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ÖNSÖZ 

Çok değerli bilim insanları, araştırmacılar ve işletme paydaşları, 

21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümümüzün ev sahipliğinde 12-14 Mayıs 2022 

tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yüz yüze ve yurtdışından katılımlar için online olarak 

gerçekleştirildi.  

İşletmecilik alanının tüm disiplinlerinden (Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, 

Muhasebe, Finansman, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilişim Sistemleri, 

Girişimcilik) ve işletmecilikle ilişkilendirilebilen tüm bilim dallarından Türkçe ve İngilizce 

bildirilerin kabul edildiği kongremizde disiplin ve dil esaslı 51 oturum düzenlendi. Yüz yüze 

programımızda 30 oturumda 113, uluslararası online programımızda 21 oturumda 60 bildiri 

sunuldu. İşletmecilik alanındaki gelişmeleri, trendleri, araştırmaları, fikirleri, uzmanlık ve 

deneyimleri paylaşmayı, karşılıklı bilgi paylaşımını ve işletmeciliğin toplum yaşamındaki önemi 

ve etkilerine ilişkin farkındalığı artırmayı, işletmecilik paydaşları arasında gelecekteki işbirliği 

açısından ortak bulma konusunda fırsatlar oluşturmayı, genç araştırmacıların farklı kurum veya 

ülkelerden araştırmacılarla iletişim kurmalarını ve yeni çalışma ekiplerine katılıma zemin 

oluşturmayı hedeflediğimiz kongremizi başarıyla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Uluslararası İşletmecilik Kongrelerinin Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıl üst üste 

online olarak gerçekleştirilmesinin ardından yeniden yüz yüze bir araya gelebildiğimiz 21. 

Kongreye ev sahipliği yapmış olmanın verdiği keyif, UİK tarihinde gerçekleşen en yüksek sayıda 

uluslararası katılıma ulaşmamız ile taçlandı. Programımızda 28 ülkeden katılımcının olması, UİK 

kongrelerinin uluslararasılaşması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 

Akademik olarak bir araya geldiğimiz, aynı zamanda dostluklarımızı ve işbirliklerimizi 

geliştirdiğimiz Kongremizin değerli katılımcılarımızı Kahramanmaraş’ımızın güzellikleriyle 

buluşturmaktan da ayrıca büyük bir mutluluk duyduk. 

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’a, Prof. Dr. Şükrü 

Akdoğan nezdinde UİK Danışma Kuruluna, Kongremizin Bilim Kuruluna ve çok değerli 

hakemlerine, açılış programımıza katılan Penn State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdener 

Kaynak’a ve TUSAŞ Akademi müdürü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na, İİBF Dekanımız Prof. Dr. 

Mustafa Taşlıyan nezdinde KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ve İşletme Bölüm 

Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Kısakürek nezdinde KSÜ İİBF İşletme Bölümü üyelerine, kıymetli 

sponsorlarımıza, düzenleme kurulumuzda özveri ile çalışan hocalarımıza, araştırma 

görevlilerimize ve öğrencilerimize, Kongre hazırlık dönemindeki ve kongremiz esnasındaki 

katkıları nedeniyle minnettarız. 

Kongremize bildirili veya bildirisiz olarak katılarak; bilgilerini, çalışmalarını, 

araştırmalarını, tecrübelerini akademik ve sosyal ortamlarımızda paylaşan değerli bilim 

insanlarını, araştırmacıları ve işletme paydaşlarını tebrik ediyoruz.  

 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

 

Saygılarımızla, 

21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 

Düzenleme Kurulu adına, 

Kongre Dönem Başkanı 

Prof. Dr. İsmail BAKAN 

Uluslararası Program Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Elif KOCAGÖZ 
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SEMİNER SALONU 2 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mahmut PAKSOY 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

13.30/13.50 

Dr. Deniz Devrim TAŞDEMİR 

Doç. Dr. Ayşe GÜNSEL  

Doç.Dr. Serdar BOZKURT 

Toksik Liderliğin Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisi 

ve İçsel Motivasyonun Rolü 

13.55/14.15 

Dr.Öğr. Üyesi Pınar 

FAYGANOĞLU 

Dr.Öğr. Üyesi Rukiye CAN 

YALÇIN 

Doç.Dr. Memduh 

BEGENİRBAŞ 

Çalışanların Hizmetkâr Liderlik Algılarının Örgütsel 

Güçsüzlüğe ve İşe Angaje Olmalarına Etkileri 

14.20/14.40 

Prof.Dr. Mazlum ÇELİK 

Dr.Alper TUTCU  

Tuğçe Nurbanu BİTİREN 

Covid-19 Korkusunun İşgören Performansı Üzerinde İş 

Stresinin Aracılık Rolü: Gaziantep’te Bir Araştırma 

14.45/15.05 
Prof. Dr. Canan Gamze BAL  

Mihriban ANÇEL 

İSO 500 Firmalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Düzeylerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidine 

Göre Belirlenmesi 

KARİYER MERKEZİ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr Ömür ÖZMEN 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

13.30/13.50 
Prof. Dr, İsmail BAKAN  

Hamran AMIRLI 

Tükenmişliğin Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisi: 

Öğretmenler Üzerinde Bir Alan Araştırması 

13.55/14.15 

Prof.Dr. Salih YEŞİL  

Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN  

Uzm. Ayşe GÖKYAR  

Ayşegül ÖZBAĞIŞ 

Üniversite Yaşam Kalitesinin, Öğrenci Tutkunluğu ve 

Bilgi Ataleti Üzerine Etkisi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir 

Alan Araştırması 

14.20/14.40 
Dr.Öğr.Üyesi Zümrüt Hatice 

ŞEKKELİ 
Metaverse Dünyasında Yeni İş Modelleri 

14.45/15.05 
Öğr.Gör.Dr. Hüseyin 

ÇİÇEKLİOĞLU 

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin, Örgütsel Dışlanma ve İşten 

Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması 

15.05/15.30 KAHVE/ÇAY MOLASI 

12 Mayıs 2022 PERŞEMBE II. OTURUM / 15:30-17:05 
SEZAİ KARAKOÇ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hacı Mustafa PAKSOY 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

15.30/15.50 

Dr.Gamze Güner KİBAROĞLU 

Prof.Dr. H. Nejat BASIM 

Prof.Dr. Cenk SÖZEN 

Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya 

Etkisinde İş Tatminin Rolü 

15.55/16.15 

Dr.Öğ.Üyesi Mehmet KAHYA  

Dr.Öğ.Üyesi Suudan Gökçe 

GÖK  

Arş.Gör. Ebru KAYA  

Dr.Öğ. Gör.Kaan Özgür KAYICI 

Subay İş Analizi: İlçe Jandarma Komutanı Örneği 
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Doç.Dr. Mutlu TOKMAK  

Dr.Öğ. Üyesi Ali YILDIRIM 

 

16.20/16.40 

Dr.Öğr. Üyesi M.Hürmet 

ÇETİNEL  

Öğr.Gör.Dr. Ethem MERDAN 

Bireysel İnovasyonun Girişimcilik Niyeti Üzerine 

Etkisinde Özgüvenin Aracılık Rolü 

16.45/17.05 

Dr.Ahmet FİDANOĞLU  

Öğr.Gör.Dr. Bekir 

DEĞİRMENCİ 

İşletmelerde Kurumsal Sürdürülebilirlik: Kamu ve Özel 

Sektör Karşılaştırması 

TURKUAZ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şükrü AKDOĞAN 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

15.30/15.50 

Feyza SOMTAŞ LEKESİZCAN 

Doç.Dr. Leyla LEBLEBİCİ 

KOÇER 

Reklam Stratejilerinin, Kadın Tüketicilerin Satın Alma 

Davranışları Üzerindeki Etkisi 

15.55/16.15 Arş.Gör.Dr. Serhat Karaoğlan 

Yenilikçilik ve Amaca Yönelik Pazarlama Algısı Kripto 

Para Kabul Eden İşletmelerden Satın Alma Niyetine Etki 

Eder mi? 

16.20/16.40 
Arş.Gör. Zahide Kübra KOÇAK 

Doç.Dr. Kumru UYAR 

Perakendecilikte Akıllı Uygulamalar: Sistematik 

Literatür Taraması 

16.45/17.05 
Arş.Gör. İpek GÜRSOY 

Prof.Dr. Zeynep HATUNOĞLU 

Ponzi Sistemlerinde Tüketicilerin Mağdur Olma Riskinin 

Azaltılmasına Yönelik Bir Yaklaşım Olarak Sosyal 

Normlar Pazarlama 

KAHVERENGİ SALONU 

Oturum Başkanı: Doç Dr. Mustafa KILLI 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

15.30/15.50 

Yunus Emre CAMBAZ  

Dr.Öğr.Üyesi Samiye EKİM 

DERTLİ 

Uluslararası Ticaret ve Pay Piyasaları Etkileşiminde 

COVID-19 Pandemisi Süreci 

15.55/16.15 

Dr.Öğr.Üyesi Seda 

TURNACIGİL  

Arş.Gör. Toprak Ferdi 

KARAKUŞ 

Kurumsal Yönetim Puanlarının İşletmelerin Aktif 

Karlılığı, Özsermaye Karlılığı ve Borçlanma Düzeylerine 

Etkisi 

16.20/16.40 
Yeter AYDIN 

Doç.Dr. Merve TUNCAY 

Covid-19 Pandemisi Döneminde Türk Bankacılık 

Sektöründe Finansal Türev Ürünlerin Rolü Üzerine 

Ampirik Bir İnceleme 

16.45/17.05   

SEMİNER SALONU 1 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KISAKÜREK 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

15.30/15.50 Doç.Dr. Jale SAĞLAR 
Covid 19 Pandemisinde İşletmelerin Borçlanma 

Yapısındaki Değişim 

15.55/16.15 Dr.Öğr.Üyesi Nurettin KOCA 

Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe 

Derslerini Öğrenme Yaklaşımları ile Akademik 

Güdülenmeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: 

KSÜ Örneği 

16.20/16.40 

Öğr.Gör.Nazan Güngör 

KARYAĞDI 

Doç.Dr. Ayşenur BUYRUK 

AKBABA 

Muhasebe Meslek Mensuplarının İslami Muhasebeye 

İlişkin Algılarının İncelenmesi 

16.45/17.05   

SEMİNER SALONU 2 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet KARAHAN 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

15.30/15.50 

M. Kutlu ŞENGÜL  

Doç.Dr. Çiğdem TARHAN  

Prof.Dr. Vahap TECİM 

Toplu Taşıma İşletmelerinde Akıllı Ulaşım Sistem 

Verilerinin Büyük Veri Teknolojileri ile Desteklenmiş İş 

Zekâsı Mimarisinde Uygulanması: Bir Literatür 

İncelemesi 

15.55/16.15 
Kemal ÇAM  

Doç.Dr. Can AYDIN  

Tekstil Sektöründe Ürünlerin Kalitelerinin 

Sınıflandırılmasına Yönelik Model Önerisi 
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Doç.Dr. Çiğdem TARHAN 

16.20/16.40 

Fevzi KARACA  

Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA 

BOZKURT 

 

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Yerleştirme Sınavında 

Öğrenci Başarılarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle 

İncelenmesi 

16.45/17.05   

KARİYER MERKEZİ SALONU 

Oturum Başkanı: Dr.Öğ.Üy. Arzu SECER 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

15.30/15.50 
Kübra Müge ÇAKARÖZ  

Funda CİVEK 

Tüketicilerin Covıd-19 Sürecinde Perakendeci 

Tercihlerinin Belirlenmesi 

15.55/16.15 
Doç.Dr. Elif BOYRAZ  

Melike ULA 

Tüketici Davranışlarında Yeni Normal Dönemi: 

Davranışlardaki Değişimler Kalıcı Mı Geçici Mi? 

16.20/16.40 
Prof.Dr. Ruziye COP  

Melek ASTEKİN 

X ve Y Kuşağının İnternet Üzerinden Alışverişte Marka 

Özgünlüğünün Marka Tercihindeki İlişkisinde Marka 

Güveninin Aracılık Rolü: Ayakkabı Sektörü Üzerine Bir 

Araştırma 

16.45/17.05   

GALA YEMEĞİ 
Tarih 12 Mayıs 2022 PERŞEMBE 

Saat 20.05 / 21.30 

Yer KERVAN HAN TESİSLERİ 

Hareket noktaları  

Ring Servis Saat ve 

Yerleri 

Kıbrıs Meydanı Turizm Durak 

Noktası 

 

13 MAYIS 2022 CUMA   III. OTURUM / 09:00-10:35 
SEZAİ KARAKOÇ SALONU   

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 

Prof. Dr. Ebru TÜMER 

KABADAYI 

Doç.Dr. İnci DURSUN 

Arş.Gör. Hediye YÜRÜYEN 

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÇINAR 

Kadın Girişimciliğinde Motivasyonlar ve Engeller: 

Deneyimli Kadın Girişimcilerin ve Girişimci Adaylarının 

Algıları 

09.25/09.45 

Ali KIRAÇ 

Döndü UYANIK 

Prof.Dr.Emine İKİKAT TÜMER 

Emre ARICI 

Kürşat ÇİFTÇİ 

Achilleas KOSTOULA 

Gülşah AKSOY 

Claudia AUSİLİA 

Ingrid WILHELMSEN 

Karin KRONIKA 

Mülteci ve Sığınmacıların Girişim Kapasitelerinin 

Artırılmasında Eğitimin Rolü ve Önemi 

09.50/10.10 
Prof.Dr. A. Çiğdem KIREL 

Müge ÜNAL 

Örgütsel Güven ve Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki 

İlişki: Üniversite Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerinde Bir 

Uygulama 

10.15/10.35 
Öğr.Gör.Dr. Saliha EMRE 

DEVECİ 

Girişimcilerin Girişimcilik Etiği Algılarının 

Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma 

TURKUAZ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ruziye COP 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 
Dr. Tuğba DELİCE AKCA  

Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN 

Gıda İşletmelerinin Yeşil Lojistik Uygulamaları ve 

Lojistik Performanslarının Demografik Faktörlere Göre 

İncelenmesi 

09.25/09.45 Öğr.Gör. Duran KURU  
Sanal Seyahat Deneyimindeki Duyu ve Bilgi Kalitesinin 

Ziyaret Niyeti Üzerine Etkileri 
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Prof. Dr. Mehmet Şükrü 

AKDOĞAN 

09.50/10.10 

Arş.Gör. Çağrı Selman İĞDE 

Dr.Öğr.Üyesi Elif KOCAGÖZ 

Mustafa ASLAN 

Tüketicilerin Elektrikli Araç Satın Alma Niyetlerini 

Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma 

10.15/10.35 

Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Yasin 

YILDIZ  

Dr.Öğr.Üyesi Selim ÇAM 

Hedonik Alışveriş Motivasyonlarında, Tüketici Karar 

Verme Göstergelerinin Konumlandırılması 

KAHVERENGİ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 
Doç.Dr. Halim TATLI 

Yunus KALKAN 

Bitcoin Sanal Para Birimi ile Sosyal Medya Haberleri 

Arasındaki İlişki: Bitcoin Sentiment Analizi 

09.25/09.45 
Halime ÖNK 

Dr.Öğr.Üyesi Oğuz SAYGIN 

Bitcoin, Risk İştahı, BİST 100 Endeksi İlişkisi: Türkiye 

Örneği 

09.50/10.10 

Doç.Dr. Ersin KORKMAZ 

Dr.Öğr.Üyesi Turgut 

KARABULUT  

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜNER 

Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki 

Etkisinin Panel Veri Regresyon Analizi ve Çok Kriterli 

Karar Verme Teknikleriyle İncelenmesi 

10.15/10.35   

SEMİNER SALONU 1 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Merve TUNCAY 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 
Prof.Dr. Aysel GÜNEY 

Arş.Gör. Enes ÖZCAN 

Finansal Bilgi Kullanıcıları Açısından Muhasebe ve 

Finansın Karşılaştırılması 

09.25/09.45 
Doç.Dr. Mihriban COŞKUN 

ARSLAN 
Metaverse Muhasebe İçin Fırsat Mı? Tehdit Mi? 

09.50/10.10 Ahmet Coşkun YILDIRIM 

Mobil Ödemeleri Sistemlerinin Kullanımını Etkileyen 

Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine 

Bir Anket Çalışması 

10.15/10.35 
Arş.Gör.Dr. Tuğçe KUMRAL 

Arş.Gör. Ceren Aycan GÜREL 

Kontrol Odağı ile Bireysel Yatırımcıların Yatırım 

Kararları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

SEMİNER SALONU 2 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ömer Faruk RENÇBER 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 

Doç.Dr.Öğ.Alb. Bülent YILMAZ 

Öğ.Tğm. M.Serkan 

PASİNLİOĞLU 

OBOR Projesi Kapsamında Türkiye’nin Ulaştırma ve 

Lojistik Altyapısının Değerlendirilmes 

09.25/09.45 Pınar SERİN 

Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, 

Dijital Tedarik Zinciri: Web of Science Verilerine Dayalı 

Bibliyometrik Analiz (1998-2022) 

09.50/10.10 
Nuray BÜRKEK 

Doç.Dr. Mehmet KARAHAN 

Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Teknolojileri 

Kullanımı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

10.15/10.35 

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep 

ÖZGÜNER  

Dr.Öğr.Üyesi Mert ÖZGÜNER 

Tersine Lojistik Uygulamalarının Önündeki Engellerin 

ve Çözüm Önerilerinin Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 

KARİYER MERKEZİ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Canan Gamze BAL 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 

Dr.Öğr.Üyesi Meryem Derya 

YEŞİLTAŞ  

Esra AYAZ 

Meslek Aşkı ve Psikolojik İyi Oluşun İş Tatmini Üzerine 

Etkisi 

09.25/09.45 Dr.Öğr.Üyesi Arzu ÖZKANAN 

Pandemi Döneminde Temel İhtiyaçların Artan Önemi: 

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Bir 

Değerlendirme 

09.50/10.10 
Prof.Dr. A.Asuman AKDOĞAN 

Öğr.Gör. A.Çiğdem ATA 

Örgütsel Muhalefeti İfade Etmenin Bir Yolu Olarak 

Mizahı Kullanma 

10.15/10.35 
Doç.Dr. Ömer Okan 

FETTAHLIOĞLU 

Duygusal Ahrazlık (Aleksitimi) ile Örgütsel Dedikodu 

Arasında İlişkisi ve Ekileşim Var Mıdır? 
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10.35/11.00 KAHVE/ÇAY MOLASI 

13 MAYIS 2022 CUMA   IV. OTURUM / 11:00-12:35 
SEZAİ KARAKOÇ SALONU   

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayşenur BUYRUK AKBABA 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

11.00/11.20 

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ERGEN 

IŞIKLAR  

Prof. Dr. Muammer ZERENLER 

Ceren YEŞİLTUNA 

Çevre Bilinci: Jenerasyon Farklılıklarına Yönelik Bir 

Araştırma 

11.25/11.45 

Doç.Dr. Hayrettin KESGİNGÖZ 

Arş.Gör. Yağmur MATYAR 

TANIR 

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin İklim Anlaşması 

Duyarlılığı ve Yeşil Lojistiğin Uygulanabilirliğinin 

Sınanması 

11.50/12.10 

Dr.Öğr.Üyesi Turgut 

KARABULUT 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜNER 

İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi 

Prosesi (AHP) Yöntemiyle İncelenmesi 

12.15/12.35   

TURKUAZ SALONU 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Leyla LEBLEBİCİ KOÇER 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

11.00/11.20 Arş. Gör. Dr. Vildan GÜNEŞ 
Tüketim Çağında Planlı Eskitme Stratejisi: Apple 

Ürünlerinin İncelenmesi 

11.25/11.45 

Prof.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL 

Arş.Gör. Abdil ARIK 

İbrahim Doğan ARSLAN 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının 

Çevrimiçi Alışverişte Risk Algıları 

11.50/12.10 
Yonca BAKIR 

Mustafa ASLAN 

Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Plansız Satın Alma 

Davranışına Etkisi: Covid-19 Pandemi Sürecinde Online 

Alışveriş Yapan Bireyler Üzerine Bir Araştırma 

12.15/12.35 

Dr.Öğ.Üyesi Arzu SEÇER 

Dr. Matteo MASOTTİ  

Prof.Dr. Matteo VİTTUARİ 

Consumers’ Food Waste Behavior and Attitude During 

Covid 19 Pandemics Restrictions: insights from three 

metropolitan cities in Turkey 

KAHVERENGİ SALONU 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ersin KORKMAZ 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

11.00/11.20 
Dr.Öğr.Üyesi Levent SEZAL  

Öğr.Gör. Yaşar ALPTÜRK 

Korku Endeksi (VIX) ile Banka Endeksi (XBANK) 

Arasındaki İlişkinin Keşfi: Asismetrik Nedensellik Testi 

Uygulaması 

11.25/11.45 

Arş.Gör. Ecem ÖZHAN 

Dr.Öğr.Üyesi Fela ÖZBEY 

Prof.Dr. Serkan Yılmaz 

KANDIR 

VIX Korku Endeksi ile Seçilmiş Varlık Getirileri 

Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

11.50/12.10 

Prof.Dr. Yücel AYRIÇAY 

Dr.Öğ.Üy. Meltem KILIÇ 

Arş.Gör. Seren AYDINGÜLÜ 

SAKALSIZ 

Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Piyasa Kapitalizasyonu 

ile Karbon Emisyonu Arasındaki İlişki: G20 Ülkeleri 

Örneği 

12.15/12.35   

SEMİNER SALONU 1 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kemal EROĞLUER 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

11.00/11.20 
Dr.Öğr.Üyesi Necmettin GÜL 

Hamran AMIRL 
Sinik Çalışanlar İşten Ayrılmayı Düşünür Mü? 

