varyans Modeli’ne göre; menkul kıymet getiri değerleri simetrik ve normal 
dağılım özelliği göstermelidir. Ancak gerçek piyasa koşullarında menkul kıymet getiri 
dağılımlarının bu özellikleri gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Markowitz (1952) 
tarafından geliştirlen bu modelin risk ölçütü varyansdır. Varyans, ortalamadan negatif 
sapmaları dikkate aldığı gibi, pozitif sapmaları da dikkate alan bir ölçütüdür. Bu 
durumda ortalamadan pozitif ve negatif sapmalar, yatırımcı için aynı önem derecesine 
sahip kabul edilir. Diğer bir ifade ile ortalamadan pozitif sapmalar sonucu elde edilen 
kazançlar, negatif sapmalar sonucu katlanılan kayıplar gibi aynı derecede risk 
faktörünün hesaplanmasına dahil edilir. Oysaki bütün yatırımcılar için pozitif ve negatif 
sapmaların aynı önem derecesinde risk oluşturduğunu söylemek mümkün değildir. Bazı 
yatırımcılar sadece negatif sapmalar ile ilgilenir ve bunları risk unsuru olarak 
değerlendirir. Böyle bir durumda da varyans doğru bir risk ölçütü olmaktan uzaklaşır. 
Dolayısıyla varyansın kullanılması ile hesaplanan beta katsayısı da doğru bir sistematik 
risk açıklayıcısı olmayabilir ya da yetersiz kalabilir. Markowitz (1959), yatırımcının 
beklenen kayıplarını inceldiği çalışmasında  geleneksel risk ölçütü olan varyansın yerine, 
yarı-varyansın kullanılmasını önermiştir. Sadece ortalamadan negatif sapmaların risk 
olarak değerlendirildiği bir ortamda; yarı-varyans daha tercih edilebilir bir risk 
ölçütüdür. Yarı-varyans; varyans da olduğu gibi getiri dağılımlarının simetrik olmasını 
zorunlu kılmaz. Bu nedenle simetrik olan veya olmayan tüm getiri serilerinde yarı-
varyansın daha güvenilir bir risk ölçütü olduğunu söylemek mümkündür.  

 Finans literatüründeki bu gelişmelere paralel olarak fiyatlama modellerinde de 
varyansı temel alan geleneksel beta katsayısını kullanan FVFM’ye alternatif olarak yarı-
varyansı temel alan aşağı yönlü beta katsayısını kullanan Aşağı Yönlü-FVFM         
(AY-FVFM) geliştirilmiştir. AY-FVFM’de sistematik risk, ortalamadan olan negatif 
sapmaların dikkate alınması ile ölçülmektedir.  Hogan ve Warren (1974)  aşağı yönlü 
risk kavramını finansal varlık fiyatlama modelinde ilk kullananlar olmuştur. Ardından 
Bawa ve Lindenberg (1977), Harlow ve Rao (1989), Estrada (2002, 2007) aşağı yönlü 
risk ve beta kavramını kullanan ve gelişimine katkıda bulunan araştırmacılardır.  

 Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda (İMKB),             
AY-FVFM'nin geçerliliğini test etmektir. Ayrıca sistematik riskin ölçülmesinde 
geleneksel ve aşağı yönlü beta değerlerinin kullanımını açıklamaktır. İMKB'de AY-
FVFM'nin geçerliliğinin test edildiği sınırlı sayıdaki çalışmalardan biri olan bu 
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araştırmada hisse senedi bazında inceleme yapılmıştır. Çalışmada, İMKB'de 1991-2009 
yılları arasında sürekli işlem gören tüm hisse senetleri araştırmaya dahil edilmiştir. 
Araştırmada kullanılan geleneksel ve aşağı yönlü FVFM ile getiri değerlerinin tahmin 
edilmesinde, geleneksel betanın mı yoksa aşağı yönlü beta katsayısının mı yüksek 
açıklama gücüne sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu uygulama ile aşağı yönlü 
beta katsayısının, geleneksel beta katsayısına üstün olup olmadığı İMKB’de 
incelenmiştir. Böylece bu çalışma beklenen getiriye değil, beklenen getiride meydana 
gelebilecek negaif sapmalar ile ilgilenen, bunları risk olarak algılayan yatırımcı için; 
İMKB'de AY-FVFM'nin geçerliliğinin hisse senedi bazında test edilmesi ile literatüre 
katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışma beş bölümden 
oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümde literatür özetine yer verilmiştir. 
Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan yöntem ve verilere yer verilmiştir. Dördüncü 
bölümde araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde ise elde edilen 
bulgulara göre genel değerlendirmeler yapılmıştır.  

 2. Literatür Özeti 
 Portföy seçimlerinde kullanılan risk ölçütü ve tahmini oldukça önemlidir. 
Markowitz (1952) Ortalama Varyans Modeli’nde risk ölçütü olarak varyansı 
kullanmıştır. Varyans, simetrik bir ölçütüdür. Simetrik risk ölçütleri, verilerde ortaya 
çıkan çok yüksek ve düşük değerlerin önemini aynı kabul etmektedir. Bu nedenle 
varyans hesaplamalarında, gerçekleşen tepe ve uç noktalarını yok etmek imkânsızdır. 
Araştırmacılar verilerde ortaya çıkan bu durumu ortadan kaldırmak için asimetrik risk 
ölçütlerini geliştirmiştir. Asimetrik risk ölçütü olarak aşağı yönlü risk ölçütleri yaygın 
uygulama alanı bulmaktadır. Ayrıca simetrik risk ölçütleri, verilerin normal dağılım 
özelliği taşıdığını kabul ederken, asimetrik risk ölçülerinde böyle bir kısıtlama yoktur. 
Piyasalarda işlem gören hisse senetlerine ait veriler düşünüldüğünde, hepsinin bütün 
verilerinin normal dağılım özelliği taşıdığını söylemek imkânsızdır. Kraus ve 
Litzenberger (1976) pozitif çarpıklık için yatırımcıların daha fazla ödeme yapmaya 
istekli olduklarını belirlemiştir. Bu da yatırımcıların daha fazla getiri elde edebilme 
fırsatları için yüksek pozitif çarpıklığa sahip hisse senetlerini tercih edebilmesi için bir 
gösterge olarak değerlendirilebilir. Stevenson (2001), 1988-1997 döneminde aşağı 
yönlü risk ölçütünü optimal portföy oluşturmak için gelişmekte ve gelişmiş piyasalarda 
kullanmıştır. Araştırma sonucuna göre gelişen piyasalarda oldukça önem verilen bu risk 
ölçütü, aynı zamanda riskten kaçınan yatırımcılar için de performans geliştirme aracı 
olarak oldukça önemlidir. Campbell ve Kraussl (2007) uluslararası piyasalarda menkul 
kıymet tahsislerinde aşağı yönlü risk ölçütünün etkisini incelemiştir. Elde edilen 
bulgular aşağı yönlü risk ölçütünün, Amerikan yatırımcılar için ulusal pazarlarda ilgi 
çekici iken uluslararası pazarlarda ilgi çekici olmadığını göstermiştir.  