11.25/11.45 
Arş.Gör.Dr. Tayfun ARAR 

Gülşen YURDAKUL 

İş Yeri Mutluluğu: Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Nitel 

Bir Analiz 

11.50/12.10 
Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN 

Elkhan GURBANLI 

İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının Psikolojik 

Dayanıklılık ve Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: 

Otel İşletmelerinde Alan Araştırması 

12.15/12.35 
Elif BİLGİNOĞLU  

Prof.Dr. Uğur YOZGAT 

Huzur Algısının Kararlılık ve Kariyer Tatmini Arasındaki 

İlişkideki Düzenleyici Rolü 

SEMİNER SALONU 2 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU 
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SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

11.00/11.20 

Malik Ejder ÇİFTASLAN 

Doç.Dr. Ömer Faruk RENÇBER 

 

 

Türkiye Sistemik Önemli Bankalarının Camels 

Bileşenleri Bakımından IDOCRIW COCOSO Modeli ile 

Performans Analizi 

11.25/11.45 
Dr.Öğr.Üyesi Gökçe 

MANAVGAT 

Entropi Tabanlı MAIRCA ve Mekansal Veri Analizi 

Yöntemleriyle İç Göç Kararının İncelenmesi: Türkiye 

Örneği 

11.50/12.10 Arş.Gör. Funda Sinem KONUK 

Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemi ile Kurumsal 

Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü: Şişecam 

Örneği 

12.15/12.35 Doç.Dr. Ayhan DEMİRCİ 
İşletmelerde Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar 

Verme Tekniği Yaklaşımı: PSI Örneği 

KARİYER MERKEZİ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hatice Necla KELEŞ 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

11.00/11.20 
Öğr.Gör. Hanifi KARAÇINAR 

Prof.Dr. Lutfiye ÖZDEMİR 

Çalışanların Karanlık Liderlik ve Kayırmacılık 

Algılarının Presenteizm (İşte Varolamama) Üzerine 

Etkisi: Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 

11.25/11.45 
Dr.Öğr.Üyesi Arzu ÖZKANAN 

Öğr.Gör.Dr. Yunus YILAN 

Sıradışı Olaydan Sıradışı Liderliğe: Siyasi Liderlerin 

Pandemi Sürecindeki Davranışları Üzerine Bir 

Değerlendirme 

11.50/12.10 
Prof.Dr. Salih YEŞİL 

Ayşegül ÖZBAĞIŞ 

Kurumsal Körlüğün Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Bir 

Alan Araştırması 

12.15/12.35 
Prof.Dr. Canan Gamze BAL 

Gökçen AVCU 

Sürdürülebilirlik İçin Cinsiyet Eşitliği: BİST 

Sürdürülebilirlik Endeksi Firmaları Üzerinde Bir 

Araştırma 

12.35/13.30 ÖĞLE YEMEĞİ  KSÜ YEMEKHANESİ 

KAHRAMANMARAŞ ŞEHİR MERKEZİ KÜLTÜREL 

MEKANLAR GEZİ PROGRAMI / AKŞAM YEMEĞİ 

PROGRAMI 
14.00/14.15.30 Toplanma Saati / Toplanma Yeri: Kongre Merkezi Önü 

14.15 Hareket Saati 

Gezilecek Yerler 

14.30/15.00 Kahramanmaraş Araştırma Merkezi ve Divanlı Camii 

15.15/16.00 Bahtiyar Yokuşu, Fransız Konsolosluğu, Hırlakyan Konağı, Şehit Camii, 

Kahramanlık Tabelaları 

16.00/16.30 Mutfak Müzesi 

16.30/16.45 Dulkadiroğlu Konağı 

16.45/17.15 Heyecan Bahçesi 

17.30/18.00 Yalnız Ardıç 

18.00/18.50 Germenicia Antik Kenti ve Mozaik Alanı 

18.50/19.00 Akşam Yemeği İçin Hareket  

19.00/20.30 AKŞAM YEMEĞİ (KERVANHAN TESİSLERİ) 

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ V. OTURUM / 09:00-10:35 
SEZAİ KARAKOÇ SALONU   

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Lutfiye ÖZDEMİR 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 

Gülbahar ELİBOL 

Gülesin TUT 

Öğr.Gör. Emine SEVER 

Örgütsel Kronizmin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki 

Etkisinde, İşe Yabancılaşmanın Aracı Rolü 

09.25/09.45 

Dr.Öğr.Üyesi Burcu AYDIN 

KÜÇÜK 

Doç.Dr.Ömer Erdem KOÇAK 

İş Yerinde Diğerleri ile Olumlu İlişkilerimizde Olumlu 

Benlik Algısının Etkisi: Güvenme Eğiliminin Rolü 

09.50/10.10 

Prof.Dr. Hülya G. 

ÇEKMECELİOĞLU  

Arş.Gör. Jale BALKAŞ 

Yönetim Politikaları ve Uygulamalarının İş Tatmini 

Üzerindeki Etkisinde Örgütsel İletişimin Rolü: 

Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma 
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10.15/10.35 
Bi.Uzm. Burhan ATALIK 

Doç.Dr. Kemal EROĞLUER 

Çalışanların Esnek Çalışma Düzenlemelerine Karşı 

Tutumlarının İşe Adanmışlıklarına Etkisinde Örgütsel 

Adalet Algısının Aracı Rolü 

TURKUAZ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Salih YEŞİL 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 

Doç.Dr. Murat TOKSARI 

Dr.Öğr.Üyesi Yavuz Sezer 

OĞUZHAN 

Dr.Öğr.Üyesi Mecbure ASLAN 

Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği Konularında 

Yayınlanmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi 

09.25/09.45 Dr.Öğr.Üyesi Mecbure ASLAN 
Psikolojik Sermayenin Film Analizi Yöntemiyle 

İncelenmesi 

09.50/10.10 
Öğr.Gör.Dr. Ebru DEMİREL 

Arş.Gör.Dr. Seyhan ÖZDEMİR 

Journal of Management: 1983-2021 Yılları Arası 

Bibliyometrik Analiz ve Haritalama 

10.15/10.35 
Uzm. Nursena DEMİR  

Prof.Dr. Hatice Necla KELEŞ 

Bilişsel Esneklik Düzeyi ile Problem Çözme Becerisi 

İlişkisi: İstanbul İlinde Bir Araştırma 

KAHVERENGİ SALONU 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatih KONAK 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 
Doç.Dr. Mustafa KILLI 

Öğr.Gör.Dr. Yusuf IŞIK 

Muhasebe Eğitiminin Özel Tasarım Yazılımlarla 

Desteklenmesine Yönelik Bir Simülasyon: İnteraktif 

Alıştırma Kullanımı 

09.25/09.45 
Arş.Gör. Musa ÖZÇELİK 

Arş.Gör. Aynur SÜSAY 

Ekonomik Büyüme ile Kredi Hacmi, Dış Ticaret 

Dengesi ve Faiz Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: 

Türkiye Örneği 

09.50/10.10 
Arş.Gör. Ferhat KARADEMİR 

Doç.Dr. Samet EVCİ 

MIST Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerli 

Mi? 

10.15/10.35 

Dr.Öğr.Üyesi Bilal Zafer 

BERİKOL 

Dr.Öğr.Üyesi İlker KEFE 

E-Dönüşüm Sürecinde Dijital Muhasebenin Rolü 

SEMİNER SALONU 1 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Muammer ZERENLER 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 

Arş.Gör. Çetin ÇİLDİR  

Prof. Dr. H. Seçil 

FETTAHLIOĞLU 

Bir Teorik Brikolaj Çalışması: Genişletilmiş Benlik 

Teorisi Bağlamında Diderot Etkisi Kavramının 

Entegrasyonu 

09.25/09.45 
Dr.Öğr.Üyesi Haydar İNCE 

Öğr.Gör. Derya ÖZTEMİZ 

Elektronik Ticaret Yapan Firmaların Covid-19 Pandemi 

Döneminde Karşılaştıkları Zorlukların Araştırılması: 

Türkiye’de Cirosu En Yüksek 100 Firma Üzerinde 

Yapılan Bir Uygulama 

09.50/10.10 
Ahmet Tuğrul TUĞER 

Jale MİNİBAŞ POUSSARD 

Hizmet Çalışanlarının Olumsuz Duyguları ve Adalet 

Algısı: Örgüt Temelli Öz Saygısı ve Duygusal 

Bağlılığın Tampon Etkisi 

10.15/10.35 
Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÖZKAN 

Doç. Dr. Fatih KOÇ 

Helal Sertifikalı Ürünlere Yönelik Güvenin Satın Alma 

Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Çoklu Grup Analizi 

Çalışması 

SEMİNER SALONU 2 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Çiğdem KIREL 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 
Arş.Gör. Murat CERİT  

Doç.Dr. Bilal ÇANKIR 

İşte Güçlenme Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini 

Azaltır mı? Bir Araştırma 

09.25/09.45 
Nil MADİ 

Dr.Öğr.Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK 

Örgüte Yönelik Psikolojik Sahiplenme Olgusu Üzerine 

Nitel Bir Araştırma 

09.50/10.10 
Doç.Dr. Yasemin HANCIOĞLU 

Mustafa Onur ŞİMŞEK 

Örgütsel Çatışmanın Sebepleri ve Çatışma Yönetim 

Stillerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle 

Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe Bir 

Uygulama 

10.15/10.35 
Prof.Dr. Burcu ERŞAHAN 

Gülistan BAYTOK 

Çalışma Süresi ve Meslek Mensubu Açısından Yapılan 

İşin Anlamlılığı ve İşten Ayrılma Niyeti Algıları: Bir 

Alan Araştırması 
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KARİYER MERKEZİ SALONU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN 

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI 

09.00/09.20 

Doç.Dr. Murat KOÇ 

Alper BALTACI 

Öğr.Gör.Yonca BİR 

Pandemi Döneminde Tükenmişliğin Örgütsel Bağlılığa 

Etkisi ve Kıdemin Düzenleyicilik Rolü (Havacılık 

Sektöründe Bir Araştırma) 

09.25/09.45 
Prof.Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 

Ömer ÇAVUŞ 

Yapay Zekaya Yönelik Genel Tutumların Bireysel 

Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Bir Uygulama 

09.50/10.10 

Dr.Öğ.Üyesi Hüseyin ASLAN 

Ahmet İLHAN 

İbrahim Sani MERT 

Hizmetkâr Liderliğin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki 

Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracı Rolü 

10.15/10.35 

Dr.Öğr.Üyesi Berna TURAK 

KAPLAN 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KAPLAN 

Prof.Dr. Adnan ÇELİK 

Ekolojik Örgütsel Yenilik Performansı Nasıl Etkiliyor? 

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Araştırması 

12.35/13.30 ÖĞLE YEMEĞİ KSÜ YEMEKHANESİ 
13.30/15.30  

 

İSTAR DANIŞMANLIK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ 
KAHRAMANMARAŞ ŞEHİR MERKEZİ KÜLTÜREL MEKANLAR GEZİ PROGRAMI 

 Toplanma Saati / Toplanma Yeri: Kongre Merkezi Önü 

13.45 Hareket Saati 

Gezilecek Yerler 

14.00/14.30 Arkeoloji Müzesi 

14.45/15.30 Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi 

15.45/16.30 Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi 

16.45/19.00 Ulucami ve Taş Medrese 

Kapalı Çarşı 

Bakırcılar Çarşısı 

Kuyumcular Çarşısı 

Taş Han ve Hışırhan 

Serbest Zaman 

Ramada Otelde Konaklayanlar İçin Ring Servis Saatleri 

19.00 / 20.00 ve 21.00 Kıbrıs Meydanı Turizm Durak Noktası  

15 MAYIS 2022 PAZAR 
KAHRAMANMARAŞ DOĞA GEZİSİ PROGRAMI 

09.00 Toplanma Saati / Toplanma Yeri:  

Otellerde Kalan Misafirlerimiz için ring servisler oluşturulmuştur. Servis saatlerine titizlikle 

riayet edilmesi rica olunur. 

Üniversite Avşar Kampüsü  

Ramada Otel Önü 

Klarion Otel Önü 

Kıbrıs Meydanı Turizm Durak Noktası 

09.15 Hareket Saati 

Gezilecek Yerler 

10.00/12.00 Başkonuş Yaylası ve Doğa Yürüyüşü 

12.15 Toplanma ve Hareket Saati 

12.15/13.00 Başkonuş Yaylasından EXPO Fuar Alanına Yolculuk 

13.00/14.00 EXPO Fuar Alanı Gezisi 

14.00/14.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

14.30 SERBEST ZAMAN 
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ONLINE OTURUMLAR  

21st 

International Business Congress 

Online Program 
 

Attention 

The Program is scheduled with TRT Time Zone Turkey. 

The actual standard time zone in Turkey is 

UTC/GMT +3 hours. 

 
 

We are happy to invite you to the Meet-and-greet Session of the 21st IBC on May 7, 

2022 (Saturday) at 17:00 pm TRT. Please feel free to join us! 

https://zoom.us/j/95600774766?pwd=TkNwZ1RMUDFyTHZnKzBLU0x5ckFGdz09 

Meeting-ID: 956 0077 4766 

Password: ibc21 

 

 

 

Participation Certificates 

21st IBC is a nonprofit organization and we would like to make this wonderful program 

available for your network, for young academics and especially for your students. 

Therefore, please feel free to circulate this program in your network and to whoever you 

consider. The Organizing Committee will provide an official certificate of participation 

for the audience. 

After the completion of each session, the audience will automatically receive a short 

online form to give their feedbacks regarding the session and to leave their information 

(Name/Surname, Country, E-Mail address) to receive the above-mentioned certificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/95600774766?pwd=TkNwZ1RMUDFyTHZnKzBLU0x5ckFGdz09
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 Thursday, 12.05.2022 

11:15 Human Resources with Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Turkey 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/97267503336?pwd=TDVGeUpVV2hrVU50aHZMTjNJNm5UZz09 

Meeting ID: 972 6750 3336  Password: ibc21 

 

Roman Kugler, HR Director, Robert Bosch Group, Germany 

Strategic Workforce Planning: Foundation of People Management @ Bosch 
 

Mohamed Redha Alkashami, Arab Open University, The Kingdom of Bahrain 

Investigating the Impact of CIPD Level Three for the Skills Shortage on the Private Sector in the Kingdom 

of Bahrain 
 

Katharina Cox-Nowak, Client Services/Change & Delivery, FIS GmbH & FOM University of Applied 

Sciences, USA 

Between Working from the Office versus Remotely: Is there an optimal balance in hybrid working? 
 

Ulkar Binnatova Erbaysal, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azerbaijan 

The Effect of Digitized Human Resources Management on Organizational Performance 

13:30 Artificial Intelligence with Prof. Dr. Islam Tahir, Czech Republic 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/93857238323?pwd=OEZJZzlsZ3VGaG9BNGc1VEo4WjJhQT09 

Meeting ID: 938 5723 8323 Password: ibc21 

 

Gaia Rancati, Allegheny College, USA 

Artificial Intelligence in Service Research 
 

Erdinç Saçan, Fontys University of Applied Sciences, Netherlands 

Inclusive Artificial Intelligence 
 

Ashwani Kumar Upadhyay, Symbiosis Institute of Media and Communication, India 

Application of Artificial Intelligence in Media Industry 

15:00 Neuromarketing with Asst. Prof. Dr. Gaia Rancati, USA 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/98227933701?pwd=TW5VWERWZENSZVJtNlQzN2N2dVZ3QT09 

Meeting ID: 982 2793 3701  Password: ibc21 

 

Tatiana Belskaia, CEO & Founder, Neuroscience Business School, Spain 

Harseerat Kaur, Neuroscience Business School, Spain 

WOW Effect: Sensory Perception and Neuromarketing for Business 
 

Usha Seshadri, VIT-AP University, India 

Role of New Technologies in Driving Marketing Theory and Practice 
 

Arigun Bayaraa, Allegheny College, USA 

Racial Diversity in Super Bowl Commercials? A Neuromarketing Approach 

16:45 Pricing with Assoc. Prof. Dr. Ayça Can Kırgız, Turkey 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/92882280224?pwd=UFpOVTdodlB0YUxlTGc2YnArbmM4QT09 

Meeting ID: 928 8228 0224  Password: ibc21 

https://zoom.us/j/97267503336?pwd=TDVGeUpVV2hrVU50aHZMTjNJNm5UZz09
https://zoom.us/j/93857238323?pwd=OEZJZzlsZ3VGaG9BNGc1VEo4WjJhQT09
https://zoom.us/j/98227933701?pwd=TW5VWERWZENSZVJtNlQzN2N2dVZ3QT09
https://zoom.us/j/92882280224?pwd=UFpOVTdodlB0YUxlTGc2YnArbmM4QT09
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Krista Li, Indiana University, USA 

Artificial Intelligence: Information Collection and Behavior-Based Pricing Under Privacy Concerns 
 

Koray Cosguner, Indiana University, USA 
Pricing Under Various Sources of Demand Dynamics 

 Friday, 13.05.2022 

09:00 Designing & Development of Business Games - An Instructor’s Perspective 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/99571493007?pwd=c1FrU0xjSGxLM29VUm1MSktXUmNkUT09 

Meeting ID: 995 7149 3007 Password: ibc21 

 

Shekhar Trivedi, Dr. Gaur Hari Singhania (GHS) Institute of Management, India 

10:00 Leadership in the 21st Century with Prof. Dr. Erdener Kaynak, USA 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/97717092775?pwd=NC9PQU90V1FBeE52Qm11eG1vVEtwUT09 
Meeting ID: 977 1709 2775  Password: ibc21 

 

Mazia Yassim, University of Greenwich, United Kingdom 
 

Shaukat Ali, University Wolverhampton, United Kingdom 

11:30 Sustainability with Prof. Dr. Thiago de Chaves, Brazil 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/95341292315?pwd=L3MwbnlKd0lzbUJEOWljcXNhWm1zUT09 

Meeting ID: 953 4129 2315 Password: ibc21 

 

Meisam Shirkhodaie, University of Mazandaran, Iran 

Redefining International Business of Oil Countries in the Context of the United Nations 

Sustainable Development Program 
 

Chigozie Nweke-Eze, Integrated Africa Power (IAP) & Institute for Advanced Sustainability Studies, 

Germany 

Energy, Business and Sustainability in Africa – The Case of Large-Scale Geothermal Energy Development 

in Kenya 
 

Mnqobi Banele Njoko, University of Limpopo, Turfloop Graduate School of Leadership, South Africa 

Limitations to Effective Management and Sustainability of Agricultural Projects: A Case of Elias 

Motsoaledi Local Municipality, Limpopo Province, South Africa 
 

Ahmed Maher Mohammed Ali, University of Kufa, Faculty of Administration and Economics, Iraq 

Yasir Sahib Malik, University of Kufa, Faculty of Administration and Economics, Iraq 

Sahar Mahede Jabar, University of Kufa, Faculty of Engineering, Iraq 

Evaluation of Green Supply Chain Requirements in Developing Countries – Iraq as a Model 

13:30 Finance & Accounting with Assoc. Prof. Dr. Volha Rudkouskaya, Belarus 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/97307496433?pwd=MkFqM0liaGgwTkkrREtkcmxDb0Yydz09 

Meeting ID: 973 0749 6433  Password: ibc21 

https://zoom.us/j/99571493007?pwd=c1FrU0xjSGxLM29VUm1MSktXUmNkUT09
https://zoom.us/j/97717092775?pwd=NC9PQU90V1FBeE52Qm11eG1vVEtwUT09
https://zoom.us/j/95341292315?pwd=L3MwbnlKd0lzbUJEOWljcXNhWm1zUT09
https://zoom.us/j/97307496433?pwd=MkFqM0liaGgwTkkrREtkcmxDb0Yydz09


21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 

21st International Business Congress 

 

XXIX 

 

 

 

 

Volha Rudkouskaya, Belarusian State Economic University, Belarus 

Strategic Financial Planning in Business, Its Current Challenges and Prospects 
 

Thai Minh Trang Phung, Hoa Sen University, Vietnam 

Technology Readiness and Fintech Usage 
 

Marxia Oli Sigo, National Institute of Technology Sikkim, India 

In the Realm of FinTech (2022): India and the World 
 

Michael Yeboah, Kumasi Technical University, Ghana 

Benjamin Yeboah, Kumasi Technical University, Ghana 
Accounting Practices and Fiscal Decentralisation’s Impact on Corruption: A BRICS Perspective 

15:30 Consumer Behavior with Dr. Tatiana Belskaia, Spain 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/99738748494?pwd=Ukx6eHBieWFoTVVZWURMSUFJRmQvUT09 

Meeting ID: 997 3874 8494 Password: ibc21 
 

Rajeev Gupta, Teerthanker Mahaveer University, India 

The Impact of Omni-Channel Customer Delight on Repurchase Intention 
 

Maria Kanwal, The Woman University, Pakistan 

Gender Based Behavioral Segmentation of Online Consumers 
 

John Turcus, Product Management and Innovation, XR Technologies, Adidas, Germany 

Consumer Engagement in the Age of Immersive Digital Experiences 
 

Sarwar Alam Ansari, Universal Business School, India 

Arshiya Fathima M. S., B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, India 

Applying Theory of Planned Behavior with Environment's Concern and Knowledge Variables in Knowing 

the Consumer Intent Towards Solar Household Products 

17:30 Corporate Social Responsibility with Prof. Dr. Shekhar Trivedi, India 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/98184241896?pwd=bkNMN0swa2VXLzd6K0JRbmtDZmF6UT09 

Meeting ID: 981 8424 1896  Password: ibc21 
 

Thiago de Chaves, State University of Santa Catarina, Brazil 

(with Gabriel Vouga) Social Business: Cases Made in Brazil 
 

Muhammad Ishtiaq Ishaq, Quaid-i-Azam University, Pakistan 

Cultural Differences in CSR Activities in Italian and Pakistani Hospitality Industry 
 

Syed Shujaat Ali Shah, University of Central Punjab, Pakistan 

Corporate Social Responsibility 

19:00 Education & Science with Dr. Mazia Yassim, UK 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/95715532517?pwd=K1VjZFhWdGQ0RFp2QStJbGRnK09WZz09 

Meeting ID: 957 1553 2517  Password: ibc21 

https://zoom.us/j/99738748494?pwd=Ukx6eHBieWFoTVVZWURMSUFJRmQvUT09
https://zoom.us/j/98184241896?pwd=bkNMN0swa2VXLzd6K0JRbmtDZmF6UT09
https://zoom.us/j/95715532517?pwd=K1VjZFhWdGQ0RFp2QStJbGRnK09WZz09
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Mostafa Torabi, Brandon University, Canada 

Online Reviews and Student Satisfaction: A Study Using a Service Quality Model 
 

Abdul Waheed Siyal, ILMA University, Pakistan 

Mentoring Students to Explore Their What, Why and How 

20:30 ULTIMER Session: Logistics with Asst. Prof. Dr. İbrahim Sarper Karakadılar, Turkey 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/95106544736?pwd=dkNHTjM4cTJGODdSMWZDck1naHV6dz09 

Meeting ID: 951 0654 4736  Password: ibc21 

 

Tekin Battal, Area Manager Bavaria, Hellmann Worldwide Logistics, Germany 

Post Covid and War Times: The Chances in Logistics for Turkey 
 

Olcay Yılmaz, Finance Director, Siemens Mobility Ltd., United Kingdom 

Trends and Dynamics in the Rail Infrastructure Industry Suggesting Servitization 
 

Can Sentürk, CEO, Plateau, Luxemburg & Germany 

Challenges of AI Integration into Parcel Logistic 
 

Janet Okello, Silesian University of Technology, Poland 
Effects of Information System on Logistics Performance 

 Saturday, 14.05.2022 

09:15    Small Firms' Productivity Dilemma and Their Access to Business Knowledge 

with Prof. Dr. Erdener Kaynak, USA 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/94139465447?pwd=ZXA0UnRwWmtUbHJ0VlZ1bU55UnVtdz09 
Meeting ID: 941 3946 5447  Password: ibc21 

Lourdes Sosa, London School of Economics, United Kingdom 

10:15    Mobility with Assoc. Prof. Dr. Ashwani Kumar Upadhyay, India 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/92746781137?pwd=RkFja29hNWJDcmhYaTdxcTNNNnVydz09 

Meeting ID: 927 4678 1137  Password: ibc21 
 

Stephan Röß, CEO, AI-Charge Technologies, Germany 

Automotive Charging - Artificial Intelligence, Charging and Technologies 

Osvaldo Romero, Ford Motor Company, Mexico 

On the Road to the Autonomous Driving Experience 

Laszlo Hammerl, Dennis Weber, Oliver Kremer, Hungarian University of Agriculture and Life 

Sciences, Hungary 

Innovation in the Repuclic of Turkey: Strenghts and Barriers of the Domestic Expansion of the Automotive 
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PSİKOLOJİK SERMAYENİN POZİTİF SES ÇIKARTMA DAVRANIŞI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR 

UYGULAMA 
 

Dr. Nida PALABIYIK 

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 

Öğr. Gör. Esra AKAY 

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 

 

Özet 

Bu araştırmanın temel amacı sağlık sektöründeki yöneticilerin psikolojik sermayelerinin pozitif ses çıkarma 

davranışları üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda öncelikle sağlık sektöründeki yöneticilerin, 

yönetim alanı itibariyle psikolojik sermayelerinde ve pozitif ses çıkarma davranışlarında bir farklılık olup olmadığı 

araştırılmıştır. Uygun örnekleme yöntemiyle uygulanan anket verileri; frekans analizi, t-testi, korelasyon ve regresyon 

analizleri yardımıyla incelenmiştir. Ulaşılan bulgular; sağlık sektöründeki yöneticilerin psikolojik sermayeleri ile 

pozitif ses çıkarma davranışlarının yönetim alanlarına göre (idari birim-tıbbi birim) farklılaştığını göstermiştir. 

Araştırma değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonucunda ise değişkenler 

arasında anlamlı bir etki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sermaye, ses çıkarma, pozitif ses çıkarma 

 

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON POSITIVE VOICE 

BEHAVIOR: A COMPARATIVE APPLICATION IN THE HEALTH SECTOR 

Abstract 

The main purpose of this research is to determine whether the psychological capital of managers in the health sector 

has an effect on their positive voice behaviors. In this direction, first of all, it was investigated whether there is a 

difference in the psychological capital and positive voice behaviors of the managers in the health sector. Survey data 

applied with convenient sampling method; frequency analysis, t-test, correlation and regression analyzes were used. 

Findings; showed that the psychological capital and positive voice behaviors of the managers in the health sector differ 

according to the management areas (administrative unit-medical unit). It was determined that there was a significant 

relationship between the research variables. As a result of the regression analysis, it was determined that there was 

significant effect between the variables. 

Keywords: Psychological capital, voice, positive voice 

 

GİRİŞ  

Kişilerin sahip olduğu bilgi, deneyim, kişilik özellikleri gibi durumlar iş yaşamındaki performansı 

etkilemektedir. Bu durumlar içerisinde geliştirilebilir nitelikteki kişilik özellikleri önemli bir 

stratejik kaynak olarak değerlendirilebilir. Bilgi ve deneyimin gelişmesiyle birlikte kişilerin 

kendisi için yaptığı yatırımlar, işletme açısından da değer yaratmaktadır (Kersting, 2003, s. 6). 

Bu anlamda kişilik özelliklerinin geliştirilebilen yönlerine yoğunlaşan psikolojik sermaye, 

kişilerin zaman içerisinde edindiği bilgi ve deneyim vasıtasıyla bireysel farkındalık yaratmasına 

ve işletmesine değer katmasına olanak vermektedir (Goldsmith vd., 1997, s. 817). Benzer şekilde 

iş yaşamında bilgi paylaşımının ve geri bildirimlerin denetimli bir serbestlik içerisinde yayılması 

sağlandığında çalışanların yüksek motivasyon düzeyinde daha verimli çalışmaları mümkün 

olmaktadır (Şener vd., 2018, s. 168). Pozitif ses çıkarma davranışı olarak adlandırılan bu durum, 

yöneticiler tarafından uygulandığında esnekliğin ve yaratıcılığın artmasını teşvik etmektedir.  

Alan yazında, nitelikli çalışanların işten ayrılması ve çeşitli sebeplerle verimliliğin düşmesi gibi 

istenmeyen durumların önlenmesinde psikolojik sermayenin etkili olduğunu ortaya koyan 

çalışmalar bulunmaktadır (Öztürk vd., 2018, s. 1360; Erkuş ve Fındıklı, 2013, s. 302). Benzer 

şekilde bazı araştırmalarda, psikolojik sermaye düzeyi yüksek olan kişilerin, işiyle özdeşleşme 

düzeyinin de yüksek olduğu belirlenmiştir (Nişancı vd., 2019, s. 65). Yeşilkuş vd. (2022, s. 185) 

tarafından yapılan güncel bir araştırmada ise psikolojik sermayenin pozitif ses çıkarma davranışı 

üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Alan yazında pozitif ses çıkarma davranışıyla ilgili 

yapılan araştırmalar incelendiğinde ise pozitif ses çıkarma davranışı sergileyen kişilerin, işten 

ayrılma niyetlerinin azaldığı (Süer ve Keçeci, 2018, s. 435); hastanelerde çalışanların pozitif ses 
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çıkarma davranışlarını artırmak için olumlu bir iletişim iklimi oluşturulması gerektiği (Şener vd., 

2018, s. 165) ve yöneticiye duyulan güvenin pozitif ses çıkarma davranışını olumlu yönde 

etkilediği (Gao vd., 2011, s. 787) şeklinde bulgulara ulaşıldığı görülmektedir.  

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda sağlık sektöründe yöneticilerin psikolojik sermayelerinin ve 

pozitif ses çıkarma davranışlarının önemli olabileceği düşüncesiyle psikolojik sermayenin pozitif 

ses çıkarma davranışı üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi bu araştırmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. Öte yandan sağlık sektöründe yönetici vasıflarıyla ilgili farklı beklentilerin 

oluşması, bu kavramların söz konusu beklentiler açısından farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu beklentiler genellikle; sağlık sektöründe yöneticilik 

mesleğiyle ilgili yöneticilerin, yönetim alanıyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olması ya da sağlık 

alanıyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olması şeklinde olmaktadır. Bu nedenle söz konusu 

durumun, psikolojik sermaye ve pozitif ses çıkarma etkileşimi bağlamında anlamlı bir farklılığı 

olup olmadığı, araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, psikolojik 

sermayenin pozitif ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisini belirlemek üzere regresyon analizi; 

psikolojik sermaye ve pozitif ses çıkarma davranışının yönetim alanının türüne göre (idari-tıbbi) 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla da t-testi yapılmıştır. Araştırma, Yozgat 

ilinde sağlık sektöründe görev yapan yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle 

araştırmanın temel kısıtını, örneklemin kapsam itibariyle fazla geniş olmaması oluşturmaktadır. 

Ancak bu kısıt, alan yazında yapılacak diğer araştırmalarla ortadan kaldırılabilir.    

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırmada, sağlık kuruluşlarının idari ve tıbbi birimlerinde görev yapan yöneticilerin, 

psikolojik sermayelerinin pozitif ses çıkarma davranışları üzerindeki etkisini belirlemek ve 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Yozgat ili sağlık kuruluşlarında görev 

yapmakta olan yöneticiler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından 

güvenirlik ve geçerlilik analizlerinde gerekli görülen bir ölçüt olarak ölçekteki madde sayısının 

(34 madde) on katı büyüklüğünde örnekleme ulaşılması amaçlanmıştır (Kline, 2011, s. 11). 

Belirlenen sağlık kuruluşlarında yöneticilik görevi üstlenen kişilere, uygun (kolayda) örnekleme 

yöntemi kullanılarak anket uygulanmıştır. Katılımcılardan edinilen veriler doğrultusunda eksik 

ya da hatalı yanıtların yer aldığı anketler çıkarıldıktan sonra 342 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırmada psikolojik sermayeyi ve pozitif ses çıkarma davranışını belirleyebilmek amacıyla 

Pozitif Psikolojik Sermaye ve Pozitif Ses Çıkarma Davranışı Ölçeklerinden yararlanılmıştır. 

Araştırma için uygun ölçekler belirlenirken ölçeklerin, araştırma için öngörülen ihtiyacı 

giderebilme derecesi ve güvenirlik-geçerlik yönünden alan yazındaki yeterlilik ölçütü dikkate 

alınmıştır (Seçer, 2015, s. 68). Ölçeklere ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyledir: 

Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği: Araştırmanın psikolojik sermaye değişkenini ölçmek için 

Luthans vd. (2007) tarafından geliştirilip Akçay (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan ve 24 

maddeden oluşan “Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; her biri altışar 

ifadeden oluşan “özyeterlilik”, “umut”, “esneklik” ve “iyimserlik” olmak üzere dört boyuttan 

oluşmaktadır. Katılımcıların ifadelere katılma düzeylerini belirlemek üzere “1=Beni Hiç 

Tanımlamıyor, 2= Beni Biraz Tanımlıyor, 3=Kararsızım, 4= Beni İyi Tanımlıyor ve 5= Beni Çok 

İyi Tanımlıyor” şeklinde tanımlanan beşli Likert Tipi Ölçek kullanılmıştır. 

Pozitif Ses Çıkarma Davranışı Ölçeği: Araştırmadaki pozitif ses çıkarma davranışı değişkenini 

ölçmek için Maynes ve Podsakoff (2014) tarafından geliştirilen ses çıkarma davranışı ölçeğindeki 

pozitif ses çıkarma davranışı boyutunun Çankır (2016) tarafından Türkçeye uyarlanarak 

hazırlanan “Pozitif Ses Çıkarma Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; her biri beşer maddeden 

oluşan “destekleyici ses çıkarma davranışı” ve “yapıcı ses çıkarma davranışı” olmak üzere iki 

boyuttan oluşmaktadır. Katılımcıların ifadelere katılma düzeylerini belirlemek üzere 

“1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4= Katılıyorum ve 5= Kesinlikle 

Katılıyorum” şeklinde tanımlanan beşli Likert Tipi Ölçek kullanılmıştır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler ise aşağıdaki şekildedir: 

H1: Yöneticilerin psikolojik sermayeleri, iş birimlerine göre (tıbbi birim-idari birim) farklılık 

göstermektedir. 
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 H2: Yöneticilerin pozitif ses çıkarma davranışları, iş birimlerine göre (tıbbi birim-idari birim) 

farklılık göstermektedir. 

H3: Sağlık sektöründe idari birim yöneticilerinin psikolojik sermayesi, pozitif ses çıkarma 

davranışlarını etkiler. 

H4: Sağlık sektöründe tıbbi birim yöneticilerinin psikolojik sermayesi, pozitif ses çıkarma 

davranışlarını etkiler. 

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE TARTIŞMA 

Araştırma verilerinin analiz sürecinde SPSS programından yararlanılmıştır. Öncelikle 

katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik tanımlayıcı istatistiklere yer 

verilmiştir. Ardından araştırma ölçeklerine ilişkin güvenirlik testleri yapılarak hipotez testlerine 

geçilmiştir. Bu bağlamda yöneticilerin görev alanı itibariyle gruplar arası farklılıkları belirlemek 

amacıyla t-testi yapılmıştır. Yöneticilerin psikolojik sermayeleri ile pozitif ses çıkarma 

davranışları arasındaki ilişki ve etki durumlarını ölçmek amacıyla korelasyon ve regresyon 

analizleri yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Ancak analizlere başlanmadan önce çarpıklık ve 

basıklık değerlerine bakılmış ve uç değer olarak belirlenen 6 anket veri setinden çıkarılmıştır. 