 Asimetrik risk ölçütleri ile gerçekleştirilen getiri tahminlerinin başarı derecesini 
test etmek amacıyla hem gelişen hem de gelişmekte olan piyasalar üzerinde çalışmalar 
yapılmıştır. Gelişen Menkul Kıymet Piyasaları’nda yapılan araştırmalar incelendiğinde 
sistematik riskin ölçütü olarak kullanılan aşağı yönlü beta katsayısının, simetrik risk 
ölçütleri ile hesaplanan beta katsayısından daha üstün sonuçlar verdiği görülmektedir. 
 Hogan ve Warren (1974), aşağı yönlü risk kavramını ilk kullanan 
araştırmacılardır. Bu araştırmacıların geliştirdikleri modelde, piyasada oluşan aşağı 
yönlü hareketler dikkate alınmaktadır.  Araştırma sonucuna göre Hogan ve Warren 
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(1974) tarafından geliştirilen ortalama yarı-varyans modeli ile hesaplanan risk ölçütü, 
geleneksel ortalama varyans modeli ile hesaplanan risk ölçütünden daha başarılıdır. 
 Bawa ve Lidenberg (1977) aşağı yönlü risk kavramının gelişimine katkıda 
bulunan diğer araştırmacılardandır. Bawa ve Lidenberg (1977) araştırmalarında, 
İspanyol şirketlerine ait hisse senetlerinin getiri dağılımlarını incelemiştir. Elde edilen 
bulgulara göre; geleneksel ve aşağı yönlü beta katsayıları, varlık getirilerinin normal 
dağılım özelliği gösterdiği durumlarda birbirine eşittir. Bunun sonucunda da fiyatlama 
modeli olarak FVFM’yi ret ederken, ortalama düşük kısmı moment modelini ret 
edememişlerdir.  

 Harlow ve Roa (1989) ise risksiz faiz oranı yerine gösterge değer olarak 
ortalama getirilerin kullanılması ile kendi beta formüllerini geliştirmişlerdir. 
Araştırmalarında düşük kısmi moment FVFM ile geleneksel FVFM'yi çeşitli durumlar 
için karşılaştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre düşük kısmi moment FVFM, 
geleneksel FVFM'ye göre daha başarılı sonuçlar vermektedir. 
 Estrada (2002), gelişen piyasalarda 1988:01’den 2001:12'ye kadar olan 
dönemdeki aylık veriler aracılığıyla geleneksel FVFM’nin beta katsayısı ile AY-
FVFM’nin aşağı yönlü beta katsayısını karşılaştırmıştır. Uygulanan regresyon sonucu 
elde edilen bulgular, aşağı yönlü beta katsayısının getiri dağılımlarındaki değişimleri 
açıklama gücünün daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

 Estrada (2003) çalışmasında da 23 adet gelişmiş ve 27 adet gelişmekte olan 
piyasanın Morgan Stanley Indeks (MSCI)’dan elde ettiği aylık getiri değerlerini 
kullanarak, FVFM ile AY-FVFM'ni karşılaştırmıştır. Araştırma sonucuna göre gelişen 
ve gelişmekte olan piyasalarda gerçekleşen ortalama getiri değerlerinin önemli bir 
kısmını  aşağı yönlü beta ile açıklamak mümkün olmuştur. Elde edilen bulgular gelişen 
ve gelişmekte olan piyasalarda AY-FVFM’nin, geleneksel FVFM’ye göre daha üstün 
sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur.  
 Estrada (2007) doğru risk ölçütünün, piyasaların bütünleşme ya da 
bölümlenmesine göre oluştuğunu vurgulamıştır. Estrada (2007)’ya göre entegre olmuş 
piyasalarda doğru risk ölçütü beta iken, ayrışmış piyasalarda ise standart sapmadır. 
Piyasalarda meydana gelen aşağı yönlü hareketler neticesinde oluşan sistematik riskin, 
aşağı yönlü beta ile daha iyi ifade edildiği vurgulanmaktadır.  

 Galagedera (2007), geleneksel ve aşağı yönlü beta katsayısı arasındaki ilişkiyi; 
1995:01-2004:12 tarihleri arasında MSCI’dan elde ettiği 27 adet gelişen menkul kıymet 
piyasasına ait aylık getiri değerleri ile incelemiştir. Bu ilişki Estrada (2002)’nin önerdiği 
gibi ortalama varyans ve ortalama yarı-varyans ilkesi kapsamında incelenmiştir. Elde 
edilen bulgulara göre geleneksel ve aşağı  yönlü beta değerlerine, piyasa portföyünün 
standart sapması, çarpıklık ve basıklık dereceleri etki etmektedir. Bu nedenle de  risk 
ölçütü seçiminde araştırma yapılan piyasanın, etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 Artavanis, Diacogıannis ve Mylonakis (2010), Londra Menkul Kıymetler 
Borsası ve Paris Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetlerine ait getiri 
değerlerinin kullanılması ile risk-getiri ilişkisini, düzenli ve aşağı yönlü risk ölçütleri 
açısından incelemişlerdir. Araştırmada 1997:01-2004:12 arasında haftalık getiri verileri 
kullanılarak regresyon modeli uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre aşağı yönlü 
risk ölçütlerinin ortalama getiri değerini açıklama gücü, birçok durumda düzenli risk 
ölçütlerine eşit ya da daha fazladır.  
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 Gelişmekte olan ve diğer ülkeler üzerinde de yapılan çalışmalar, gelişen 
ülkelerde yapılan çalışmalara benzer sonuçlar vermektedir. Todea vd. (2009), Bükreş 
Menkul Kıymet Borsası’nda AY-FVFM’nin geçerliliğini test etmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre kriz dönemleri haricindeki dönemlerde, seçilen hisse senetleri için 
aşağı yönlü beta katsayısı ile risk primleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.  
 Nikoomaram (2010), 2002-2006 dönemi için Tahran Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem gören on dokuz adet otomobil üretim işletmesi üzerinde regresyon 
analizini uygulayarak FVFM ve AY-FVFM’yi karşılaştırmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre beklenen getiri oranı ve risk primleri arasındaki korelasyonun tahmin edilmesinde 
ve gerçekleşen getiriler ile beklenen getiriler arasındaki sapmaya karar verilmesinde 
AY-FVFM, geleneksel FVFM’ye göre daha üstün sonuçlar vermektedir.  
 Dünya üzerindeki çeşitli piyasalar üzerinde FVFM ile AY-FVFM’nin 
karşılaştırmalı çalışmaları mevcut olup, AY-FVFM'nin üstün sonuçlar verdiği 
görülmektedir. Akdeniz, Salih ve Aydoğan (2000), Karatepe, Karaaslan ve Gökgöz 
(2002), Tanık (2006), Temizkaya (2006), Korkmaz, Yıldız ve Gökbulut (2010)’da 
Türkiye için İMKB’de FVFM’nin geçerliliğini test eden araştırmacılardandır. 
Literatürde Türkiye’de  AY-FVFM'nin geçerliliğinin test edilmesi ile ilgili sınırlı sayıda 
çalışma mevcuttur. 

 Kaptan ve Beker (2011), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri 
Piyasası’nda ortalama varyans ile ortalama yarı-varyans yaklaşımlarına göre beta ve 
aşağı yönlü betanın sistematik riski açıklama gücünü incelemişlerdir. Ayrıca farklı 
yöntemlerin kullanılması ile hesaplanan aşağı yönlü beta katsayılarının da getiri 
değerlerini açıklama güçleri incelenmiştir. Araştırma sonucu, Estrada'nın formülasyonu 
ile hesaplanan aşağı yönlü beta katsayısının riski açıklama gücünün, hem geleneksel 
beta katsayısından hem de farklı formülasyonlar ile hesaplanan aşağı yönlü beta 
katsayılarından daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

 Korkmaz, Çevik ve Gökhan (2012), İMKB'deki 14 adet sektör endeksi için 
sistematik riski, hem geleneksel hem de aşağı yönlü FVFM ile incelemiştir.Araştırmada 
uygulanan regresyon analizi sonuçlarına göre aşağı yönlü risk, ortalama getiri üzerinde 
daha fazla etkilidir. Ayrıca İMKB'de AY-FVFM'nin geleneksel FVFM'den daha üstün 
sonuçlar verdiği saptanmıştır. 
 Çeşitli piyasalar üzerinde yapılan araştırmalar da aşağı yönlü beta katsayısının 
açıklama gücünün, geleneksel beta katsayısına göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 
Bu da aşağı yönlü beta katsayısı ile getiri değerlerinde meydana gelen değişimin daha 
yüksek bir oranda açıklandığını göstermektedir.  
 Bu çalışmada mevcut çalışmalardan farklı olarak, çeşitli Dünya piyasalarında 
üstünlüğü kabul edilen AY-FVFM’nin İMKB’deki geçerliliği, seçilen dönemde 73 adet 
hisse senedi için test edilmiştir. Ayrıca aşağı yönlü beta katsayısının, İMKB’de işlem 
gören ve çeşitli kriterlere göre tercih edilen hisse senetlerinin getirilerindeki değişimi 
açıklama gücü incelenmiştir. Bu şekilde gelişmekte olan bir piyasa olarak 
değerlendirilen İMKB’de de, AY-FVFM’nin geleneksel FVFM’den daha üstün olup 
olmadığı incelenmiştir.   
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 3. Araştırmada Kullanılan Modeller Ve Veri Seti 
 Araştırma kapsamında FVFM ve AY-FVFM olmak üzere iki farklı model 
kullanılmıştır.  

 3.1. Finansal Varlık Fiyatlama Modeli 
 FVFM, Ortalama-Varyans İlkesi'nin esas alınması ile geliştirilmiştir. Ortalama-
Varyans İlkesi, yatırımcıya ait fayda fonksiyonunun değerinin maksimum olması ister. 
Fayda fonksiyonu ise risk ve getiri kavramlarına bağlı olup; 2( , )P pU U    şeklinde 
ifade edilir. Böyle bir durumda da FVFM için varlık getirilerinin standart sapması ile 
ölçülen risk ( i ), aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 
2( )i i iE R                             (1)                              

 Burada: 

 Ri = Getiri değerlerini,  
 μi = Ortalama getiri değerini ifade eder.  

 i varlığı iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde yer alan hisse senedi olduğunda; bu 
varlığın riskini ifade eden kovaryans ( iM ) değeri ise aşağıdaki denklem aracılığıyla 
ölçülür. 

  ( )( )iM i i M ME R R                   (2)   
 Sistematik riskin ölçüsü olan beta katsayısı ise piyasa portföyü ile i varlığı 
arasındaki kovaryans değerinin, piyasa portföyünün varyansına bölünmesi ile elde 
edilir. Buna göre beta katsayısı;  

 

 
2 2

( )( )
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i i M MiM
i

M M M

E R R
E R

 


 
 

 
  

             (3) 

şeklinde ifade edilir (Estrada, 2002, s. 367).  

 Araştırma kapsamında incelenen tüm hisse senetlerine ait olan risk primi ile 
piyasa risk primi arasındaki ilişki regresyon analizi ile araştırılmıştır (Korkmaz, Yıldız 
ve Gökbulut, 2010, s. 99). 
 HSRPi,t = Ri,t – Rfi,t = α0 + βi,tPRP + ui,t                      (4) 

 Denklemde;  
 HSRPi,t= Ri,t – Rfi,t = Hisse senedi risk primini 

 PRP = Rm- Rf= Piyasa risk primini 
 βi,t= İlgili hisse senedinin betasını göstermektedir. 

 Buna göre FVFM ile beta değerlerinin hesaplandığı regresyon denklemi; 

 ( ) ( ( ) )i F i M FE R R E R R          (5) 

şeklinde ifade edilir. 
 



 
 

G. Tuna – V. E. Tuna 5/1 (2013) 189-205 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 195

 3.2. Aşağı Yönlü Finansal Varlık Fiyatlama Modeli 
 AY-FVFM, FVFM’ye alternatif olarak geliştirilen fiyatlama modellerinden 
biridir. Her iki modelde kullanılan risk ölçütleri farklıdır. FVFM sistematik risk ölçütü 
olarak beta katsayısnı kullanırken, AY-FVFM ise aşağı yönlü beta katsayısını 
kullanılmaktadır.  
 Araştırma kapsamında kullanılan ikinci model olan AY-FVFM , Ortalama-Yarı 
varyans İlkesi'ni esas almaktadır. Buna göre yatırımcının fayda fonksiyonu;  

2( , )P pU U    şeklinde ifade edilir. Buradaki 2
p , portföy getirilerinin aşağı yönlü 

varyans değerini ifade eder. Böyle bir durumda i varlığının riski, menkul kıymet 
getirilerinin aşağı yönlü standart sapması (∑i) ile ölçülür. Buna göre ; 

 
  2( ),0i i iE Min R           (6) 

şeklinde hesaplanır. Piyasa portföyü ile i varlığının aşağı yönlü kovaryans değeri( iM ) 
ise aşağıdaki gibi hesaplanır. 

     ( ),0 ( ),0iM i i M ME Min R Min R         (7) 

 Böyle bir durumda aşağı yönlü beta değeri, piyasa portföyü ile i varlığının aşağı 
yönlü kovaryans değerinin, piyasa portföyünün yarı varyansına bölünmesi ile elde 
edilebilir ve böylece i varlığının aşağı yönlü betası  ( D

i ); 
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   (8) 

şeklinde ifade edilir. Buna göre AY-FVFM aşağıdaki gibi ifade edilir. 
    HSRPi,t = Ri,t – Rfi,t = α0 + βD

i,tPRP + ui,t      (9) 

 Estrada (2007) çalışmasında sabit terimli olan modelin aşağı yönlü riskin 
belirlenmesinde sapmalı sonuçlar verebileceğini belirtmiştir.  Bu nedenle AY-FVFM 
için uygulanan model aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
 Ri,t – Rfi,t = βD

i,tPRP + ui,t       (10) 