Geriye kalan 336 verinin çarpıklık ve basıklık değerleri ise +1,5 ile -1,5 aralığında yer aldığı için 

normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (Tabachnick ve Fidell 2013). 
Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Anket verilerinin analizi sonucunda katılımcıların %48,2’sinin kadın ve %51,8’inin erkek olduğu 

belirlenmiştir. Yaş itibariyle %9,8’i 18-25 yaş aralığında, %44,9’u 26-33 yaş aralığında, %25,9’u 

34-41 yaş aralığında ve %19,3’ü ise 42 yaş ve üzerindedir. Medeni durum açısından ise 

%63,1’inin evli ve %36,9’unun bekâr olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim durumları ise 

lisans (%94,6) ve doktora (%5,4) olmak üzere iki alanda yoğunlaşmaktadır. Katılımcıların 

%44,6’sı idari birimlerde ve %55,4’ü tıbbi birimlerde yöneticilik görevi yapmaktadır. Yöneticilik 

vasfı altında katılımcıların dokuz farklı unvanda görev yaptığı belirlenmiştir. Bu unvanlar; işletme 

müdürü (%2,1), müdür yardımcısı (%5,4), proje müdürü (%12,2), proje müdür yardımcısı (%1,8), 

birim yöneticisi (%45,5), sorumlu hemşire (%30,4), başhemşire (%0,9), başhemşire yardımcısı 

(%0,9) ve başhekim (%0,9) şeklindedir. 

Araştırmanın Güvenirlik Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada yer alan psikolojik sermaye ölçeğine ilişkin cronbach alfa güvenirlik değeri %89 ve 

pozitif ses çıkarma davranışı ölçeğine ilişkin cronbach alpha güvenirlik değeri ise %91’dir. 

Güvenirlik analizi sonucunda ulaşılan bu değerler, araştırmada kullanılan ölçeklerin yüksek 

güvenirlik düzeyine (cronbach alfa>0,80) sahip olduğunu göstermektedir (Yıldız ve Uzunsakal, 

2018, s. 19).  

Gruplar Arası Farklılıklara İlişkin Bulgular 

Katılımcıların yöneticilik görevlerini yaptıkları alanın türü (tıbbi birim-idari birim) açısından 

bağımsız gruplar arası t testi sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Tablo 1. Görev Alanının Türü Açısından T Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Görev Alanı 

Türü 
N Ort. S.S. t Değeri df p 

Psikolojik Sermaye 
İdari Birim 150 3,9556 ,38342 

2,963 334 ,003 
Tıbbi Birim 186 3,7950 ,60314 

Özyeterlilik 
İdari Birim 150 4,5744 ,44935 

8,943 334 ,000 
Tıbbi Birim 186 3,8934 ,91014 

Umut 
İdari Birim 150 4,1878 ,66367 

1,657 334 ,098 
Tıbbi Birim 186 4,0591 ,74077 

İyimserlik 
İdari Birim 150 3,2211 ,46922 

-5,298 334 ,000 
Tıbbi Birim 186 3,5529 ,67543 

Esneklik 
İdari Birim 150 3,8389 ,41791 

2,654 334 ,008 
Tıbbi Birim 186 3,6747 ,70355 

Pozitif Ses Çıkarma 

Davranışı 

İdari Birim 150 4,0980 ,54986 
7,470 334 ,000 

Tıbbi Birim 186 3,5387 ,81725 

Destekleyici Ses 
Çıkarma Davranışı 

İdari Birim 150 3,9560 ,58430 
6,058 334 ,000 

Tıbbi Birim 186 3,4656 ,89188 
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Yapıcı Ses Çıkarma 

Davranışı 

İdari Birim 150 4,2400 ,65784 
6,719 334 ,000 

Tıbbi Birim 186 3,6118 1,04352 

 

Tabloda yer alan t testi sonuçlarına göre katılımcıların psikolojik sermayeleri ile pozitif ses 

çıkarma davranışları, yöneticilik yaptıkları görev alanının türüne göre farklılık göstermektedir 

(p<0,05). Ölçek ortalamaları incelendiğinde bu farklılığın idari birim yöneticilerinden 

kaynaklandığı görülmektedir. Alt boyutlar itibariyle psikolojik sermayenin iyimserlik 

boyutundaki farklılığın tıbbi birimlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer boyutlar 

itibariyle ise farklılığın idari birimlerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırmanın 

H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir.  

Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik korelasyon analizi sonuçları 

Tablo 2’de özetlenmiştir.  
Tablo 2. Psikolojik Sermaye ile Pozitif Ses Çıkarma Davranışı Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon 

Analizi Değerleri 
Değişkenler 1 2 3 4 5 6 

1.Özyeterlilik 1 ,561** ,108** ,443** ,402** ,373** 

2.Umut  1 ,420** ,688** ,178** ,376** 

3.İyimserlik   1 ,446** -,043 -,006 

4.Esneklik    1 ,214** ,330** 

5.Destekleyici Ses Çıkarma     1 ,513** 

6.Yapıcı Ses Çıkarma      1 

**p<0,01 

Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde psikolojik sermaye boyutlarının kendi aralarında 

düşük (özyeterlilik ile iyimserlik) ve orta (özyeterlilik ile esneklik; özyeterlilik ile umut) düzeyde 

anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmektedir. Pozitif ses çıkarma davranışı boyutları 

(destekleyici ses çıkarma ile yapıcı ses çıkarma) ise kendi aralarında orta düzeyde anlamlı bir 

ilişkiye sahiptir. Psikolojik sermaye boyutlarından birisi olan iyimserlik; destekleyici ses çıkarma 

ve yapıcı ses çıkarma ile ilişkili değildir. Ancak özyeterlilik boyutu; destekleyici ses çıkarma ve 

yapıcı ses çıkarma ile orta düzeyde anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Psikolojik sermayenin umut 

boyutu; destekleyici ses çıkarma ile düşük ve yapıcı ses çıkarma ile orta düzeyde anlamlı bir 

ilişkiye sahiptir. Benzer şekilde psikolojik sermayenin esneklik boyutu da destekleyici ses 

çıkarma ile düşük ve yapıcı ses çıkarma ile orta düzeyde anlamlı bir ilişkiye sahiptir. 

Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada sağlık sektöründeki idari birim yöneticilerinin psikolojik sermayesinin pozitif ses 

çıkarma davranışı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar 

Tablo 3’te özetlenmiştir. Analiz sonucunda idari birim yöneticilerinin psikolojik sermaye 

düzeylerinin pozitif ses çıkarma davranışları üzerinde anlamlı bir etkisiye sahip olduğu 

görülmüştür. Bu anlamda araştırmanın H3 hipotezi kabul edilmiştir. 
Tablo 3. İdari Birim Yöneticilerinin Psikolojik Sermayesinin Pozitif Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki 

Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi Değerleri 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken β p t R R2 Düz. R2 F 

Psikolojik Sermaye 
Pozitif Ses 

Çıkarma Davranışı 
,584 ,000 8,746 ,584 ,341 ,336 76,490 

Özyeterlilik  

Destekleyici Ses 

Çıkarma Davranışı 
,535 ,000 6,313 ,798 ,636 ,626 63,657 

Yapıcı Ses 

Çıkarma Davranışı 
-,106 ,150 -1,448 ,854 ,730 ,723 98,049 

Umut 

Destekleyici Ses 
Çıkarma Davranışı 

,412 ,000 5,098 ,798 ,636 ,626 63,657 

Yapıcı Ses 

Çıkarma Davranışı 
,824 ,000 11,843 ,854 ,730 ,723 98,049 
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İyimserlik 

Destekleyici Ses 

Çıkarma Davranışı 
-,334 ,000 -6,217 ,798 ,636 ,626 63,657 

Yapıcı Ses 

Çıkarma Davranışı 
-,327 ,000 -7,080 ,854 ,730 ,723 98,049 

Esneklik 

Destekleyici Ses 

Çıkarma Davranışı 
,286 ,000 -4,218 ,798 ,636 ,626 63,657 

Yapıcı Ses 

Çıkarma Davranışı 
,202 ,000 3,468 ,854 ,730 ,723 98,049 

Sağlık sektöründeki tıbbi birim yöneticilerinin psikolojik sermayesinin pozitif ses çıkarma 

davranışı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 

4’te özetlenmiştir.  
Tablo 4. Tıbbi Birim Yöneticilerinin Psikolojik Sermayesinin Pozitif Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki 

Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi Değerleri 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken β p t R R2 Düz. 

R2 
F 

Psikolojik Sermaye 
Pozitif Ses Çıkarma 

Davranışı 
,254 ,000 3,560 ,254 ,064 ,059 12,672 

Özyeterlilik  

Destekleyici Ses 

Çıkarma Davranışı 
,400 ,000 5,316 ,520 ,270 ,254 16,753 

Yapıcı Ses Çıkarma 

Davranışı 
,143 ,093 1,690 ,281 ,079 ,059 3,894 

Umut 

Destekleyici Ses 

Çıkarma Davranışı 
-,789 ,000 -7,023 ,520 ,270 ,254 16,753 

Yapıcı Ses Çıkarma 

Davranışı 
-,128 ,311 -1,016 ,281 ,079 ,059 3,894 

İyimserlik 

Destekleyici Ses 

Çıkarma Davranışı 
,252 ,002 3,085 ,520 ,270 ,254 16,753 

Yapıcı Ses Çıkarma 

Davranışı 
,060 ,516 ,650 ,281 ,079 ,059 3,894 

Esneklik 

Destekleyici Ses 

Çıkarma Davranışı 
,492 ,000 4,978 ,520 ,270 ,254 16,753 

Yapıcı Ses Çıkarma 

Davranışı 
,259 ,021 2,336 ,281 ,079 ,059 3,894 

Analiz sonuçları incelendiğinde tıbbi birim yöneticilerinin psikolojik sermaye düzeylerinin 

pozitif ses çıkarma davranışları üzerinde anlamlı bir etkisiye sahip olduğu görülmüştür. Bu 

anlamda araştırmanın H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Araştırmada sağlık sektörü yöneticilerinin psikolojik sermayelerinin pozitif ses çıkarma 

davranışları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bununla birlikte sağlık sektörü içerisinde tıbbi alanda 

yöneticilik yapan kişiler ile idari alanda yöneticilik yapan kişiler açısından psikolojik sermaye 

düzeylerinin ve pozitif ses çıkarma davranışlarının farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 

Sağlık sektörü bağlamında iki farklı yönetim alanı açısından yöneticilerin sahip olduğu psikolojik 

sermayenin pozitif ses çıkarma davranışı üzerinde etkili olduğunu ifade eden bir yaklaşımla bu 

araştırma alan yazına katkı sunmaktır. Yapılan analizler sonucunda yöneticilerin psikolojik 

sermayelerinin ve pozitif ses çıkarma davranışlarının, görev yaptıkları alana göre farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılığın idari birim yöneticilerinden kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. Psikolojik sermaye ile pozitif ses çıkarma davranışı arasında anlamlı ilişki olduğu 

belirlenmesine karşın psikolojik sermayenin pozitif ses çıkarma davranışı üzerinde anlamlı bir 

etkisi olmadığı görülmüştür. 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulguların, bazı kısıtlılık durumları altında yürütülen bir çalışmanın 

sonucu olduğu da dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda araştırmanın en önemli kısıtını, örneklemin 

seçildiği alanın fazla çeşitlilik göstermemesi oluşturmaktadır. Bu eksiklik giderilerek yapılacak 

yeni çalışmalarla, alan yazındaki bu araştırma konusu zenginleştirilebilir. 
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THE ROLE OF THE FAMILY FACTOR IN THE IMPACT OF INTRINSIC 

MOTIVATION ON JOB PERFORMANCE 
 

Dr. Gamze Güner KİBAROĞLU 
 Başkent Üniversitesi, gamzegunerkibaroglu@gmail.com 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effects of the family factor, which is a situation variable, on the effect of 

intrinsic motivation on job performance. According to the results of the study, the increase in intrinsic motivation 

affected the job performance in the same direction. In this context, the results of the study emphasize that the 

individual's family institution should be taken into account in the recruitment of personnel and the working period of 

the employee at the workplace. 

Key Words: Job Performance, Intrinsic Motivation and Family. 

 

İÇSEL MOTİVAYSONUN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE AİLE 

FAKTÖRÜ 

Özet  

Bu çalışmanın amacı, içsel motivasyonun iş performansına etkisinde durum değişkeni olan aile faktörünün etkilerini 

araştırmaktır. Çalışmanın sonuçlarına göre içsel motivasyonun artması iş performansını aynı yönde etkilemiştir. Bu 

bağlamda çalışmanın sonuçları, personel alımında ve çalışanın işyerinde çalışma süresinde bireyin aile kurumunun 

dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Performansı, İçsel Motivasyon ve Aile. 

 

INTRODUCTION 

Job performance is defined as different behavioral segments that support an individual's goals 

within the organization in a standard time frame (Motowidlo, Borman, & Schmit, 1997). In this 

context, it can be said that one of the antecedent variables of job performance is intrinsic 

motivation. Intrinsic motivation can enable employees to work much harder, smarter, longer and 

more efficiently (Amabile, 1993). Studies in the literature have shown that family is effective 

among the concepts that affect intrinsic motivation (Greenhaus & Beatell, 1985; Menges, 

Tussing, Wihler, & Grand, 2017; Vallerand, 1997; Wang, Liu, Zhan, & Shi, 2010).  

In this context, the effect of the family factor on the effect of intrinsic motivation on job 

performance was investigated. In this direction, in the light of the issues discussed in the literature 

and the qualitative method, considering the job performance to be an important outcome variable, 

the formative effect of the family on intrinsic motivation was evaluated. 

 

2.LITERATURE REVIEW 

Job performance shows the result of efficiency and effectiveness at work within the scope of 

social exchange theory. It has been argued that this variable can be seen as an outcome variable 

that is affected by the endogenous. In particular, intrinsic motivation has been found to be 

effective on performance (Aryee, Walumbwa, Mondejar, & Chu, 2013). Intrinsic motivation is a 

creative variable that affects job performance. In other words, intrinsic motivation, that is, self-

encouragement, affects job performance (Hennessey, Moran, Altringer & Amabile, 2015). 

It can be said that while job performance is affected by intrinsic motivation, the family can have 

an impact on the extent and degree of intrinsic motivation. In other words, while job performance 

increases with the increase of intrinsic motivation, the effect in question increases as a result of 

the addition of the family factor to this effect (Grant, 2008; Menges et al., 2017). In this context, 

the family factor can play a mediating role between intrinsic motivation and job performance. As 
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a result of these effects observed in the literature, two problematics of the study were created. 

These ; 

 
Question 1: How does intrinsic motivation effects job performance? 

         Question 2: How does family concept play a mediation role in the effect of intrinsic 

   motivation on job performance? 

 

The model of the research within the scope of the two questions of the study is shown in Figure 

1. 

 

Figure 1. The Mediation role of the family in the Effect of Intrinsic Motivation on Job 

Performance 

 

 
 

As can be seen in Figure 1, The Mediation role of the family in the Effect of Intrinsic Motivation 

on Job Performance was examined through a qualitative method. 

 

3.METHOD 

In this study, a random sampling method from nonprobabilistic sampling types was used among 

the qualitative research methods. Data were collected from 42 people within the scope of the 

study. The collected data were analyzed in the QDA miner 6 package program. Frequency 

analysis, code and theme, relational analysis and impact analysis were examined in the QDA 

miner program. 

 

4.RESULTS AND DISCUSSION 

Within the scope of the study, coding and frequency analyses of the data were made. As a result 

of these analyses, three codes were created for work performance and intrinsic motivation, and 

one for the family factor. The frequency of use of these codes and the prominent words were 

found. The relationships between the found codes and their coefficients were examined.  

According to these results, it has been seen that there is a relationship between internal 

performance and job performance. In other words, it has been observed that intrinsic motivation 

affects job performance in the same direction. This finding is supported by the study of Joo et al. 

(Joo, Jeung, & Yoon H.J, 2010). In addition, the family factor was added to the study and the 

relationship between intrinsic motivation and job performance was examined. It was observed that 

the family factor was effective between these two variables. This result is supported by the 

literature (Grant, 2008). 

 

 

 

 

Question 1 

Question 2 
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CONCLUSION AND SUGGESTION 

 

In this study, it was investigated how and to what extent the concept of family can play a role in 

the interaction between intrinsic motivation and job performance. The findings of the study 

revealed that the concept of family, which is the independent variable taken as a mediator variable, 

should be considered. In other words, the concept of family, which is seen as the close circle of 

working individuals, needs to be addressed in terms of both human resources and management. 

Because this concept may play a reducing or increasing role in the effect of intrinsic motivation 

on job performance. 

Since the number reached in the qualitative research conducted within the scope of the study is 

limited, the results of the study should be taken into account in general application. 

The findings of this study have been interpreted as a result of the qualitative methods. It is 

recommended to rerun the study with quantitative methods. It is recommended that job 

performance and intrinsic motivation should be applied in service sectors that are considered to 

be effective sectors. 
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ÜRÜN YENİLİĞİ VE KALİTESİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİNİ 

MARKA MEMNUNİYETİ NASIL ETKİLER? TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 

PANDEMİ SÜRECİNDE KESİTSEL BİR UYGULAMA1 
 

Prof. Dr. Ömer TURUNÇ 

Antalya Bilim Ü., omer.turunc@antalya.edu.tr 

   Ayşe ZEYBEKOĞLU 

Antalya Bilim Ü., zeybekogluayse.07@gmail.com 

 

Özet  

Günümüzün değişen ve gelişen şartlarında işletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet avantaj sağlayabilmek için 

teknolojik gelişmelere ayak uydurmalı, değişimi yakından takip etmeli ve müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru 

analiz etmelilerdir.  Rekabet avantajı sağlamının müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde etkili faktörlerin 

geliştirilmesi ile gerçekleştirilebileceği değerlendirilmekteir. Ürün yeniliği ve kalitesinin bu faktörlerden olduğu 

bilinmektedir. Bu bağlamda Antalya’da pamdemi sürecinde parekende tekstil sektöründe bir araştırma yapılmış ve ürün 

yeniliği ve kalitesinin müşteri memnuniyeti ve sadakatini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Elde edilen bulgular ürün 

yeniliği ve kalitesinin müşteri sadakatini pozitif ve anlamlı olarak etkilediğini; ürün yeniliği - müşteri sadakatini 

ilişkisinde marka memnuniyetinin düzenleyici olduğunu ve ürün kalitesi - müşteri sadakatini ilişkisinde de (marka) 

memnuniyetinin düzenleyici rolü olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ürün yeniliği, ürün kalitesi, müşteri sadakati, marka memmuniyeti, tekstil sektörü 

 

HOW DOES BRAND SATISFACTION AFFECT THE IMPACT OF PRODUCT 

INNOVATION AND QUALITY ON CUSTOMER LOYALTY? A SECTIONAL 

APPLICATION IN THE PANDEMIC PROCESS IN THE TEXTILE SECTOR 

 

Abstract 

In today's changing and developing conditions, businesses must keep up with technological developments, follow the 

change closely and analyze the demands and needs of their customers correctly in order to maintain their existence and 

gain competitive advantage. It is considered that gaining competitive advantage can be achieved by developing factors 

that affect customer satisfaction and loyalty. It is known that product innovation and quality are among these factors. 