 AY-FVFM, FVFM’nin betasını sistematik riskin uygun bir ölçütü olarak aşağı 
yönlü beta ile değiştirmektedir (Estrada, 2002, s. 368). 
 3.3. Araştırmada Kullanılan Veri Seti 
 Araştırmada, İMKB’de işlem gören, 1991:01-2009:12 tarihleri arasında 
kesintisiz veriye sahip olan tüm hisse senetleri kullanılmıştır. Herhangi bir nedenle 
İMKB’de işlemleri sonlandırılan işletmelere ait hisse senetleri araştırma kapsamından 
çıkarılmıştır. Bu kısıtlar altında belirtilen tarihler arasında İMKB’de işlem gören yetmiş 
üç adet hisse senedinin aylık getiri verileri ile tüm analizler gerçekleştirilmiştir. Böylece 
İMKB'de seçilen dönem ve hisse senetleri için hem geleneksel hem de  aşağı yönlü 
FVFM’nin geçerliliği test edilmiştir. Araştırmada kullanılan modellerde ihtiyaç duyulan 
piyasa getirisi için İMKB-100 Endeksi, risksiz faiz oranı olarak ise hazine bonosu faiz 
oranları kullanılmıştır.  
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 Araştırmada, hisse senetlerine ve İMKB-100 Endeksi’ne ait veriler İMKB’nin, 
hazine bonosu verileri ise Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın internet sitesinden elde 
edilmiştir. Hazine bonosu faiz oranları 1991:01 tarihinden başlanarak 2009:12 
dönemine kadar her ay için piyasa portföyü ile ilişkilendirilerek piyasa risk primi 
hesaplanmış ve elde edilen yeni getiri serisi ile geleneksel ve aşağı yönlü FVFM için 
ayrı ayrı beklenen getiri değerleri hesaplanmıştır. Bu şekilde her bir hisse senedi için iki 
yüz yirmi üç adet beklenen getiri tahmini yapılmış ve 73x228 boyutunda iki adet 
beklenen getiri matrisi elde edilmiştir. Çalışmada yapılan tüm analizler Excel ve 
EViews 6.0 programları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 
 4. Bulgular 
 Araştırma kapsamında kullanılan hisse senetlerine ait olan tanımlayıcı istatistik 
değerleri ekte (1) nolu sutunun altında verildiği gibidir. Elde edilen bulgular tüm hisse 
senetlerinden elde edilen getirinin pozitif olduğunu göstermektedir. Jargue-Bera 
normallik testi sonucuna göre ise araştırma kapsamında incelenen hisse senetleri; 
normal dağılım özellği göstermemektedir. Ayrıca bu hisse senetlerinin getiri değerlerine 
ait çarpıklık derecesi 0'dan, basıklık derecesi ise 3'den büyüktür. Basıklık derecesinin 
3'den büyük olması getiri serilerinin normal dağılıma göre daha dik bir dağılım özelliği , 
çarpıklık derecesinin 0'dan büyük olması ise sağa çarpık bir dağılım özellği gösterdiğini 
ifade etmektedir. 
 Araştırma kapsamında incelenen hisse senetlerine ait sistematik risk, hem FVFM 
hem de AY-FVFM ile hesaplanmıştır. Sistematik riskin ölçütü olan geleneksel ve aşağı 
yönlü beta katsayıslarının hesaplanmasından önce araştırmada kullanılan modellerde 
ihtiyaç duyulan yeni seriler oluşturulmuştur. Bu işlem için öncelikli olarak her bir hisse 
senedi ve İMKB 100 endeksine ait getiri değerlerinden, risksiz faiz oranını temsil eden 
hazine bonosu faiz oranları çıkarılmıştır. Böylece model için ihtiyaç duyulan fazla getiri 
serileri oluşturulmuştur. Ardından araştırmada uygulanacak olan FVFM ve AY-FVFM 
için sahte regresyon problemi ile karşılaşmamak için durağanlık araştırması yapılmıştır. 
Elde edilen bu yeni serilerin durağanlığı ise ADF birim kök testi ile incelenmiştir. 
Ulaşılan sonuçlar hem (5) nolu denklem ile ifade edilen FVFM, hem de (10) nolu 
denklem ile ifade edilen AY-FVFM için kullanılacak olan fazla getiri serilerinin birim 
kök içermediğini göstermektedir. Dolayısıyla Ek'de sunulan FVFM için (2) nolu 
sutunun, AY-FVFM için (3) nolu sutunun altında her bir hisse senedi için belirtilen 
ADF değerlerine istinaden, serilerin birim kök içerdiğini ifade eden Ho hipotezi red 
edilerek, tüm serilerin durağan olduğu ifade edilebilir.  

 Elde edilen bu seriler ile hem FVFM hem de AY-FVFM için sistematik risk 
tahmin edilmiştir. FVFM'nin uygulanması için (5) nolu denklem kullanılmıştır. 
Gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarında elde edilen alfa, beta ve 2R  değerleri 
Ek'de (2) nolu sutunun altında verilmiştir. FVFM için uygulanan (5) nolu regresyon 
denklemi sonucunda elde edilen beta değerleri (MAKTK hariç) tüm hisse senetleri için 
%1 önem derecesinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. FVFM için sistematik 
riskin ölçütü  olan betalar ise 2,018 ile 0,045 arasında farklı değerler almaktadır. Piyasa 
getirisinin KORDS hisse senetleri getirisi üzerindeki değişimi açıklama gücü ( 2R ) 
0,604 olup, FVFM için elde edilen en yüksek değerdir. 

 AY-FVFM için uygulanan regresyon modeline ait olan aşağı yönlü beta ve 2R  
değerleri de Ek'de (3) nolu sutunun altında sunulmuştur. AY-FVFM için elde edilen 
aşağı yönlü beta değerleri ise 1,341 ile 0,659 arasında değişmekte olup, tüm hisse 



 
 

G. Tuna – V. E. Tuna 5/1 (2013) 189-205 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 197

senetleri için %1 önem derecesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Piyasa getirisinin 
hisse senedi getirisindeki değişimi açıklama gücü ( 2R ) ise 0,631 değeri ile KORDS'a 
aittir.  
 Araştırma kapsamında incelenen hisse senetlerine ait aşağı yönlü beta değerleri 
geleneksel beta değerlerinden daha büyüktür. Araştırmanın yapıldığı hisse senetleri ile 
seçilen dönemde hesaplanan ortalama beta katsayısı 0,927 iken; aşağı yönlü beta 
katsayısı 1,072 olarak hesaplanmıştır. Beta katsayısı için bu durum seçilen dönemde 
hisse senedi fiyatlarının,  piyasada meydana gelen %1 oranında yükseliş ya da düşüşlere 
piyasaya göre %0,8 oranında daha düşük tepki vereceğinin göstergesi olarak 
değerlendirilir. Ancak aşağı yönlü beta katsayısı için aynı dönem ve hisse senetleri ile 
yapılan çalışma sonuçları; piyasada meydana gelen %1 oranındaki düşüşlere, piyasadan 
% 0,07 oranında düşüş yönlü daha fazla tepki vereceğini göstermektedir. Bu durum 
piyasanın aşağı yönlü volatilite dönemine girdiğinde hisse senetlerine ait sistematik 
riskin arttığını göstermektedir. Ayrıca AY-FVFM ile hesaplanan beklenen getiri değeri 
de FVFM ile hesaplanan değerlerden genel olarak daha büyüktür. Beklenen getiri 
tahminleri arasındaki farklılıklara bakıldığı zaman AY-FVFM’nin alternatif modele 
göre %1,15 daha yüksek bir beklenen getiri tahmin ettiği görülmektedir. Herhangi bir 
hisse senedini tercih etmek için beklenilen minimum getiri değeri söz konusu olduğunda 
%1,15’lik getiri farkı önemsenmeyecek bir büyüklükte değildir. 
 Araştırmanın ikinci bölümünde ise hem FVFM hem de AY-FVFM ile 
hesaplanan risk ölçütleri olan standart sapma, beta, aşağı yönlü standart sapma ve aşağı 
yönlü beta değerlerinin, ortalama getiri ile ilişkisi incelenmiştir. Bu  işlemi 
gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki denklem kullanılmıştır. 

 0 1 1 2 2i i i iOG RD RD u            (11) 

 Denklemdeki; 

 iOG =i hisse senedinin ortalama getirisini, 

 1iRD = i hisse senedine ait risk değikenini ifade etmektedir. 

 (11) nolu denklemin uygulanması sonucu FVFM'de risk değişkeni olarak 
kullanılan standart sapma ve beta katsayısına ait sonuçlar Tablo 1'de olduğu gibidir.  

Tablo 1: FVFM İçin Risk Ölçütleri ve Ortalama Getiri İlişkisi 
 Katsayı  Standart Hata T istatistiği p-değeri 
Sabit 0.048437 0.006797 7,1265 0.0000 
Beta 0.009459 0.003538 2,6731 0.0093 
Standart Sapma -0.009041 0.032515 -0,2781 0.7818 

2R  0.092623 
F İstatistiği 3,5727 
F İst. Değeri 0.033310 

 Beta ve standart sapma değerlerinin risk unsuru olarak incelendiği regresyon 
analizi sonuçlarına göre; standart sapma %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
değil iken beta anlamlıdır. Ayrıca standart sapma ile ortalama getiri ters yönlü olarak 
hareket etmektedir. Bu risk ölçütleri ile getiri değişimlerinin yaklaşık olarak %9,26 
kadarlık kısmı açıklanabilmektedir. 
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  AY-FVFM için ise risk değişkeni olarak yarı standart sapma ve aşağı yönlü beta 
kullanılmıştır. Bu değişkenlerin kullanılması ile oluşturulan (11) nolu denkleme ait 
sonuçlar Tablo 2'de olduğu gibidir. 

Tablo 2: AY-FVFM İçin Risk Ölçütleri ve Ortalama Getiri İlişkisi 
 Katsayı  Standart Hata T istatistiği p-değeri 
Sabit 0.024422 0.007479 3,2653 0.0017 
Aşağı Yönlü Beta 0.028090 0.006499 4,3224 0.0001 
Yarı Standart Sapma 0.009673 0.043546 0,2221 0.8249 

2R  0.220522 
F İstatistiği 9,9018 
F İst. Değeri 0.000163 
 Uygulanan regresyon analizi sonuçlarına göre yarı standart sapma %1 önem 
derecesinde istatistiksel olarak anlamlı değil iken, aşağı yönlü beta değeri anlamlıdır. 
Aşağı yönlü risk unsurlarının her ikiside getiri değişimleri ile aynı yönlü hareket 
etmektedir. Ayrıca bu iki risk unsuru getiri değişimlerinin %22,05'lik kısmını 
açıklamaktadır.  
 Açıklama gücü daha yüksek olan aşağı yönlü risk unsurlarının ortalama getiri 
düzeyi üzerindeki etkileri de daha fazladır. Beta değerindeki %1'lik değişim ortalama 
getiriyi %0,9459 kadar etkilemektedir. Aşağı yönlü beta değerinde meydana gelen 
%1'lik değişim ise ortalama getiriyi %2,809 kadar etkilemektedir. Ayrıca standart 
sapmadaki %1'lik değişim, ortalama getiriyi% -0,9041kadar,  yarı standart sapmadaki 
%1'lik değişim ise ortalama getiri düzeyini % 0, 9673 kadar etkilemektedir. 
 Bütün risk unsurlarının ortalama getiri üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği 
regresyon denklemi ise aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

0 1 1 2 2 3 3 4 4i i i iOG RD RD RD RD u              (12) 

 Denklemdeki  1iRD  betayı, 2iRD  aşağı yönlü betayı, 3RD  standart sapmayı, 

4RD  yarı standart sapmayı ifade etmektedir. (12) nolu regresyon denkleminin 
uygulanması ile elde edilen sonuçlar Tablo 3'de olduğu gibidir. 

Tablo 3: Risk Unsurları ve Ortalama Getiri İlişkisi 
 Katsayı  Standart Hata T istatistiği p-değeri 
Sabit 0.030480 0.008091 3,7671 0.0003 
Beta 0.004525 0.003517 1,2865 0.2026 
Aşağı Yönlü Beta 0.025445 0.006990 3,6402 0.0005 
Standart Sapma -0.090602 0.048334 -1,8745 0.0652 
Yarı Standart Sapma 0.111930 0.068769 1,6276 0.1082 

2R  0.272692 
F İstatistiği 6,3739 
F İst. Değeri 0.000204 

 Analiz sonuçlarına göre %1 önem düzeyinde sadece aşağı yönlü beta değeri 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Diğer risk unsurları ise anlamlı değildir. Aynı zamanda 
risk değişkenlerinden en büyük katsayıya sahip olan aşağı yönlü beta, ortalama getiri 
düzeyi üzerinde en fazla etkiyi göstermektedir. Aşağı yönlü beta katsayısının anlamlı 
olması, seçilen dönemde piyasadaki aşağı yönlü hareketlerde bulaşma etkisinin varlığını 
desteklemektedir. 
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 5. Sonuç 
 Menkul kıymet piyasalarında her türlü fiyat hareketlerini sadece gerçekleşen 
verilere dayanarak yapmak mümkün değildir. Çünkü fiyat hareketlerinin oluşmasına 
katkıda bulunan en önemli etmenlerden biri yatırımcı davranışları olup, bu davranışları 
her zaman için rasyonel sebeplere bağlamak mümkün değildir. Bu nedenle  her zaman  
yatırımcının davranışları için net tahminler yapmak da mümkün olmamaktadır. İnsan 
psikolojisi risk olarak değerlendirdiği negatif kayıp durumlarından oldukça kaçınmak 
ister. Bu nedenle piyasada aşağı yönlü bir volatilite söz konusu olduğunda piyasadaki 
bulaşma etkisi de daha fazla olacaktır. Böyle bir durumda da AY-FVFM'ye ait aşağı 
yönlü beta katsayısının daha anlamlı olması beklenmektedir. Nitekim elde edilen 
sonuçlarda bu durumu destekler niteliktedir.  

 Bu çalışmada İMKB’de 1991-2009 dönemi için geleneksel ve aşağı yönlü beta 
katsayısı değerlerinin sitematik riski açıklama gücü karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Bunun için hem geleneksel FVFM, hem de AY-FVFM kullanılmıştır. Veri seti olarak 
ise seçilen dönemde sürekli olarak işlem gören yetmiş üç adet hisse senedinin aylık 
getiri değerleri, hazine bonosu faiz oranları ve İMKB-100 Endeksi aylık getiri değerleri 
kullanılmıştır. Bu veriler aracılığıyla araştırmada her iki model için kullanılacak olan 
fazla getiri serileri oluşturulmıuştur. Bu seriler üzerinde birim kök araştırması yapılmış 
ve tüm serilerin durağan olduğu tespit edilmiştir. Ardından her bir hisse senedi için 
FVFM ile geleneksel beta katsayısı, AY-FVFM ile de aşağı yönlü beta katsayıları 
hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular AY-FVFM’nin İMKB’de geçerli olduğunu 
göstermiştir.  Ardından araştırmada kullanılan risk ölçütleri olan standart sapma, yarı 
standart sapma, beta ve aşağı yönlü beta katsayılarının, ortalama getiriyi açıklama gücü 
incelenmiştir. 
    Sistematik riskin ölçümünde yaygın olarak kullanılan beta katsayısı 
araştırmaya dahil edilen hisse senetleri için genel olarak aşağı yönlü beta katsayından 
daha düşüktür. Bu iki risk ölçütünün getiri değerlerindeki değişimi açıklama gücüne 
bakıldığı zaman ise aşağı yönlü beta katsayısına ait R2 değerlerinin daha büyük olduğu 
görülmektedir. Elde edilen bulgular Estrada (2002, 2007)  çalışması ile benzer sonuçlar 
göstermektedir. Aşağı yönlü beta katsayısı, araştırmaya dahil edilen 73 adet hisse 
senedinin ortalama getiri düzeyindeki değişimleri açıklamada, geleneksel beta 
katsayısına göre daha üstün sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla aşağı yönlü betanın, beta 
katsayısına göre getiri değişimlerini açıklamakta daha başarılı olduğunu söylemek 
mümkündür.  
 Beklenen getiri değerleri FVFM ve AY-FVFM için incelendiğinde ise %1.15 
AY-FVFM’nin alternatif modele göre daha yüksek bir beklenen getiri tahmin ettiği 
görülmektedir. Bu da gerçekleştirilecek olan yatırım projelerinden beklenen nakit 
akışlarının hesaplanmasında oldukça önemlidir. Bu fark herhangi bir yatırımcı için 
projenin ret ya da kabul edilmesinde önemli bir faktör olabilir. Sonuç olarak çalışma 
dönemi içerisinde İMKB’de AY-FVFM’nin FVFM’ye göre daha başarılı sonuçlar 
verdiğini söylemek mümkündür.  