In this context, a research was conducted in the retail textile sector during the pandemic process in Antalya and it was 

investigated how product innovation and quality affect customer satisfaction and loyalty. The findings obtained indicate 

that product innovation and quality affect customer loyalty positively and significantly; It has been shown that brand 

satisfaction is a moderator in the relationship between product innovation and customer loyalty, and brand satisfaction 

has a maderating role in the relationship between product quality and customer loyalty. 

Keywords: Product innovation, product quality, customer loyalty, brand satisfaction, textile sector  

 

GİRİŞ  

Küresel pazarda büyüyen ve zorlaşan rekabet ile birlikte işletmeler uluslararası pazarların 

mecburi kıldığı değişikliklere uyum sağlamak için ürün yeniliği ve kalite ile ilgili süreçlerini 

geliştirmeye çalışmaktadır. Rekabet avantajı sağlamının müşteri memnuniyeti ve sadakati 

üzerinde etkili faktörlerin geliştirilmesi ile gerçekleştirilebileceği değerlendirilmekteir. Ürün 

yeniliği ve kalitesinin bu faktörlerden olduğu bilinmektedir.    

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yenilik kavramı ilk kez 1900’lü yıllarda Schumpeter tarafından ortaya atılmış ve sonrasında 

üzerinde çok fazla çalışmalar yapılmıştır (Aghayeva, 2019: 7-8). Schumpeter, yeniliği 

“kalkınmanın itici gücü” olarak tanımlanmıştır. Schumpeter “ekonomik gelişme teorisi“ adlı 

kitabında yeniliği, hali hazırda müşteriler nezdinde bilinmeyen bir ürünü ya da aslında var olan 

bir üründe değişiklik yaparak yeni kazanımlar eklemek şeklinde belirtmiştir (Aslan, 2018: 123). 

OECD’nin 2005 yılında yayımlanan Oslo Kılavuzuna göre inovasyon, yeni veya büyük oranda 

                                                      
1 Bu makale Ayşe Zeybekoğlu’nun YL tezinden türetilmiştir.  
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değişiklik yapılmış ürün (mal ya da hizmet), fikir ya da sürecin, yeni bir pazarlama şeklinde, 

dağıtım biçiminde; ya da iş faaliyetlerinde, iş yeri organizasyonlarında veya dış ilişkilerde 

kullanılan yeni bir yöntemin kullanılmasıdır (Atakan, 2017: 2). 

Yenilik, yeni bir mal veya hizmet geliştirmek, yeni imalat ve sunum şekillerini kullanmak ya da 

daha önceden hiç üretilmemiş bir malı ilk kez piyasaya sunmak olarak tarif edilebilir (Turunç, 

2006: 158). 

İşletmeler, yeniliğin birçok yönünü değerlendirerek, rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışırlar. 

Literatür taraması yapıldığı zaman yeniliğin birçok çeşidiyle karşılaşmak mümkündür. En genel 

anlamda ifade etmek gerekirse bunlar; ürün yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği ve örgütsel 

yenilik şeklindedir. 

Fiyat ve kalite, üretim ve satışta ticari devamlılığı sağlayan iki ana unsurdur. Makine kullanımının 

başlamasıyla birlikte üretimde maliyetler düşmüş ve uzun yıllar fiyat, satış için tek belirleyici 

olmuştur. Daha sonraları bilinçli ve eğitimli müşterilerin oluşması ve modern üretim sistemlerinin 

kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kalite asıl belirleyici unsur olma yolunda ön planda yer 

almıştır.  

Kalite kavramı zamanla bir yönetim şekli olarak kalite kontrolle başlayıp, çağdaş bir sistem halini 

almıştır. Artık amaç kaliteyi kontrol altına almak değil, tek seferde sıfır hatayla doğru üretim 

yapmaktır.  

Kalite kavramı, üretimi gerçekleştirilen ürüne sonradan eklenen bir aksesuar olmaktan ziyade, 

tasarım aşamasından başlayarak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan, ürün ve hizmete 

kullanımda uygunluk kazandıran, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun üretim ve hizmeti 

gerçekleştiren, işletmelerin de kamusal sorumluluklarını gerçekleştirmeleri konusunda olumlu 

olanaklar sağlayan performans  şeklinde yer bulmaktadır. Bundan böyle işletmeler kalitenin 

üretim aşamasında gözetilmesine önem vermekte ve kalite kontrol sistemleri oluşturulmaktadır 

(Turunç, 2006: 147). 

Bir üründe kalite özellikleri belirlenirken dikkate alınması gereken bir çok faktör mevcuttur. 

Bunlar; tüketicinin değişen talepleri, ürünün fiyatı, ürünün özellikleri, rekabet durumu, ürünün 

kullanılış amacı vb. şeklinde sıralanabilmektedir. 

Müşteri sadakati, işletme ve müşteri arasında oluşan bir bağdır. Karşılıklı olarak oluşturulmuş 

olan bu bağ, müşteri nezdinde işletmenin vermiş olduğu mal ve hizmetlere olan ilginin ve talebin 

devam edeceğine dair bir taahhüt sağlarken, işletmelere göre verilen mal ve hizmetin kaliteli 

olmasına ve devam etmesine dair taahhüt sağlar (Bilgin, 2017: 37). 

Gerekli literatür incelemeleri yapıldığında müşteri sadakati ile ilgili bir çok tanım olduğu 

görülmüştür. Oliver (1999); gerek rakip firmalar, gerek değişen tercihler gerekse yeni pazarlama 

çabalarına rağmen, müşterilerin daha önceden aldıkları mal ve hizmetleri tekrardan satın almaya 

devam etmesi, her durumda o işletmenin müşterisi olarak kalmaya kendisini adaması şeklinde 

açıklamıştır (Bilgin, 2017: 37). 

Tolon (2009), müşteri sadakatini, mevcut bir müşterinin, belirli bir ürünü ya da markayı her daim 

satın alması, tekrar satın alması gereken durumlarda da muadil başka bir ürün yada marka 

araştırmaya gitmemesi şeklinde tanımlamıştır (Tolon, 2009: 20). 

Müşteri sadakati, hem bir mağazaya(işletmeye), hem de herhangi bir işletmenin ürün ya da 

hizmetine olan bağlılığı, sadakati göstermektedir. Sadakat kavramı işletmeye yönelik ya da ürüne 

yönelik olabilmektedir (Yurtseven, 2011: 60). 

Burucuoğlu (2011), müşteri sadakati kavramını bir merdivene benzetmektedir. Merdivenin 

basamaklarını tırmandıkça sadakat düzeyi de artış gösterir. İlk basamak işletmeye ara sıra gelen, 

sadakat seviyesi çok düşük olan müşterilerden oluşur. İkinci basamakta, işletmeye bazen gelen, 

%10’luk bir iş hacmine sahip müşteriler bulunur. Üçüncü basamakta, devamlı gelen müşteriler 

vardır ve bu müşteri grubuyla birlikte birden fazla kez iş yapılmıştır. Çoğu işletme için son 

basamak üçüncü basamaktır. Müşteri sadakati merdiveninin son basamağı taraftar müşteriler 

basamağıdır. Bu grup, işletmeyi başka müşteri gruplarına ve kurumlara önerir. Duygusal yönden 

işletmeye karşı bağlılıkları vardır. İşletmelerin de bu duygusal bağlılık avantajını verimli bir 

biçimde kullanarak aktif olmaları ve satışa dönüştürmeleri oldukça önem arz etmektedir 

(Burucuoğlu, 2011: 29-30). 
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Müşteri sadakati, işletmelerde iki farklı şekilde görülmektedir. Müşterilerin bir çok alternatif 

seçeneğe rağmen işletmede bulunan mal ve hizmetleri alma eylemine devam etmesi davranışsal 

sadakat, müşterilerin tercih ettikleri işletme ile ilgili çevrelerinde olumlu görüş bildirmeleri, 

işletmeyi ve ürünleri başka potansiyel müşterilere övmeleri ve onların da alması yönünde teşvik 

etmeleri de tutumsal sadakat olarak nitelendirilmektedir. Müşterilerin davranışsal sadakatleri 

direkt olarak işletmeye kazanç sağlamaya yönelikken, tutumsal sadakatleri ise diğer potansiyel 

müşterilere güvenilir tavsiye vermeye yönelik olarak işletmeye yeni müşteri kazandırmaya 

yöneliktir (Bilgin, 2017: 37). 

İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için müşterilere ihtiyaçları vardır. Müşteriler 

işletmelerin yaşam kaynaklarıdır. Müşteri sadakati sayesinde işletmeler müşterilerini ellerinde 

tutabilir, rekabet avantajı sağlayabilir ve müşterileri ile daha uzun ilişkiler kurabilirler. Müşteri 

sadakatinin işletmelere sağladığı bir takım avantajlar vardır. Bunlar; karlılık, gelir büyümesi, 

yüksek fiyat, tavsiyeler ve faaliyet maliyetleridir (Doyle, 2003: 162-163). 

 

YÖNTEM 

Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın çalışma evrenini Antalya ilinde faaliyet 

gösteren perde satışı (Tekstil) işletmelerinden hizmet alan müşterilerden oluşturmaktadır. 

Kültürler arası bir evren olan bu örneklemde minimum 1,5 milyon müşteri bulunmaktadır. Ana 

kütleden %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem 

büyüklüğü 384 kişi olarak hesap edilmiştir (Sekaran, 1992). Bu kapsamda kolayda örnekleme 

yöntemiyle tesadüfî olarak seçilen toplam 700 kişiye anket uygulaması yapılması planlanmıştır. 

Pandemi nedeniyle bir kısmı online olarak gönderilen anketlerden 445’i geri dönmüş ve 412 ‘si 

analiz  için uygun görülmüştür.  
 

Şekil 1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu demografik 

sorular, ürün yeniliği(UY), ürün kalitesi(UK), müşteri (marka) sadakati (MS) ve müşteri (marka) 

memnuniyeti (MM) ölçeklerinden oluşmaktadır. Veriler, yapı geçerliliği, güvenilirlik analizi, 

tanımlayıcı istatistikler ve hipotez testlerine tabi tutulmuştur. Yapı geçerliliği için keşfedici faktör 

analizine, güvenirlik için ise Cronbach Alpha katsayısına başvurulmuştur. Hipotezlerin test 

edilmesinde, bağımsız gruplarda t testi, anova testi, pearson korelasyon testi ve çoklu Regresyon 

analizlerine başvurulmuştur. Verilerin analizinde SPSS, Amos ve Smart PLS paket programları 

kullanılmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda anketler, 

katılımcılara çevrim içi uygulanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

demografik değişkenlerle ilgili 8 soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise 10 sorudan oluşan ürün 
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yeniliği ölçeği (1 boyut, 10 md.), ürün kalitesi ölçeği (1 boyut, 6 md) marka sadakati ölçeği (1 

boyut, 5 md)  ve  müşteri marka memnuniyet ölçeği (1 boyut, 5 md)  bulunmaktadır.  

 

BULGULAR 
 

UY-MS ve UK-MS ilişkisinde MM düzeyinin düzenleyici rolünü belirlemek amacıyla hiyerarşik 

regresyon analizleri uygulanmış ve SmartPLS  ile YEM yapılmıştır. düzenleyici ilişki testine 

ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmektedir.  

Hipotezleri sınamak için yapılan hiyerarşik regresyon analizinde yaş, çalışma süresi, Ürün 

yeniliği (ÜY) ve ürün kalitesi (ÜK)  bağımsız değişken, müşteri sadakati (MS) bağımlı değişken 

ve müşteri memnuniyeti  (MM) de düzenleyici (moderatör) değişken olarak modele dâhil 

edilmiştir (Tablo 1). Yaş, tecrübe, UY,UK VE MM modele dâhil edilirken merkezileştirilmiştir 

(Cohen vd., 2003). 

Hiyerarşik regresyon analizleri kapsamında yapılan düzenleyici etki analizleri için yürütülen 3 

aşamalı regresyon analizleri kapsamında yaş ve tecrübe kontrol altına alınarak analizler 

yürütülmüştür.  

Tablo 1. Ürün Yeniliği-Müşteri Sadakati İlişkisi Ve Bu İlişkide MM’nin Düzenleyici Etkisine Yönelik 

Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları 

                                         Müşteri Sadakati 

 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama 

Değişkenler β β β 

Yaş 

Tecrübe 

UY 

-,013 

-,05 

.53***(H1) 

,02 

-,08 

.28*** 

,02 

-,08 

-28*** 

MM  .48*** .44*** 

UYx MM   -,11** (H3) 

R2 .27 .44 .45 

Düz. R2 .27 .44 .45 

F 50*** 79*** 66*** 

*p≤ .05; **p≤ .01; ***p≤.001 

 

Tablo 1’de sunulan analiz sonuçlarına UY ile MM davranış arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 

(β =.53, p≤.001) görülmüştür. Böylece Hipotez 1 desteklenmiştir. Bu sonuçlara göre UY MS yi  

etkilemektedir. Yine bu analiz sonucunda MM de MS üzerindeki etkisinin de anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir (β =.48, p≤.001).  

Düzenleyici (moderatör) değişken, bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin 

gücünü ve yönünü etkileyen bir değişkendir (Baron ve Kenny, 1996: 1174).  Son aşamada 

düzenleyici ilişkiyi inceleyen Hipotez 3  sınamak üzere Tablo1 deki çoklu regresyon analizi 

sonuçlarına göre müşteri  memnuniyetinin düzenleyici etkisi incelenmiştir. Analiz sonuçları UY-

MS arasındaki ilişkinde müşteri  memnuniyetinin düzenleyici etkisinin olduğunu göstermiştir (β 

=-,11, p≤.01) . 

Bunun yanında ilişkinin yönüyle ilgili daha detaylı inceleme yapmak için Cohen ve arkadaşları 

(2003) tarafından önerilen süreç izlenmiştir. Bu kapsamda düzenleyici değişken olan MM düşük 

ve yüksek olduğu durumda UY-MS değişkenleri arasındaki ilişkilerin anlamlılığı çizilen 

regresyon eğrisiyle sınanmıştır (Aiken ve West, 1991).  
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Düzenleyici etkileri detaylı açıklayan regresyon eğrisinin gösterildiği  Şekil 2’de görüldüğü UY-

MS arasındaki ilişki MM algısı hem düşük hem de düştükçe düzenleyici etkisinin varlığı 

belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgunun teyidi ve anlamlılığı için SmartPLS ile düzenleyici 

analizler yapılmış ve bulgular Şekil 7’de sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre UY-MS 

ilişkisinde MM’nin düzenleyici etkisi vardır((B=-.016; t=3.53; p≤.001).  Bu bulgu benzer şekilde 

MM nin hem düşük hem de yüksek iken UY-MS ilişkisinde düzenleyici etkisi olduğunu ancak 

MM düşükken UY’nin MS ye etkisinin nispeten daha yüksek olduğunu göstermiştir. Böylece 

düzenleyici etki hipotezi Hipotez 3 desteklenmiştir.   

Analizlerin ikinci aşamasında UK-MS ilişkisinde MM’nin düzenleyici etkisi belirlenerek Tablo 

2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Ürün Kalitesi -Müşteri Sadakati İlişkisi Ve Bu İlişkide MM nin Düzenleyici Etkisine Yönelik 

Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları 

                                                                                          MS 

 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama 

Değişkenler β β β 

Yaş 

Tecrübe 

UK 

,009 

-,06 

.45***(H2) 

,03 

-,08 

.12** 

,03 

-,08 

13** 

MM  .55*** .55*** 

UKx MM   .02 (H4) 

R2 .20 .40 .40 

Düz. R2 .20 .40 .39 

F 34,4*** 65,9*** 52,6*** 

*p≤ .05; **p≤ .01; ***p≤.001 

Tablo 2’de sunulan analiz sonuçlarına UK ile MM davranış arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 

(β =.45, p≤.001) görülmüştür. Böylece Hipotez 2 desteklenmiştir. Bu sonuçlara göre UK MS yi  

etkilemektedir.  

Son aşamada düzenleyici ilişkiyi inceleyen Hipotez 4  sınamak üzere Tablo 2’deki çoklu 

regresyon analizi sonuçlarına göre müşteri  memnuniyetinin düzenleyici etkisi incelenmiştir. 

Analiz sonuçları UK-MS arasındaki ilişkinde müşteri  memnuniyetinin düzenleyici etkisinin 

olmadığını göstermiştir (β =.02, p>.01) . Bu durumda SmartPLS ile düzenleyici ilişki test 

edilmiştir. Elde edilen bulgu Şekil 9 de gösterilmiştir. Elde edilen bulgu MM düşükken ve yüksek 

iken MM nin UK-MS ilişkisini düzenlediği görülmüştür. Ancak MM düşükken ÜK artarken MS 

nin düştüğü MM yüksekken ÜK artarken MS’nin de artığı görülmüştür (B=.12; t=2.74; p≤.01). 

Bu sonuçlara göre H4 desteklenmiştir.  

SmartPLS ile yürütülen düzenleyici etki analizine ilişkin Path analizi Şekil 9’da sunulmuştur. Elle 

edilen modele ilişkin bulgular uyumludur .(SRMR=0,06;AVE>0,05; AVE>0,05NFI=0,88; 

d_ULS=0,99; d_G=0,34; kikare=796,3). 

SONUÇ  
Değişimin büyük bir hızla seyrettiği, ülkeler arası sınırların kalmadığı, rekabette küresel boyutlara 

ulaşılan günümüzde, işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri; yenilik ve yenilikçilik 

faaliyetlerini özümsemelerine, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını iyi analiz etmelerine ve 

müşterileri memnun ederek yeniden satın alma davranışına sevk etmelerine, bunun sonucunda da 

sadakat duygusunu oluşturmalarına bağlıdır. 

Konusu, “ev tekstili sektöründe ürün yeniliği ve ürün kalitesinin, müşteri memnuniyeti ve müşteri 

sadakatine etkileri” olan çalışmada, Antalya ilinde ikamet eden tekstil müşterilerine anket 
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çalışması yapılmıştır. Anket formu demografik sorular, ürün yeniliği, ürün kalitesi, müşteri 

memnuniyeti ve müşteri sadakati ölçeklerinden oluşmaktadır. 

Elde edilen bulgular ürün yeniliği ve kalitesinin müşteri sadakatini pozitif ve anlamlı olarak 

etkilediğini; ürün yeniliği - müşteri sadakatini ilişkisinde marka memnuniyetinin düzenleyici 

olduğunu ve ürün kalitesi - müşteri sadakatini ilişkisinde de (marka) memnuniyetinin düzenleyici 

rolü olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular mevcut çalışmalar ile uyumludur. 

Yapılan tüm literatür taramaları, analizler ve incelemeler sonucunda müşterilerin ürün tercihi 

yaparken yenilikten yana olduğu, kalitenin onlar için önemli bir etken olduğu ve bu değişkenlerin 

memnuniyetlerini arttırarak sadakat duygularını arttırdığı sonucuna varılabilir.  

Artık günümüzde müşteriler her konuda bilgi sahibi ve buna bağlı olarak da işletmeler, rakipleri 

konusunda hep tetikte kalarak piyasa araştırmalarını iyi yapmalılar, Ar-Ge faaliyetlerine önem 

vermeliler ve müşterilerini doğru bir şekilde analiz etmelilerdir.  