 Gelecekte yapılacak çalışmalarda kullanılan veri seti sıklığı değiştirilebilir ve 
veri sıklığının aşağı yönlü beta katsayısının açıklama gücünü nasıl etkilediği 
incelenebilir. Örneğin günlük, haftalık, aylık ve yıllık veriler kullanılarak; beta ve aşağı 
yönlü beta katsayıları hesaplanabilir. Ayrıca aşağı yönlü betanın performansı, hisse 
senedi bazlı olarak değil, portföyler oluşturularak da incelenebilir.  
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ADANA 0,060 0,197 1,115 5,866 125,272  ˟ -14,36* 0,039 0,016 0,058 1,000 0,000 0,585 -15,794* 0,051 1,021 0,000 0,536 

ADNAC 0,052 0,241 4,194 37,262 11820,180  ˟ -14,824* 0,057 0,008 0,533 1,000 0,000 0,378 -15,505* 0,100 1,012 0,000 0,508 

AKALT 0,044 0,210 1,411 6,806 213,253  ˟ -14,113* 0,048 -0,002 0,864 1,040 0,000 0,544 -15,195* 0,070 0,995 0,000 0,421 

AKBNK 0,052 0,186 1,111 5,715 116,960  ˟ -17,203* 0,202 0,015 0,098 0,827 0,000 0,449 -15,538* 0,246 0,902 0,000 0,380 

AKSA 0,042 0,187 1,256 5,909 140,334  ˟ -15,745* 0,179 0,007 0,478 0,798 0,000 0,411 -15,676* 0,237 0,883 0,000 0,402 

ALCTL 0,055 0,247 1,278 5,517 122,265  ˟ -14,058* -0,061 0,000 0,973 1,248 0,000 0,568 -14,136* -0,040 1,234 0,000 0,529 

ANACM 0,053 0,220 1,423 6,918 222,775  ˟ -14,197* -0,019 0,011 0,325 0,954 0,000 0,421 -13,922* 0,024 1,060 0,000 0,461 

ARCLK 0,055 0,208 0,942 5,311 84,436  ˟ -15,746* 0,044 0,009 0,323 1,061 0,000 0,586 -15,168* 0,088 1,113 0,000 0,552 

ASELS 0,065 0,245 1,900 10,218 631,993  ˟ -14,330* -0,053 0,017 0,175 1,102 0,000 0,447 -14,585* 0,006 1,152 0,000 0,471 

ASLAN 0,067 0,290 3,218 21,028 3481,054  ˟ -14,828* 0,180 0,038 0,045 2,018 0,000 0,110 -15,397* 0,225 1,113 0,000 0,320 

AYCES 0,062 0,287 2,513 16,465 1962,394  ˟ -13,723* 0,261 0,027 0,128 0,782 0,000 0,159 -13,806* 0,227 1,036 0,000 0,112 

AYGAZ 0,054 0,198 1,746 10,015 583,241  ˟ -14,670* 0,017 0,011 0,213 0,986 0,000 0,558 -16,057* 0,061 1,029 0,000 0,617 

BAGFS 0,051 0,201 0,535 4,690 38,010  ˟ -12,825* 0,051 0,010 0,307 0,937 0,000 0,494 -13,280* 0,046 1,121 0,000 0,546 

BOLUC 0,050 0,198 1,264 6,061 149,737  ˟ -15,587* 0,045 0,009 0,325 0,927 0,000 0,494 -15,621* 0,052 1,007 0,000 0,567 

BRISSA 0,052 0,189 0,702 4,415 37,781  ˟ -13,881* 0,079 0,011 0,191 0,915 0,000 0,535 -14,659* 0,086 1,049 0,000 0,591 

BSHEV 0,064 0,237 1,564 7,027 247,012  ˟ -13,435* 0,235 0,029 0,037 0,781 0,000 0,237 -15,385* 0,205 1,043 0,000 0,318 

CELHA 0,049 0,214 0,604 3,831 20,421  ˟ -15,960* 0,049 0,006 0,590 0,975 0,000 0,467 -16,635* 0,082 1,134 0,000 0,463 

CIMSA 0,056 0,177 0,532 3,797 16,798  ˟ -13,172* 0,170 0,018 0,023 0,841 0,000 0,517 -14,632* 0,178 0,989 0,000 0,565 

COMDO 0,057 0,223 1,363 7,121 231,961  ˟ -15,252* 0,043 0,012 0,271 1,021 0,000 0,468 -15,820* 0,098 1,077 0,000 0,432 

DENCM 0,060 0,256 1,581 7,258 267,171  ˟ -13,480* -0,060 0,019 0,199 0,944 0,000 0,297 -14,357* -0,059 1,230 0,000 0,565 

DEVA 0,052 0,243 1,114 5,562 109,466  ˟ -14,488* -0,011 0,011 0,418 0,938 0,000 0,329 -15,827* -0,005 1,191 0,000 0,421 

DOGUB 0,076 0,428 5,119 48,042 20269,020  ˟ -15,324* 0,408 0,051 0,081 0,548 0,005 0,034 -14,268* 0,152 1,253 0,000 0,006 

DYOBY 0,051 0,249 1,289 6,077 153,079  ˟ -12,976* 0,073 0,004 0,782 1,084 0,000 0,422 -14,520* 0,050 1,212 0,000 0,476 

ECILC 0,053 0,222 0,990 5,572 100,063  ˟ -15,428* -0,022 0,007 0,505 1,046 0,000 0,493 -14,278* 0,006 1,118 0,000 0,449 

EGEEN 0,054 0,229 1,262 8,121 309,664  ˟ -12,603* 0,056 0,017 0,185 0,832 0,000 0,292 -13,254* 0,085 1,076 0,000 0,327 

EGGUB 0,062 0,221 1,695 10,928 706,177  ˟ -11,931* 0,105 0,026 0,036 0,802 0,000 0,287 -13,819* 0,091 1,043 0,000 0,425 

EREGL 0,056 0,220 1,196 6,280 156,509  ˟ -9,621* -0,078 0,008 0,392 1,085 0,000 0,550 -13,819* -0,064 1,073 0,000 0,426 

FENIS 0,052 0,209 1,403 6,871 217,154  ˟ -14,580* 0,324 0,032 0,020 0,428 0,000 0,091 -13,820* 0,322 0,872 0,000 0,234 

FINBN 0,067 0,233 1,293 6,880 206,515  ˟ -13,687* -0,011 0,021 0,071 1,049 0,000 0,450 -13,780* -0,033 1,101 0,000 0,400 

FMIZP 0,062 0,259 1,540 7,152 253,823  ˟ -15,206* 0,012 0,029 0,072 0,731 0,000 0,171 -14,039* 0,042 1,072 0,000 0,208 

FORTS 0,058 0,219 1,109 5,968 130,395  ˟ -13,425* -0,011 0,011 0,275 1,092 0,000 0,559 -13,377* -0,038 1,151 0,000 0,573 

FROTO 0,065 0,225 1,517 7,007 239,967  ˟ -14,026* 0,011 0,016 0,106 1,116 0,000 0,549 -14,394* 0,016 1,090 0,000 0,543 

GARAN 0,066 0,218 0,788 4,544 46,204  ˟ -14,469* 0,012 0,019 0,052 1,085 0,000 0,561 -13,897* 0,019 1,198 0,000 0,575 

GENTS 0,056 0,205 1,491 8,239 345,251  ˟ -14,623* 0,056 0,019 0,085 0,843 0,000 0,379 -7,835* 0,080 1,013 0,000 0,512 

GOODY 0,048 0,196 1,861 11,546 825,435  ˟ -13,861* 0,088 0,007 0,430 0,924 0,000 0,504 -15,330* 0,116 0,950 0,000 0,475 
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GUBRF 0,067 0,265 1,562 7,783 310,052  ˟ -13,071* 0,001 0,024 0,111 0,985 0,000 0,302 -14,237* -0,017 1,192 0,000 0,356 

HEKTS 0,052 0,248 2,882 22,015 3750,411  ˟ -14,648* -0,096 0,000 0,989 1,184 0,000 0,508 -13,801* -0,059 1,155 0,000 0,552 

INTEM 0,060 0,258 1,152 5,196 96,228  ˟ -14,229* -0,150 0,007 0,575 1,213 0,000 0,489 -16,553* -0,120 1,341 0,000 0,596 

ISCTR 0,063 0,262 2,195 11,343 844,323  ˟ -8,419* -0,108 0,007 0,533 1,286 0,000 0,537 -14,189* -0,147 1,249 0,000 0,609 

IZMDC 0,057 0,263 2,496 15,467 1713,149  ˟ -14,429* -0,095 0,001 0,903 1,269 0,000 0,516 -15,919* -0,062 1,152 0,000 0,440 

IZOCM 0,058 0,193 1,295 8,275 328,105  ˟ -14,545* 0,178 0,019 0,041 0,864 0,000 0,454 -14,857* 0,189 0,983 0,000 0,489 

KARTN 0,049 0,176 1,524 8,223 347,400  ˟ -14,252* 1,272 0,020 0,040 0,632 0,000 0,287 -15,200* 1,256 0,756 0,000 0,261 

KENT 0,054 0,240 6,112 64,552 37412,180  ˟ -14,686* 0,513 0,037 0,021 0,362 0,001 0,048 -13,686* 0,551 0,659 0,000 -0,008 

KLBMO 0,039 0,208 1,106 6,465 160,569  ˟ -12,852* 0,237 0,008 0,499 0,693 0,000 0,245 -14,407* 0,235 0,949 0,000 0,303 

KONYA 0,056 0,205 1,167 6,078 141,795  ˟ -14,485* 0,097 0,020 0,069 0,813 0,000 0,346 -16,312* 0,103 0,985 0,000 0,387 

KORDS 0,048 0,195 0,703 4,494 39,962  ˟ -13,575* -0,028 0,004 0,622 1,001 0,000 0,604 -14,739* -0,022 1,095 0,000 0,631 

KUTPO 0,057 0,223 0,705 4,975 55,929  ˟ -14,933* 0,023 0,021 0,099 0,807 0,000 0,287 -14,911* 0,0593 1,109 0,000 0,390 

MAALT 0,051 0,240 1,538 7,244 260,941  ˟ -13,040* 0,226 0,018 0,217 0,755 0,000 0,216 -14,621* 0,248 0,985 0,000 0,211 

MAKTK 0,047 0,304 2,140 10,656 730,907  ˟ -14,886* -0,063 -0,015 0,445 0,045 0,735 0,001 -15,352* -0,080 1,243 0,000 0,287 

MARTI 0,057 0,239 1,113 5,209 93,402  ˟ -12,966* 0,023 0,015 0,254 0,948 0,000 0,345 -15,268* 0,033 0,969 0,000 0,503 

MRDIN 0,066 0,204 1,818 9,922 580,836  ˟ -15,754* 0,067 0,023 0,015 0,966 0,000 0,506 -15,867* 0,104 0,938 0,000 0,506 

MARSHL 0,049 0,186 1,145 6,259 150,673  ˟ -14,840* 0,256 0,015 0,129 0,780 0,000 0,399 -14,311* 0,273 1,133 0,000 0,349 

NTTUR 0,054 0,262 1,239 5,540 119,615  ˟ -14,080* 0,035 0,012 0,436 0,964 0,000 0,291 -15,633* 0,069 1,126 0,000 0,253 

OKANT 0,055 0,352 5,705 57,461 29413,640  ˟ -13,773* 0,035 0,020 0,386 0,788 0,000 0,106 -13,928* 0,030 1,112 0,000 0,180 