Gelişen teknolojiler ve değişen modaya istinaden müşterilerin tercihleri de büyük bir hızla 

değişiklik göstermektedir. Değişmeyen tek bir algıları vardır ki o da; en yeni ürüne, en yüksek 

kalitede, en uygun fiyattan sahip olmaktır. İşletmelerin dikkat etmeleri gereken en önemli faktör 

de mevcut piyasayı takip etmek, kaliteden taviz vermemek, satış sonrasında da ürününün 

arkasında durmak ve nezaket kurallarına özellikle dikkat etmektir. 
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Özet 

Gelişen ve değişen dünya koşullarında tüketicilerin satın alma tercih ve davranışlarının incelenmesi işletmeler 

açısından kaçınılmaz hale gelmiştir. Son yıllarda pazarlama dünyasında kadın tüketicilerin satın alma davranışları 

oldukça önemli bir hal almıştır. Bu noktada işletmeler kadın tüketicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda stratejiler 

geliştirmeli,  hangi ürünü neden ve nereden satın aldıklarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütmelidir. Tüketici 

davranışlarının incelenmesinde Teknoloji Kabul Modeli (TAM) önemli bir yere sahiptir. Model ilk olarak 1986 yılında 

Fred Davis tarafından önerilmiş ve 1989 yılında geliştirilmiştir. Bu çalışmada kadın tüketicilerin giyim ürünleri ile ilgili 

satın alma davranışlarının Teknoloji Kabul Modeli ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda Kahramanmaraş ilinde 

bir mağazadan alışveriş yapan kadın tüketicilere yönelik deney ve anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar 

SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Tüketici Davranışları, Kadın Tüketiciler, Satın alma Davranışları, Giyim 

Ürünleri, Eşarp Alışverişi 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DENEGİY VIRTUAL TRIAL 

APPLICATION ON CUSTOMERS' SCARF SHOPPING WITH TECHNOLOGY 

ACCEPTANCE MODEL 

Abstract 

In the developing and changing world conditions, examining the purchasing preferences and behaviors of consumers 

has become inevitable for businesses. In recent years, the purchasing behavior of female consumers has become very 

important in the marketing world. At this point, businesses should develop strategies in line with the demands and 

needs of women consumers, and carry out studies to determine which product they buy, why and from where. 
Technology Acceptance Model (TAM) has an important place in examining consumer behavior. The model was first 

proposed by Fred Davis in 1986 and developed in 1989. In this study, it is aimed to examine the purchasing behaviors 

of female consumers regarding clothing products with the Technology Acceptance Model. In this sense, an experiment 

and a survey study was conducted for female consumers shopping from a store in Kahramanmaraş and the results were 

analyzed with the SPSS 20 program. 

Keywords: Technology Acceptance Model, Consumer Behaviors, Female Consumers, Purchasing Behaviors, Clothing 

Products, Scarf Shopping 

1.GİRİŞ 

 Pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için, tüketicilerin istek ve ihtiyaçları 

doğru tespit edilmeli ve tüketici davranışları doğru yöntemlerle analiz edilmelidir. Tüketicilerin 

satın alma davranışlarında ürün ya da hizmetlere karşı içsel ve dışsal faktörler ile oluşturdukları 

tutumlar, ürün ya da hizmet seçimleri tüketici davranışlarını oluşturmaktadır. (Öztürk ve Tekin, 

2020). Tüketici davranışları ise temel anlamda bakıldığında satın alma davranışlarından meydana 

gelmektedir. Satın alma davranışı bireylerin problemlerini çözmeye yönelik ürün ya da hizmetleri 

satın alma ve kullanma sürecinden oluşur. Tüketiciler satın alma karar sürecinde ürün veya 

hizmetin yeterliliği, kaliteli olması, ulaşılabilirliği gibi özelliklere dikkat etmektedir. (Onurlubaş 

ve Altunışık,2019).   

 Günümüzde teknolojik gelişmelerinde hız kazanması ve buna paralel olarak mal ve hizmetlerin 

değişmesi ile tüketiciler daha da bilinçli hale gelmektedir. Bu durum tüketicilerin satın alma 

davranışlarında farklılıklar meydana getirmektedir. İşletmeler bu anlamda tüketici davranışlarını 
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analiz etmek için teknolojik gelişmelerden yararlanmalıdır. Teknolojik gelişmelerin pazarlama 

alanında tüketici algısına ve tüketici tercihlerinin incelenmesinde, teknolojinin benimsenmesi ili 

ilgili temel modellerden olan Teknoloji Kabul Modeli sıklıkla tercih edilmektedir.  

2.TEKNOLOJİ KABULÜNÜ İNCELEYEN TEORİLER 

Tüketiciler geçmişten bugüne birçok teknolojik yenilik ile karşılaşmıştır. Bu süreçte tüketicilerin 

teknolojileri benimsemesi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve modeller geliştirilmiştir. 

Tüketicilerin yeni ürün ve şartları neden ve ne derece benimsedikleri veya benimsemediklerini 

incelemek için geliştirilen modeller hakkındaki bilgilere aşağıda yer verilmiştir.  

2.1.Mantıklı Eylem Teorisi (Theory Of Reasoned Action-TRA) 

Mantıklı Eylem Teorisi(Theory of Reasoned Action - TRA) tutum, niyet ve davranışlar arasındaki 

ilişkiyi açıklayabilmek için geliştirilmiştir (Demir Uğur, 2021). Temelleri sosyal psikolojiye 

dayanan teorinin literatürde Akla Dayalı Davranış Kuramı, Akılcı Davranış Teorisi, Nedenli 

Eylem Kuramı, İnsan Davranışını Öngörüleme Kuramı, Düşünülmüş Eylem Teorisi, Gerekçeli 

Eylem Teorisi, Sebepli Hareketler Teorisi gibi isimler ile de karşılığı bulunmaktadır (Okşar, 

2021). Mantıklı Eylem Teorisi kişilerin bir davranışı sergilemesindeki etkenleri inceleyen ve 

temel alan bir psikoloji teorisidir. Teoriye göre bireylerin davranışı gerçekleştirmesinde temel 

neden davranışsal niyetidir. Davranışsal niyeti belirleyen faktörün ise bireyin davranışa yönelik 

tutumu ve özel norm olduğu ileri sürülmektedir.  

2.2. Planlı Davranış Teorisi (Theory of Planned Behavior-TPB) 

Bu teori, Mantıklı Eylem Teorisi’nin devamı şeklindedir. Mantıklı Eylem Teorisi’nde görülen 

eksikliklerin eklenmesi sonuncunda oluşturulmuştur. Planlı Davranış Teorisi bireylerin 

davranışlarını açıklamak ve tahmin yürütmek amacıyla geliştirilen modellerdendir. Planlı 

Davranış Teorisi’ne eklenen değişken “Algılanan Davranışsal Kontrol “ değişkenidir. Planlı 

Davranış Teorisi’nde niyet üç farklı değişkenden etkilenmektedir. Bu değişkenler; tutum, öznel 

norm ve algılanan davranışsal kontrol şeklindedir.  

Planlı Davranış Teorisi’ne ek olarak 1995 yılında Taylor ve Todd tarafından Ayrıştırılmış Planlı 

Davranış Teorisi geliştirilmiştir. Bu teoride bireyin davranışlarına yönelik tutum, öznel norm ve 

algılanan davranış kontrolü alt boyutlara ayrılarak değerlendirilmiştir. Bu sayede teori daha 

açıklayıcı ve anlaşılır bir hale gelmiştir (Okşar,2021). 

2.3.Yenilik Yayılımı Teorisi (Diffusion of Innovation, DOI) 

Son yıllarda teknolojik gelişmelerinde etkisiyle birlikte bireyler birçok yenilik ile karşılaşmıştır. 

Bu yenilikler karşısında tüketici tutum ve davranışlarını incelemek ve yeniliklerin bireyler için 

nasıl değerlendirildiğini tespit etmek açısından Yenilik Yayılımı Teorisi önemli bir olgu haline 

gelmiştir (Ursavaş,2014). Yenilik Yayılım Teori ’si, bilgi, ikna, karar, uygulama ve onay 

kavramları ile beş aşamada gerçekleşmektedir.  

2.4.Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model-TAM) 

Teknoloji Kabul Modeli, 1989 yılında Davis tarafından geliştirilmiştir. Model bireylerin bir 

teknolojiyi kullanabilmesi için bilgi sistemlerinin kabulünü etkili bir biçimde açıklayan teoriler 

arasındadır. 

Teknoloji Kabul Modeli, Mantıklı Eylem Teori ’sinin özel uygulamaları olarak nitelendirilebilir. 

Model, bir teknolojiyi kabul etme veya reddetme niyetlerine yol açan bilgi süreçlerini 

tanımlamayı amaçlamaktadır. Bir ürün veya davranışın gerçekleştirilmesine yönelik tutumlar 
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bilinçli bir değerlendirme süreci sonunda oluşturulmalıdır (Orantes Jıménez ve Reyes Castellanos 

ve Sun,2018).  

Teknolojik Kabul Modeli insan iradesinin tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi 

incelemektedir. Bu durum bireylerin niyetine göre tepki gösterme motivasyonu ile 

ilişkilendirilmektedir. Davis bu teoriyi kullanarak kabul davranışı ile olan ilişkiyi formüle etmeye 

çalışmıştır. Ayrıca Teknolojik Kabul Modeli ile bireylerin kullandığı veya kullanacağı 

teknolojinin bireyin algıladığı fayda, teknolojiye yönelik algılanan kullanım kolaylığı ve bireyin 

teknolojiye yönelik tutumu belirlenmektedir (Okşar,2021). Teknoloji Kabul Model’ine aşağıdaki 

şekilde yer verilmiştir. 

Şekil 1. Teknoloji Kabul Modeli 

 

 

 

 

 
 

Kaynak:Davis,vd.,1989 

 

3.TEKNOLOJİ KABUL MODELİNİN BOYUTLARI  

3.1. Algılanan Fayda 

Teknoloji Kabul Modeli’ nin ilk değişkenidir. Bireylerin bir bilgi sistemini ya da teknolojisini 

kullanmasıyla iş performansının artacağına olan inancın derecesidir. Buna göre bireylerin 

teknoloji kullanım-performans ilişkisinin pozitif yönde olduğu bir sistem ile algılanan fayda da 

yüksektir (Aksoy ve Bora Semiz, 2020). Algılanan fayda aynı zamanda tutumu da etkilemektedir. 

Bireyler kullandığı sistemde kendisi için faydalı olacağına inandığı tutum geliştirmektedir ve 

algılanan fayda davranışsal niyetin güçlü bir belirleyicisidir (Demir Uğur,2021). 

3.2. Algılanan Kullanım Kolaylığı 

Algılanan kullanım kolaylığı da, Teknoloji Kabul Modeli’ nin temel bileşenlerindendir. Kişilerin 

bir sistem ya da teknolojiyi kullanırken güçlük yaşamayacağına inanma derecesidir. Algılanan 

kullanım kolaylığı, algılanan fayda üzerinde de etki yaratmaktadır. Teknoloji Kabul Modeli’ ne 

göre kullanım kolaylığının artması ile bireyin sistemi ve teknolojiyi kullanma becerisi artacak ve 

dolayısıyla da algılanan faydada artış görülecektir (Aksoy, 2020).  

3.3. Kullanıma Yönelik Tutum  

Tutum kişilerin bir olay veya nesne karşısında söz konusu davranışı eyleme dönüştürmede olumlu 

veya olumsuz olarak tepki gösterme eğilimidir (Aksoy, 2020). Tutumların belirlenmesinde 

bireylerin birtakım özellikleri de etkilidir. Bireylerin geçmiş tecrübeleri, insan ilişkileri, sahip 

olduğu kişilik yapısı gibi faktörler tutumlarında da belirleyici olabilmektedir (Okşar, 2021). 
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Teknoloji Kabul Modeli’ne göre algılanan fayda ve kullanım kolaylığı, tutum üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Tutum davranışların öncüsüdür.  

3.4. Davranışsal Niyet  

Davranışsal niyet, Teknoloji Kabul Modeli’ nin temel unsurlarından birisidir. Teknoloji Kabul 

Modeli’ ne göre davranışsal niyet, davranıştan bir önceki şamayı ifade etmektedir. Bir sistem veya 

teknolojinin bireyler tarafından kullanılmasının ilk unsuru davranışsal niyet olmakla birlikte 

teknoloji kullanmaya yönelik olumlu veya olumsuz düşünceleri de ortaya koymaktadır. 

Davranışsal niyet, tutum ve sergilenen davranış ile dolaylı bir ilişki yaratmaktadır.  

4. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

4.1.DeneGiy Sanal Deneme Uygulamasının Müşterilerin Eşarp Alışverişine Etkisi 

Dünyada ve ülkemizde kadın tüketicilerin sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu anlamda 

kadınların çalışma hayatına katılması ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması etkilidir. Yapılan 

araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre kadın tüketicilerin işletmelerin ürün veya 

hizmetine gösterdikleri sadakat durumu işletme satış ve karları üzerinde etki yaratmaktadır. Bu 

bağlamada işletmeler pazarlama stratejileri belirlerken kadın tüketicilerin tutum ve davranışlarına 

yönelik stratejileri geliştirerek diğer işletmelere karşı üstünlük elde edebilmektedir. 

Tüketici satın alma kararları, kullanılacak ürünleri değerlendirmek için tüketici içinde bilgi ve 

seçimi entegre eden bir süreçtir (Alif Fianto, 2020). Bir tüketicinin satın alma davranışları; kişisel, 

psikolojik ve kültürel faktörlerin etkisi ile farklılık gösterebilmektedir. Bu faktörler arasında satın 

alma davranışlarında kişisel faktörlerin baskın olduğu dikkate alındığında erkek ve kadın 

tüketicilerin satın alma karar sürecine ilişkin davranışları farklı nedenlere bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Tüketiciler farklı yaklaşımlar sergileyebilir ve sergilemektedir (Koca ve Koç, 

2016).   

Kadın tüketicilerin DeneGiy sanal deneme uygulaması ile eşarp satın alma alışverişlerinde 

uygulamaya yönelik algıları, tutumları ve davranışsal niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli ile 

incelenmesi araştırma konusunun temelini oluşturmaktadır.  

5.YÖNTEM 

Araştırma kapsamında daha doğru veri toplayabilmek için sadece eşarp satan perakende 

mağazaları araştırılmış ve K.Maraş şehir merkezinde sadece eşarp satan bir mağazanın müşterileri 

araştırmanın anakütlesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi bu mağazadan 10 günlük 

süre zarfında alışveriş yapan müşteriler olmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü süreç içerisinde 

mağazayı alışveriş amacıyla ziyaret eden müşterilere uygulamaya katılmak isteyip istemedikleri 

sorulmuş ve katılmak isteyenler araştırmanın örneklemini oluşturmuşlardır. 

5.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada, tesettür giyim mağazalarında DeneGiy uygulaması ile kadın tüketicilerin eşarp 

alışverişinde bu uygulamayı kullanımına yönelik davranışsal niyeti üzerindeki etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına bağlı olarak geliştirilen modele aşağıda yer 

verilmiştir.  
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5.2.Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri  

Şekil 2. Araştırma Modeli 

 

 

 H6 

 

H1 H1 

  

   H3  

  H4 

 

 H2  H5 

 

Hipotezler: 

H1: Tüketicilerin DeneGiy uygulamasında algıladıkları faydanın davranışsal niyet üzerinde etkisi 

olumlu ve anlamlı etkisi vardır. 

   

H1a: DeneGiy uygulaması, tüketicilerin bu uygulamayı eşarp alışverişinde kullanma davranışsal 

niyetleri üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

 

H2: Katılımcıların DeneGiy uygulamasından algıladıkları kullanım kolaylığının, kullanıma 

yönelik tutuma olumlu yönde etkisi vardır. 

H3: Katılımcıların DeneGiy uygulamasından algıladıkları faydanın, kullanıma yönelik 

tutumlarına olumlu yönde etkisi vardır. 

H4: Katılımcıların DeneGiy uygulamasını kullanmaya yönelik tutumlarının davranışsal niyet 

üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır.  

 

H5: Katılımcıların DeneGiy uygulamasını algıladıkları kullanım kolaylığının, tüketicileri 

davranışsal niyeti üzerinde olumlu ve anlamlı etkiye sahiptir. 

 

H6:Tüketicilerin DeneGiy uygulamasını eşarp alışverişinde kullanmaya yönelik davranışsal 

niyetlerinde demografik özellikleri açısından anlamlı bir farklılık vardır. 

 

H6a: Tüketicilerin DeneGiy uygulamasını eşarp alışverişinde kullanmaya yönelik davranışsal 

niyetlerinde eğitim düzeylerinin anlamlı ve olumlu etkisi vardır. 

  

H6b: Tüketicilerin DeneGiy uygulamasını kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinde tüketici 

yaş farklılıkları açısından anlamlı bir farklılık vardır.  
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5.3 Verilerin Toplanması ve Kullanılan Ölçekler 

Bu çalışmada verilerin elde edilmesi amacıyla bir mağazada kurulan DeneGiy (Sanal Giyinme 

kabini)yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde mağazaya gelen müşteriler istedikleri ürünleri 

zahmetsiz ve basit bir yöntemle dilerlerse kendi mobil cihazları ile veya mağazada bulunan akıllı 

tv, bilgisayar vb. ürünler ile DeneGiy web sayfasına girerek sisteme yükledikleri fotoğrafları ile 

mağazadaki eşarp ürünlerini dijital ortamda deneme fırsatı yakalayacaklardır. Uygulamanın 

sağladığı en büyük avantaj müşteriler diledikleri eşarp ürününü fiziksel olarak denemeden dijital 

ortamda deneyecektir. Uygulama hem işletmelere hem de müşterilere zaman ve hız imkanı 

sunmaktadır. 

Şekil 3. DeneGiy Uygulamasının Çalışma Sistemi 

 

Sisteme yüklenen fotoğraflar ile müşteriler ön, arka ve yan olmak üzere üç farklı açıdan eşarp 

ürünlerini dijital ortamda deneme imkânı bulacaktır.  

Şekil 4. DeneGiy Uygulamasının Çalışma Sistemi 

 

Araştırmanın verileri, seçilen eşarp mağazasına gelen müşterilerin DeneGiy uygulamasını 

deneysel tasarım yolu ile deneyimledikten sonra hazırlanan anket formunu doldurmaları suretiyle 

toplanmaktadır. Bu veri toplama süreci eşarp mağazasını 10 günlük araştırma sürecinde alışveriş 

amacıyla ziyaret eden müşteriler ile yürütülmektedir. 

6.VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR 

Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden deney ve anket tekniği kullanılarak veriler elde 

edilmiştir. Geliştirilen çalışma hipotezlerini test edebilmek için varyans ve regresyon analizleri 

kullanılmıştır.  Farklılıkların test edilmesinde Tek yönlü varyans analizi, tek örneklem t-testi, 

bağımsız örneklemler t-testi ve etki düzeylerinin test edilmesinde ise Basit lineer regresyon 

analizi kullanılmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte yaşanan hızlı dijitalleşme, tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarını karşılama noktasında işletmeleri dijital gelişmeleri takip etmeye zorlamaktadır. 

İşletmeler ürünlerini gelişen teknolojik desteklere entegre ederek ürünlerine yeni bir boyut 
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kazandırmaktadır. Bu nedenle yeni bir sistem veya ürünün tüketiciler tarafından kabul veya 

reddinin sebebinin bilinmesi işletmeler açısından avantaj sağlamaktadır.  