OLMKS 0,048 0,202 0,994 5,564 99,954  ˟ -13,352* 0,063 0,014 0,218 0,777 0,000 0,331 -14,546* 0,052 0,968 0,000 0,369 

PARSN 0,063 0,273 1,381 6,406 182,659  ˟ -14,458* -0,113 0,017 0,267 1,039 0,000 0,317 -14,680* -0,061 1,249 0,000 0,380 

PETKM 0,056 0,264 2,245 11,899 943,822  ˟ -14,915* 0,044 0,008 0,565 1,095 0,000 0,376 -17,100* 0,046 1,157 0,000 0,464 

PIMAS 0,063 0,271 1,744 8,881 444,131  ˟ -13,422* 0,088 0,020 0,201 0,980 0,000 0,286 -14,306* 0,101 1,196 0,000 0,363 

PINSU 0,064 0,243 1,202 6,356 161,958  ˟ -13,499* 0,144 0,034 0,025 0,668 0,000 0,164 -15,085* 0,143 1,133 0,000 0,359 

PNSUT 0,073 0,248 1,109 6,242 146,637  ˟ -14,683* -0,030 0,026 0,045 1,073 0,000 0,411 -14,529* -0,044 1,217 0,000 0,409 

PRKAB 0,048 0,203 1,354 7,035 224,366  ˟ -14,504* 0,132 0,008 0,446 0,906 0,000 0,449 -15,230* 0,155 1,019 0,000 0,492 

SARKY 0,048 0,187 1,494 7,441 272,228  ˟ -14,848* 0,088 0,007 0,395 0,916 0,000 0,547 -15,712* 0,119 0,923 0,000 0,542 

TBORG 0,042 0,217 1,941 9,246 513,856  ˟ -14,064* 0,326 0,011 0,383 0,692 0,000 0,223 -14,938* 0,369 0,832 0,000 0,162 

TEKST 0,052 0,220 0,884 5,557 91,788  ˟ -13,353* 0,184 0,021 0,107 0,694 0,000 0,216 -12,665* 0,192 1,064 0,000 0,343 

THYAO 0,063 0,263 1,745 8,745 429,293  ˟ -15,978* 0,073 0,019 0,192 0,992 0,000 0,307 -19,043* 0,129 1,151 0,000 0,324 

TRKCM 0,050 0,187 0,852 4,719 55,646  ˟ -13,454* 0,095 0,010 0,225 0,893 0,000 0,521 -15,054* 0,109 0,952 0,000 0,449 

TSKB 0,051 0,189 0,511 3,466 11,981  ˟ -12,491* 0,204 0,014 0,134 0,820 0,000 0,425 -14,186* 0,216 1,036 0,000 0,498 

TUDDF 0,054 0,228 1,563 9,856 539,272  ˟ -15,439* 0,102 0,009 0,438 1,024 0,000 0,451 -15,171* 0,159 1,111 0,000 0,437 

UNYEC 0,057 0,201 1,244 6,561 179,223  ˟ -14,482* 0,097 0,015 0,114 0,947 0,000 0,499 -14,905* 0,104 1,018 0,000 0,526 

USAK 0,051 0,252 1,230 5,736 128,567  ˟ -13,835* -0,039 0,007 0,611 0,997 0,000 0,344 -14,921* -0,025 1,236 0,000 0,448 

VESTL 0,049 0,228 1,266 6,242 160,754  ˟ -14,499* 0,014 0,002 0,827 1,059 0,000 0,480 -14,589* 0,021 1,135 0,000 0,515 

YKBNK 0,064 0,234 1,191 6,819 192,494  ˟ -15,919* -0,051 0,014 0,200 1,150 0,000 0,540 -14,787* -0,060 1,202 0,000 0,504 

YUNSA 0,038 0,193 1,228 6,488 172,840  ˟ -13,437* 0,089 0,002 0,824 0,816 0,000 0,402 -12,236* 0,098 0,886 0,000 0,352 

Ortalama       0,088   0,927    0,100  1,072   

Jargue -Bera  normallik testini belirtmektedir. 
˟ İşareti normallik testi için %1 önem düzeyinde sıfır hipotezinin red edildiğini göstermektedir. 
*işareti serinin durağan olduğunu ifa etmektedir. 
 %1 önem düzeyi için kritik değer -3,4591 
 %5 önem düzeyi için kritik değer -2,87409 
 %10 önem düzeyi için kritik değer -2,57353 
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Extensive Summary 
 CAPM  is  such a model which is developed based on Mean Variance Principle and 
has large area of usage in financial market. One of the important factors for that can be 
stated as easy applicability of the model. Furthermore, systematic risk can be expressed 
by just beta coefficient, so it can be also another important reason for large area in usage 
of the CAPM. Systematic risk which has a considerable effect in the total risk, can not be 
decreased by portfolio diversification. Therefore, exact expression of the systematic risk 
has vital importance for investors.  

 The systematic risk in the CAPM, is measured by beta coefficient. On the other 
hand, the beta coefficient is calculated based on Markowitz Mean Variance Model which 
uses variance of returns as risk measure. The variance is a risk measure which requires  
symmetry in distribution of return. In the calculation of the variance, both of the negative 
and positive deviations with respect to mean return are taken into consideration and they 
are included in the risk calculation at same importance level. However, it is believed that 
the positive deviations on mean return is a gain and the negative deviation is a loss for an 
investor. In this circumstance, it is not correct to state the positive deviation as a risk for 
all investor. When the negative deviations with respect to mean return are used in the 
calculation of the risk, downside risk measures become important. Markowitz (1959) 
suggests to use semi-variance instead of variance, which is traditional risk measure, in his 
study about expected loss of investors. He states that, the semi-variance is a more 
preferable risk measure in such circumstance which has only negative deviations with 
respect to mean returns for risk measure. The semi-variance does not require symmetry in 
the distribution.of returns Therefore, it is more reliable as risk measure in all distributions 
of return regardless of symmetry.  
 These advancements in finance literature pave the way for development of 
alternative models to CAPM. D-CAPM is developed as alternative to CAPM.  D-CAPM 
bases on mean semi-variance principle. It uses downside beta coefficient for calculation 
of systematic risk. D-CAPM takes only the negative deviations with respect to mean 
returns into consideration for the calculation of downside beta coefficient. Hogan and 
Warren (1974) used downside risk concept in CAPM for the first time. Bawa and 
Lindenberg (1977), Harlow and Rao (1989), Estrada (2002, 2007) are the other 
researchers who used and contributed the development of downside risk and beta concept 
later on. In the Turkey, Kaptan and Beker (2011), Korkmaz, Cevik and Gokhan (2012) 



 
 

G. Tuna – V. E. Tuna 5/1 (2013) 189-205 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 205

are the researches who tested D-CAPM. 

 The main goal of this paper is testing the validity of D-CAPM in the Istanbul Stock 
Exchange (ISE). Furthermore, it aims to explain the usage of traditional and downside 
beta values in calculation of systematic risk. In this purpose, CAPM and D-CAPM are 
used as research model. 

 This paper is one of the limited numbers of research about testing the validity of D-
CAPM in the ISE and it differentiates from other papers in Turkey by its analysis based 
on assets. In the study, explanatory powers of traditional and downside beta coefficient, 
which are for the period 1991-2009 in ISE, on systematic risk are examined 
comparatively. In this purpose, both of the traditional CAPM and the D-CAPM are used. 
it examines whether traditional beta or downside beta coefficient has more explanatory 
power on calculating the expected return by the traditional and downside CAPM which 
are used in the study. 

 Interest rates of treasury bill, monthly return of ISE-100 index and the monthly 
return for seventy three stock that are continuously traded on the ISE for selected period 
are used as data for this study. Excess return values, which are going to be used for both 
of the two models in the paper, are calculated based on the data collected. Unit root 
analysis is applied on these excess returns  and it is determined that all of the values are 
stationary. After applying regression analysis, traditional beta coefficient is calculated by 
using the CAPM and downside beta coefficient calculated by using the D-CAPM for each 
of the assets. The obtained results showed that D-CAPM is valid on the ISE. Then, the 
explanatory powers of used risk measures variance, semi-variance, beta and downside 
beta coefficients on expected return are analyzed. It is investigated whether downside 
beta coefficient is superior to traditional beta coefficient in ISE by this application. In this 
way, the paper aims  contribute the literature by testing the validity of D-CAPM in ISE on 
the basis of asset. 
 The beta coefficient, which is commonly used  in calculation of systematic risk, is 
generally lower than the downside beta coefficient for the assets, which is included in 
research. When the explanatory powers of these two risk measures on changes in returns 
are examined, it is obtained that, the explanatory power of downside beta coefficient is 
superior. The findings show similarity with the study of Estrada (2002, 2007). Downside 
beta coefficient gives better results for explaining the changes in expected returns of the 
seventy three assets, which is used in research, compare to traditional beta coefficient. 
Therefore, it can be claimed that, the downside beta is more successful than beta 
coefficient for explaining the changes in returns. 

 When the expected returns are analyzed for CAPM and D-CAPM, it is shown 
that D-CAPM forecasts 1.15% more expected return compare to alternative model. This 
has vital importance for calculation of cash flow, which is expected from investment 
projects. This difference can be a crucial determinant for an investor while approving or 
denying a project. In conclusion, it can be stated that D-CAPM is superior to CAPM in 
ISE for the research period 
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