Bu çalışmada fiziksel mağaza alışverişinde DeneGiy(sanal uygulama) uygulamasının 

kullanılmasının kadın tüketiciler tarafından eşarp ürünü alışverişinde algılanan faydası, kullanım 

kolaylığı ve tutumların bu uygulamayı kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerindeki etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca DeneGiy uygulamasının Teknoloji Kabul Modeli boyutlarının 

birbiri üzerinde anlamlı bir etki yaratıp yaratmadığını incelemek adına hipotezler geliştirilmiştir. 

Bu bağlamda çalışmanın DeneGiy(sanal uygulama) uygulaması ile kadın tüketicilerin alışveriş 

davranış niyetlerinde ve tutumlarında olumlu ve anlamlı yönde etki yaratacağı ileri görülmektedir.  

Çalışmada fiziksel bir mağazada DeneGiy uygulamasının birebir kullanımına yönelik bir düzen 

oluşturulmuştur. Uygulama ve deney boyutunun çalışmaya dahil edilmesi bu çalışmayı diğer 

çalışmalardan farklı kılmıştır.    

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüketiciler, işletmeler açısından yeniliğin kaynağı olarak nitelendirilebilir. Bundan dolayı 

teknolojiye yönelik tutumların tespiti çok önemlidir. Bu bağlamda yapılan çalışmaların temelini 

Teknoloji Kabul Modeli oluşturmaktadır. Bu model tüketicilerin yeni bir teknoloji veya sisteme 

yönelik davranış niyetlerinin belirlenmesinde etkilidir. Modele göre tutumu etkileyen faktörlerin 

başında algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı gelmektedir. Bu çalışmada DeneGiy 

uygulaması ile birlikte Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde kadın tüketicilerin satın alma 

davranışları incelenmiştir. Tüketicilerin DeneGiy uygulamasını alışverişte kullanma davranışsal 

niyetleri üzerinde olumlu ve anlamlı bir etki yaratacağı ön görülmektedir. Başka bir ifade ile 

çalışmaya katılanlar dikkate alındığında, tüketicilerin fiziksel mağazada DeneGiy uygulamasını 

kullanma niyetlerinin olumlu yönde olacağı düşünülmektedir. 

Gelecekte bu uygulamayı kullanacak olan mağazalarda hem işletme hem müşteriler açısından, 

memnuniyet, hız, zamandan tasarruf, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi konulara olumlu yönde 

etki yaratacağı düşünülmektedir. DeneGiy uygulamasının olmadığı mağazalarda vakit kaybetmek 

istemeyen müşteriler, sanal uygulamanın olduğu mağazalara yönelecektir. Bu durum müşteri 

memnuniyeti açısından işletmeler arasında yeni bir rekabet ortamı oluşturabilir.  

Tüketicilerin DeneGiy uygulamasını kullanmaya yönelik niyetlerinde yaş farklılıkları arasında 

anlamlı bir etki olmayacağı öngörülmektedir. DeneGiy uygulamasının algılanan kullanım 

kolaylığının ve algılanan faydanın davranışsal niyetler üzerinde olumlu ve anlamlı bir etki 

yaratacağı düşünülmektedir.  

DeneGiy(sanal uygulama) uygulaması teknolojik yeniliklere açık dijital dünyaya kolay uyum 

sağlayabilen tüketiciler açısından çok ilgi çekici ve cazip bir uygulama olacaktır. Bunun yanında 

ürünü kendi üstünde fiziksel kabinlerde denemek isteyen klasik alışverişçiler uygulamayı 

kullanmayı reddedebilirler.  
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Özet 

Çalışmanın amacı Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi’nde sürekli olarak işlem gören 14 firmanın sermaye yapılarının 

karlılıklarına etkisini araştırmaktır. Çalışma 2010-2020 yılları arasında yıllık veri ile yapılmış ve Panel Veri Analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı bağımlı değişkenler olarak kullanmıştır. Özkaynak/varlık, 

uzun vadeli borç/varlık, kaldıraç ve likidite oranları ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Özkaynak/varlık 

oranının aktif karlılığına etkisi tespit edilmiştir. Bulgular ar-ge yoğunluklu teknoloji firmalarının kaldıraç etkisinden 

yararlanmadığını ve uzun vadeli borçlanma açısından sorun yaşadıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, BİST Teknoloji Endeksi, Karlılık. 

THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE DECISIONS ON PROFITABILITY 

IN TECHNOLOGY FIRMS 

Abstract  

The aim of the study is to investigate the effect of capital structures on the profitability of 14 companies that are 

constantly traded in the Borsa Istanbul Technology Index.Annual data between the years 2010-2020 and the Panel Data 

Analysis method use in analysis. Return on assets and return on equity use as dependent variables. Equity/asset, long-

term debt/asset, leverage and liquidity ratios use as independent variables. The effect of equity/asset ratio on return on 

assets has been determined. The findings show that R&D intensive technology firms do not benefit from the leverage 

effect and they have problems in terms of long-term borrowing. 

Keywords: Capital Structure, BIST Technology Index, Profitability 

GİRİŞ 

Teknoloji firmaları bilgisayar, yazılım, telekomünikasyon, internet ve yakıt hücreleri gibi 

alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetler yüksek bütçeli ve uzun dönemli araştırma-

geliştirme faaliyetlerini içermektedir. Firmaların bu faaliyetleri finanse edecek sermaye yapısının 

olması işletmelerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Çünkü işletmelerin sermaye yapısı 

kararları, sermaye bütçelemesi ve çalışma sermayesi kararları ile ilişkilidir. Dolayısıyla hem 

işletmenin piyasa değerinin belirlenmesinde hem de riskliliğinin ölçülmesinde sermaye yapısı 

büyük önem arz etmektedir. Optimal sermaye yapısına ulaşmak yani bir başka deyişle en uygun 

borç-özkaynak bileşimi oluşturmak, işletmenin amacı doğrultusunda firmanın cari piyasa değerini 

maksimize ederek, yatırımcıların, hissedarların ve aynı zamanda işletmeye kaynak sağlayanların 

kararlarını olumlu yönde etkilemektedir. Dolayısıyla işletmenin piyasa değeri artış 

göstermektedir. 

Teknoloji firmalarının başlangıç aşamasında finansman konusunda sorun yaşamaları temel bir 

problemdir (Hogan ve Hutson, 2004, s.370). Teknoloji firmaları fiziksel yapı yerine entelektüel 

bir yapı üzerine kurulduğu için de firma değerini belirlemek zordur. Ancak firma yüksek büyüme 

potansiyeli ile yüksek kredi kalitesi ve telif hakkı şeklinde bir avantaj elde ederse, özellikle 

yabancı yatırımcı havuzu oluşturabilmektedir (Coleman ve Robb, 2012, s.118). Bu doğrultuda 

oluşturulacak optimal sermaye yapısı özellikle gelişme potansiyeli yüksek teknoloji temelli 

firmalarda rekabet avantajı sağlamak adına büyük önem taşmaktadır.  

Sermaye yapısı kararları fonların farklı zamanlarda elde edilmesi, kullanılması ve geri ödenmesini 

içeren uzun dönemli kararlardır. Firmalarda kısa vadeli finansman ihtiyacı da bulunmaktadır 
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ancak bunlar genellikle operasyonel ihtiyaçlar içindir. Uzun vadeli finansman ihtiyacı stratejik 

ihtiyaçları kapsar. Bu nedenle kısa vadeli kararlar da uzun vadeli kararlar ile çevrelenmiştir. Vade 

arttıkça yükümlülüklerin riski artmaktadır. Bu nedenle öz kaynak finansmanı borçtan daha riskli 

kabul edilir. Firmaların büyüme süreçleri de finansal yapı üzerinde etkilidir. Düşük büyüme 

sergileyen firmalarda kaldıraç kullanımı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini düşürür, temsil 

maliyetlerini azaltır, yüksek büyüme olan firmalarda ise kaldıraç kullanımı yüksek kredi kalitesi 

ve finansal esneklik sağlar. Sermaye yapısının çeşitli bileşenleri mevcuttur.  

Firma kaynaklarına olan talep noktasında firma çıkar çatışmalarını önlemek, ters seçimi 

(asimetrik bilgi) azaltmak, ürün/girdi piyasasında ürünlerin veya rekabetin doğasını etkilemek ve 

kurumsal kontrol bileşenlerini ayarlamak bunlardan birkaçıdır (Harris ve Raviv,1991, s.299). Bu 

çalışmanın amacı doğrultusunda “Borsa İstanbul (BİST) Teknoloji Endeksinde işlem gören 

firmaların sermaye yapılarının karlılıklarına etkileri var mıdır?” sorusuna yanıt aranacak ve bu 

doğrultuda öneriler sunulacaktır. 

 

SERMAYE YAPISI KARARLARI 

İşletme finansmanı teorisi modern anlamda Modigliani ve Miller (1958)’ın sermaye yapısına 

ilişkin çalışması ile başlamaktadır. Bu çalışma ile ortaya konan teori Modigliani ve Miller (MM) 

ilgisizlik teorisi olarak adlandırılmaktadır. Modigliani ve Miller (1958)’e göre işletme kaldıraç 

oranının firma değeri üzerinde bir etkisi yoktur. Bu çalışma hem eleştirilerin hem de sermaye 

yapısı ile ilgili çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çünkü işlem maliyetleri, iflas 

maliyetleri, vergiler, ters seçim, finansal piyasaların özellikleri ve temsil maliyetleri MM ilgisizlik 

teorisinde yer almamaktadır. Modigliani ve Miller(1963) çalışmalarında kurumlar vergisini 

eklemişlerdir ve bu durum borç kullanımının firma değeri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmıştır. 

Modigliani ve Miller (1958) çalışmasından sonra ortaya çıkan teorilerden bir tanesi dengeleme 

teorisidir. Sermaye yapısında borcun kullanımının yüzde yüz olmasını engellemek için ortaya 

çıkmıştır. Çünkü bu durumda iflas kaçınılmazdır. Kraus and Litzenberger (1973) borcun vergi 

avantajı ile iflas maliyetleri arasında dengeyi sağlayan optimal kaldıraç teorisini sunmuştur. 

Benzer şekilde Myers (1984)’e göre firma bir hedef oran belirlemektedir ve böylece borcun vergi 

avantajı iflas maliyetlerine karşı bir denge oluşturabilmektedir. Öte yandan Donaldson (1961), 

Amerikan firmaları ile yaptığı çalışmasında firmaların öncelikli olarak iç kaynaklarını kullanma 

eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur. Firmalar iç kaynaklarını kullandıktan sonra borç 

kullanmaya ve daha sonra hisse senedi ihracına yönelmektedir. Bu teori ise Finansal Hiyerarşi 

teorisi olarak adlandırılmaktadır. Bir diğer yaklaşıma göre hisse senetleri piyasada yüksek 

değerlediğinde daha az hisse senedi ihracı, düşük değerlendiğinde hisse geri alımı yapılabilir. Bu 

durum hisse senedi fiyatının dalgalanmalarının sermaye yapısını etkilediğini göstermektedir 

(Baker ve Wurgler, 2002). Bu teori ise piyasa zamanlanması olarak adlandırılmaktadır.  

Demirhan (2009), BİST’de işlem gören hizmet sektörü firmalarında sermaye yapısı ile ilgili firma 

için unsurları araştırmıştır. Toplam borç/toplam aktif(tb/aktif), kısa vadeli borç/toplam aktif, uzun 

vadeli borç/toplam aktif, toplam borç/özsermaye(tb/öz), kısa vadeli borç/özsermaye (kvb/öz) ve 

uzun vadeli borç/özsermaye (uvb/öz) oranları bağımlı değişken, sermayenin doğal logaritması, 

toplam aktiflerin doğal logaritması, satışların doğal logaritması, ar-ge 

giderleri/satışlar(arge/satış), maddi duran varlıklar/toplam aktifler (mdv/aktifler) oranları da 

bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmada 2003 ve 2006 yılları BİST’de işlem gören 

firmalar ile çalışılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre sermaye yapısının finansal hiyerarşi 

yaklaşımına uygun olduğu tespit edilmiştir. Kısa vadeli borç/toplam aktif, toplam borç/toplam 

aktif ve kısa vadeli borç/özsermaye oranları hizmet firmalarının sermaye yapısını açıklama düzeyi 

yüksektir. 

Ata ve Ağ (2010), BİST Metal sektörleri firmaların karakteristik özelliklerinin sermaye yapısı 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Panel veri analizi ile yapılan çalışma 2003-2007 yılları arasını 

kapsamaktadır. Firma büyüklüğü(fb), likidite oranı(lkdt), faiz karşılama oranı (fko) ve büyüme 

oranları (bo) bağımsız değişken, uvb/öz ise bağımlı değişken olarak modele eklenmiştir. 

Borçlanma oranı firma büyüklüğü ile pozitif ilişki mevcuttur. Buna göre büyük firmalar vergi 

avantajından yararlanmak için yabancı kaynak kullanmaktadırlar. Bu sonuç dengeleme teorisini 
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desteklemektedir. Lkdt ile uvb/öz arasında ise negatif bir ilişki söz konusudur. Bu sonuç ise 

finansal hiyerarşi teorisini desteklemektedir. 

Yener ve Karakuş (2012), BİST’de sermaye yapısı ve firma değeri arasındaki ilişkiyi panel veri 

analizi yöntemiyle analiz etmiştir. 2004-2009 yıllarını kapsayan çalışmada farklı aktif büyüklüğü 

bulunan işletmeler üç farklı kategoriye ayrılarak test yapılmıştır. İki modelin kullanıldığı 

çalışmada birinci modelde, Bağımsız değişken olarak tb/aktif, kvb/aktif ve uvb/aktif oranları da 

çalışmada bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Sermaye yapısının firma değeri üzerindeki 

etkisinin farklı aktif büyüklükteki gruplar arasında farklılık gösterdiği ve üç aktif büyüklük grubu 

için de farklı sonuçlara ulaşılabileceği tespit edilmiştir. 

Doğan (2013), BİST’de işlem gören sigorta işletmelerine ilişkin 2005-2011 yılları arasında 

sermaye yapısının karlılık üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bu etki iç faktörler aracılığı ile 

araştırılmıştır. Regresyon testi için bağımlı değişken olarak aktif karlılığı(ROA), bağımsız 

değişken olarak aktif büyüklüğü, hasar prim oranı, tb/öz, cari oran ve yaş kullanılmıştır. Aktif 

büyüklüğü ve ROA arasında pozitif yönde bir ilişki, hasar prim oranı, tb/öz, cari oran ve yaş 

arasında negatif bir ilişki bulunmuştur.  

Karadeniz, Kağlan ve Günay (2016), BİST’de işlem göre turizm şirketlerinin sermaye yapısı 

kararlarının kârlılıklarına etkisini araştırmışlardır. 2009 ve 2015 yılları arasında Net Kar 

Marjı(NKM), Aktif Kazanç Gücü (AKG) ve ROA bağımlı değişkenler ve kvb/aktif, uvb/aktif ve 

tb/aktif oranlarını ise bağımsız değişken olarak kullanmışlardır. Panel veri analizinin kullandığı 

çalışmada turizm şirketlerinin uzun vadeli kaldıraç kullanımının karlılığa etkisi bulunmamakta; 

ancak kısa vadeli kaldıraç ve toplam kaldıraç ise karlılığa negatif ve anlamlı bir etkisinin 

bulunduğu yönde bir sonuca ulaşılmıştır. 

Terim ve Kayalı (2009), BİST İmalat sektöründe 2000-2007 arasındaki verilerle sermaye yapısını 

belirleyen unsurları araştırmışlardır. Tb/aktif, tb/öz, kvb/aktif, kvb/öz, uvb/aktif, uvb/öz sermaye 

bağımsız değişken, net sabit varlıklar, firma büyüklüğü, borç dışı vergi kalkanı, kârlılık faktörü 

ve büyüme fırsatları bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. En küçük kareler yönteminin 

kullandığı regresyon sonuçlarına göre firma büyüklüğü değişkeni ile kaldıraç arasında uzun 

vadeli borcun anlamlı ilişkisi mevcuttur. Bu sonuca göre büyük firmaların uzun vadeli borç 

kullanımı küçük firmalara göre daha fazladır.  

Burucu ve Öndeş (2016) tarafında yapılan çalışmada Terim ve Kayalı (2009)’a benzer sonuçlar 

elde edilmiştir. Burucu ve Öndeş (2016), 1990-2014 yılları arasında BİST İmalat sektörü firmaları 

üzerinde sermaye yapısını etkileyen faktörleri incelemişlerdir ve büyüme oranlarının borçlanma 

eğilimlerini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Abdioğlu ve Deniz (2015), 2009 ve 2013 yılları arasında BİST imalat sektörün firmalarının 

sermaye yapılarını belirleyen içsel faktörleri araştırmışlardır. Çalışmada tb/aktif oranı bağımlı 

değişken, maddi duran varlık/toplam varlık, faiz ve vergi öncesi kar/toplam varlık(FVÖK/aktif), 

aktif büyüklüğü, asit test oranı, toplam varlıklardaki artış, brüt kar, FVÖK, satışlardaki 

dalgalanma, borç dışı vergi kalkanı bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Panel veri analizi 

sonuçlarına göre büyüklük ve büyüme değişkenleri ile sermaye yapısı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Sarıoğlu, Kurun ve Güzeldere (2013), BİST’da çimento, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ve 

bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin 

incelemişlerdir. 2007-2011 dönemini kapsayan çalışmada panel veri analizi kullanılmıştır. 

Tb/aktif ve uvb/aktif oranı bağımsız değişken, ROA, aktif büyüklüğü, maddi duran varlıkların 

toplam aktifler içindeki payı, şirketin likidite durumu, borç dışı vergi kalkanı, şirketin satışlarının 

yıllık reel büyüme oranı, bağımsız değişken olarak modele eklenmiştir.  Çimento sektöründe 

şirketin büyüklüğü arttıkça borçluluk oranları yükselmektedir ve aktif büyüklüğü ve kârlılık, 

borçluluk oranı; otomotiv sektöründe satışların, büyüme hızı; bilişim sektöründe büyüklük, varlık 

yapısı ve satışların büyüme hızı borç değişkeni üzerinde etkisi mevcuttur.  

Kısakürek ve Aydın (2013), BİST’de 1992 ve 2011 yılları arasında kesintisiz olarak faaliyet 

gösteren firmaların sermaye yapısı ve karlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada 

Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmış ve finansal kriz odaklı bir yaklaşım 

sergilenmiştir. Özsermaye karlılığı(ROE), satış karlılığı ve ROA bağımsız değişken olarak 
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kullandığı çalışmada kaldıraç oranları ve yabancı kaynakların toplam varlıklar içerisindeki payını 

gösteren oranlar bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre uzun vadeli 

borçların oranı arttığında öz kaynakların kârlılığında azalış meydana gelmektedir. Kriz yıllarında 

yabancı kaynak tedarikinde sorun yaşayan firmalar öz kaynaklara yönelmektedir. 

İskenderoğlu, Karadeniz ve Atioğlu (2012), BİST’de işlem gören bankaların sermaye yapısı 

kararlarının karlılığa etkisini araştırmışlardır. Genelleştirilmiş momentler yönteminin kullanıldığı 

çalışmada bağımlı değişken olarak ROA ve ROE, bu karlılıkların belirleyicileri olarak da sermaye 

yapısı, büyüklük ve büyüme değişkenleri kullanılmıştır. Aktif büyüklüğü ile özkaynak 

büyüklüğünün bankaların karlılıkları üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Mevduatların 

özkaynaklara oranı karlılıklar üzerinde negatif etkilidir. Bu sonuç finansal hiyerarşi teorisini 

desteklemektedir. 

Ayaydın, Pala ve Barut (2017), Borsa İstanbul’da işlem gören 40 adet yüksek teknoloji firmasının 

2008-2015 döneminde sermaye yapılarının belirleyicilerini panel veri analizi ile incelemişlerdir. 

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapımı, Teknoloji, Kimyasal Ürünler ve Diğer Kimyasal Ürünler 

Sanayi sektörleri sermaye yapısı, firma büyüklüğü, temettü oranı, ar-ge yoğunluğu, cari oran, faiz, 

GSYİH, borsa kapitalizasyonu ve enflasyon değişkenleriyle analiz edilmiştir. Söz konusu analiz 

neticesinde kar payı ve faiz oranı istatistiki olarak anlamsız bulunmuş, oluşturulan modeller 

kapsamında büyüklük ve sermaye yapısı arasında dengeleme teorisinin ve finansal hiyerarşi 

teorisinin, karlılık ve likidite ile sermaye yapısı arasında ise yine modeller kapsamında denge 

teorisinin geçerliliği sonucuna ulaşılmıştır. 

Güngör ve Dilmaç (2020), ticari bankaların finansal performansları ile sermaye yapısı arasındaki 

ilişkiyi panel veri analiz yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışma dönemi 2002 yılı son çeyreği ve 

2015 yılı ilk çeyreği arasındaki dönemi kapsamaktadır. Çalışmada ROA, ROE ve Net Faiz Marjı 

bağımlı değişkenler, öz/aktif, uvb/aktif, uvb/öz, Toplam Mevduat Dışı Kaynaklar / Toplam Pasif 

oranları, ve Z skoru bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 2008 yılı üçüncü çeyreği ve 2009 

yılı üçüncü çeyreği arası kriz dönemi de kukla değişken olarak kullanılmıştır. Böylece küresel 

krizin etkileri de araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre özkaynak / toplam pasifler oranın 

yüksekliği (yüksek sermaye oranı) bankaların finansal performansını negatif yönde 

etkilemektedir. Bankaların finansal krizinden daha az etkilenmelerinin sebebi ise sermaye 

yapısındaki uzun vadeli yabancı kaynaklarda yaşanan artış ve özkaynaklar da meydana gelen 

azalıştır. 

Literatüre göre büyük şirketlerin daha düşük risk içermelerinden dolayı daha yüksek oranlarda 

borçlanabileceklerini belirten dengeleme kuramını destekleyen çalışmalar mevcuttur (Terim ve 

Kayalı, 2009; Sarıoğlu vd. (2013), Burucu ve Öndeş, 2016). Abdioğlu ve Deniz (2015)’in 

çalışmasında imalat sektörü ile ilgili Terim ve Kayalı (2009) ile Burucu ve Öndeş (2016)’in 

çalışmalarında farklı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Borsa İstanbul’a ilişkin literatürde teknoloji firmalarının sermaye yapılarına ilişkin çalışmaların 

azlığı ve diğer sektörlere ilişkin sermaye yapısının karlılığa etkisine ilişkin yapılmış çalışmalarla 

karşılaştırma isteği bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmaktadır.  

 

VERİ ve YÖNTEM 

Çalışmanın konusu Borsa İstanbul Teknoloji endeksinde işlem gören teknoloji firmalarının 

sermaye yapısı kararlarının bu işletmelerin karlılıklarına olan etkisidir. Çalışmanın konusu 

dahilinde 2010-2020 yılları arasında yıllık dönem verileri ile Borsa İstanbul Teknoloji endeksinde 

sürekli olarak işlem gören firmaların Panel Veri Analizi Yöntemi kullanılarak sermaye yapısı 

kararlarının karlılığa etkisi araştırılacaktır. Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi’nde 2010-2020 

yılları arasında sürekli olarak işlem gören 14 firma ile yıllık verilerden faydalanılarak oluşturulan 

modeller aşağıdaki gibidir: 
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ROAit= αit+β1OZVit+ β2UZVit+ β3LKDTit+ β4LVRit+ Ɛit                        (Model 1) 

ROEit= αit+β1OZVit+ β2UZVit+ β3LKDTit+ β4LVRit+ Ɛit   (Model 2) 

 

Özsermaye karlılığı (ROE) ve aktif karlılığı (ROA) bağımlı değişken olacak şekilde iki model 

kurulmuştur. Her bir model aşağıdaki bağımsız değişkenlerden oluşmaktadır: 

-özkaynaklar/ toplam varlıklar(OZV),  

-uzun vadeli borç/toplam varlıklar (UZV) 

-likidite(LKDT-asit test oranı) 

-kaldıraç (LVR) 

Bu modeller sermaye yapısının teknoloji işletmelerinin karlılığına etkisinin araştırılması 

amaçlanarak literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Çalışmada öncelikli olarak çoklu 

doğrusallığın tespiti için değişken arasında korelasyon ilişkisi incelenmiştir. Değişkenler arası 

güçlü korelasyon çoklu doğrusallığı ortaya çıkarmaktadır. Havuzlanmış EKK, Sabit Etkiler 

Modeli ve Rassal Etkiler Modeli arasında seçim yapabilmek için ise F testi ve Hausman testi 

kullanılmıştır.  

 

BULGULAR  

Tablo 1’de verilen tanımlayıcı istatistiklere göre ortalama ve medyan değerleri simetrik bir 

yapının mevcut olduğunu göstermektedir. Bu nedenle serilerde aşırı uç değerler 

bulunmamaktadır. Standart sapmalar dağılım yaygınlığının büyük olmadığını göstermektedir. 

Çarpıklık katsayılarına göre seriler sola çarpıktır. Çarpıklık ve basıklık katsayıları ile birlikte 

Jargue Bera istatistikleri serilerde normal dağılım olmadığını göstermektedir. 

 
Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

 ROA ROE OZV UZV LKDT LVR 

Ortalama  6.25  3.15  0.49  0.07  2.40  1.66 

Medyan  5.23  1.88  0.43  0.03  1.39  1.29 

Maksimum  43.87  39.22  0.97  0.39  18.62  6.76 

Minimum -28.38 -18.10  0.00  0.00  0.00  0.00 

St. Sapma  9.42  5.56  0.24  0.08  2.97  1.54 

Çarpıklık  0.97  2.15  0.39  1.49  3.26  1.26 

Basıklık  8.28  16.92  2.01  4.83  14.16  4.13 

Jargue-Bera(JB) 1377.47 205.95  10.23  79.28 1073.55 49.00 

JB Olasılık 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 
Seriler arasında değişen varyans sorununun ortaya çıkması ihtimaline yönelik korelasyon analizi 

yapılmıştır. Serilerin normal dağılmadığı bulgularına doğrultusunda seriler arası korelasyon 

Sperman sıra korelasyon testi ile yapılmıştır. Tablo 2’de verilen bulgulara göre bazı seriler 

arasında yüksek korelasyon bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle yöntem olarak Panel EGLS 

kullanılmıştır. 

 
 Tablo 2. Korelasyon Matrisi 

 
 ROA ROE OZV UZV LKDT LVR 

ROA 1      

ROE 0.91 1     

OZV 0.35 -0.24 1    

UZV 0.05 0.75 -0.24 1   

LKDT 0.25 -0.96 0.75 -0.03 1  

LVR -0.32 -0.24 -0.96 0.28 -0.71 1 

 
Havuzlanmış modeli ile sabit etkiler modeli arasında uygun modelin hangisi olduğunu belirlemek 

için verilere F testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo 3’teki bulgulara göre 
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ROA ve ROE için uygun model sabit etkiler modelidir. Sabit etkiler modeli ile rassal etkiler arası 

model arasında uygun modeli tespit etmek için Hausman testi yapılmıştır. Tablo 3’de verilen 

Hausman testi sonuçlarına göre ROE ve ROA için uygun model rassal etkiler modelidir. Rassal 

etkiler modeline göre ROA’yı OZV değişkeni etkilemektedir. 

 
Tablo 3. Model 1 Bulguları 

Model 1 (ROA)    

Bağımsız Değişken Havuzlanmış EKK Sabit Etkiler Rassal Etkiler 

OZV 11.36* 7.26** 9.55* 

UZV 2.59 -3.48 1.91 

LKDT -0.27 -0.62** -0.07 

LVR 0.54** 0.18 0.30 

R2 0.23 0.44 0.10 

Düz. R2 0.21 0.37 0.07 

F Testi Yatay Kesit F İstatistiği: 3.976*  

Hausman Testi  Yatay Kesit Rassal Ki-kare İstatistiği: 2.607 

Model 2 (ROE)    

Bağımsız Değişken Havuzlanmış EKK Sabit Etkiler Rassal Etkiler 

OZV 11.47 5.64 12.21 

UZV 10.96 -13.31** 4.26 

LKDT -0.25 -0.65 -0.26 

LVR 1.23 0.59 1.50 

R2 0.07 0.29 0.01 

Düz. R2 0.04 0.20 0.00 

F Testi Yatay Kesit F İstatistiği: 3.817*  

Hausman Testi  Yatay Kesit Rassal Ki-kare İstatistiği: 3.919 
* ve **, sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Teknoloji şirketlerinin yüksek büyüme gösteren firmalar olabilmesi için kaldıraç kullanımı 

önemlidir. Bu çalışmada 2010-2020 yılları arasında panel veri analizi yöntemi ile teknoloji 

firmalarının sermaye yapısının karlılığa etkisi araştırılmıştır.  Aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı 

bağımsız değişkenleri analiz edilmiştir. Aktif karlılığını özkaynak/varlıklar değişkeni 

etkilemektedir. Özsermaye karlılığını etkileyen değişkenler tespit edilememiştir.  

Kaldıraç kullanımı firmalar için önemlidir. Teknoloji firmalarında ise uzun dönemli borç 

finansmanı ar-ge faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından daha çok önemli. Teknoloji firmaları 

yenilikçi firmalar olması nedeniyle ar-ge sonucunda elde edilen ürünlerin piyasada kabul görme 

süresi ve ürünün olgunlaşması belirli bir zaman almaktadır. Bazen ar-ge faaliyetleri başarısızlıkla 

sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kısa vadeli finansman kullanımı teknoloji firmaları için uygun 

değildir. Çalışmadan elde edilen bulgular teknoloji firmalarının uzun vadeli borç finansmanı 

konusunda sorun yaşadığını göstermektedir. Karadeniz vd. (2016), Terim ve Kayalı (2009) ile 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara önerilerimiz aşağıdaki gibidir: 

-Teknoloji firmalarının kullanabileceği uzun vadeli finansman alternatiflerinin oluşturulması,  

-Ar-ge faaliyetlerinde bulunan teknoloji şirketlerinin büyümesini hızlandırılması için finansal 

gelişmişlik düzeyinin (hisse senedi ve kredi piyasası) yükselmesi, 

-İleri teknoloji yatırımların desteklenmesi için risk sermayesi üreten kuruluş sayısının artırılması, 

-Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden sanayi, yenilikçilik ve altyapı doğrultusunda teknoloji 

firmalarının finansal açıdan desteklenmesi. 

-Kredileri daha uygun maliyetli hale getiren, finansman için alternatif bir yol sunan finansal 

teknoloji kullanımlarının yaygınlaştırılması.  
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Özet  

Bu çalışmanın temel amacı, geleneksel ve islami bakış açısına sahip piyasaların VIX endeksine reasksiyonu ortaya 

koymaktır. Bu kapsamda, iki kutup noktası olarak değerlendirilebilecek S&P 500 Shariah ve S&P 500 

Casinos&Gaming Endeksleri inceleme odağına alınırken, yatırımcıların davranışsal bakış açısıyla yatırım kararı 

vermeleri ve bu kararların ardından, diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, VIX korku endeksinden 

etkilenip etkilenmedikleri araştırılmıştır. Bu perspektifte, 08.04.2008 ile 19.01.2022 tarihleri arasında bahsi geçen iki 

uç endeks ile VIX endeksi arasında volatilite ve getiri yayılımı Genişletilmiş EGARCH yöntemi ile incelenmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre, her iki endeks için de VIX endeksinden negatif bir bir getiri yayılımı tespit edilmiş olsa dahi, 

sonuçlar istatistiksel olarak anlamsızlığı göze çarpmaktadır. Asimetrik volatilite çerçevesinde ise, her iki endeks için 

de kaldıraç etkisinden söz edilebilmektedir. Nihai olarak, VIX Endeksi’nden S&P 500 Shariah Endeksi’ne doğru pozitif 

ve istatistiksel olarak anlamlı, S&P 500 Casinos&Gaming Endeksi’nde ise negatif ve istatistiksel olarak anlamsız bir 

yayılım tespit edilmiştir. Analiz kısıtlarında, VIX Endeksi’nin farklı bakış açılarıyla oluşturulan endeks yapıları 

üzerinde farklı etkilere sahip olabileceği yönününde çıkarımlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: S&P 500 Shariah, S&P 500 Casinos&Gaming, VIX, Volatilite Yayılımı, Asimetrik Getiri. 

 

ASYMETRIC RETURN AND VOLATILITY SPILLOVER FROM A 

DIFFERENT PERSPECTIVE: S&P SHARIAH? S&P CASINOS&GAMING? 

Abstract  

The main purpose of this study is to reveal the reaction of the financial markets with a traditional and Islamic perspective 

to the VIX index. In this context, while the S&P 500 Shariah and S&P 500 Casinos & Gaming Indices, which can be 

considered as two poles, were taken into the focus of analysis, it was investigated whether investors made investment 

decisions from a behavioral point of view and whether they were affected by the VIX fear index after these decisions, 

under the assumption that other variables were constant. In this perspective, the volatility spillover and asymmetric 

return between the two extreme indices and VIX indix between 08.04.2008 and 19.01.2022 were analyzed with the 

Extended EGARCH method. According to the findings, even if a negative return spread from the VIX index is detected 

for both indices, the results are statistically insignificant. In the framework of asymmetric volatility, the leverage effect 

can be mentioned for both indices. Finally, there was a positive and statistically significant spillover from the VIX 

Index to the S&P 500 Shariah Index, and a negative and statistically insignificant spread in the S&P 500 Casinos & 

Gaming Index. In the analysis constraints, it was concluded that the VIX Index may have different effects on the index 

structures created with different perspectives. 

Keywords: S&P 500 Shariah, S&P 500 Casinos&Gaming, VIX, Volatility Spillover, Asymmetric Return. 

 

GİRİŞ 

 

Menkul Kıymetler Piyasaları ülkelerin ekonomik gelişmelerine, kaynak yaratma, likidite sağlama 

ve özellikle sermayenin tabana yayılması gibi birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Bu sebeple 

borsa hareketleri yatırımcılar ve araştırmacılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Yatırımcılar 

menkul kıymetin beklenen getirisini, hissenin risk seviyesinden yüksek tutmayı amaçlayarak 

yatırımlarını gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla hisse senetlerinin fiyatlarının tahmini 

yatırımcılar açısından önem taşımaktadır.  

Fama tarafından öne sürülen “Etkin Piyasa” kavramı finans literatüründe oldukça fazla yer 

almaktadır. Etkin Piyasalar Hipotezi menkul kıymet fiyatlarının herhangi bir zamanda mevcut 

tüm bilgileri tamamen yansıttığı varsayımına dayanmaktadır (Fama, 1970, s.383). Etkin Piyasalar 

Hipotezi’nin temelinde bireylerin rasyonel beklentileri yatmaktadır. Piyasanın tüm bilgileri 

içerdiği dolayısıyla geçmiş verilerden elde edilecek olan bilgilerle gelecek hakkında bir 

tahminleme yapılamayacağı hipotezi kabul edilmektedir (Aydın ve Ağan, 2017, s. 19). Diğer bir 

ifadeyle piyasa etkinliği, fiyatların mevcut tüm bilgilerin kullanılmasıyla oluşan piyasa dengesini 
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yansıtıyor olması ve bu fiyatların hemen ya da çok az gecikmeyle yeni bilgi girişine verilen 

tepkiyi yansıtması koşuluna bağlanmaktadır (Karan, 2013, s. 278). Etkin Piyasalar Hipotezi 

mevcut hisse senetleri fiyatlarının ne tür bilgiler içerdiği sorusunu akla getirmektedir. Bu bilgiler, 

üç temel seviyede sınıflandırılarak tanımlanabilmektedir (Cornett, Adair ve Nofsinger, 2016 s. 

244-246): 

Zayıf formda etkinlik, mevcut piyasaların elde edilen tüm bilgiyi yansıttığını, yarı yüçlü formda 

etkinlik, mevcut fiyatların finansal tablolar, haberler gibi tüm kamu bilgilerini içerdiği, güçlü 

formda etkinlik ise mevcut fiyatların bilgiye tepkisini en yüksek çerçevede sunarak, kamu 

bilgilerine ilaveten henüz kamuya dahi açıklanmamış özel bilgileri içermektedir.  

Özellikle ulusal yazında S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endekslerinin 

karşılaştırılması ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Uluslararası yazında da 

karşılaştırmalı bir analiz yer almamakla birlikte özellikle S&P 500 Casinos&Gaming Endeksi ile 

ilgili yapılan çalışmaların çok az sayıda olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışma hem 

davranışsal perspektifte verilebilecek kararların İslami ve geleneksel endeksler açısından 

incelenmesi hem de özgünlüğü adına literatürde bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.  

Tüm bu teorik alt yapılardan hareketle çalışmada 08.04.2008 ile 19.01.2022 tarihleri arasında 

VIX Korku Endeksi ile S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endeksleri arasındaki 

ilişkinin tespiti, bu doğultuda ilgili uygun modelin belirlenmesi ve volatilite yayılımı ve asimetrik 

getirisi testinin yapılması amaçlanmaktadır. Yatırımcıların belli bir perspektif dâhilinde yatırım 

yapmaları ve bu kararların akabinde söz konusu endeks getirilerinin VIX korku endeksinden 

etkilenip etkilenmedikleri araştırılmaktadır. Devamında literatürde yer alan çalışmalardan söz 

edildikten sonra, süreci oluşturan modeller hakkında bilgiler verilerek, araştırmanın kapsamı ve 

yöntemi ile ilgili açıklamalar yapılmış, sonuç bölümünde ise analiz sonuçlarına dair bulgular 

değerlendirilmiştir. 

 

LİTERATÜR  
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kullamıştır. Çalışma neticesinde piyasaların tümünde kaldıraç etkisinin görüldüğü tespit 

edilirken, Türkiye İslami hisse senedi endeksinin volatilitesinin diğer ülke endekslerine göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Boujelbène Abbes (2012) 2002-2012 dönemleri 

için 35 ülkenin islami ve geleneksel hisse senedi endeks performanslarını incelediği çalışmasında 

EGARCH tahminleme modelini kullanmıştır. Sonuç olarak hem İslami hem de geleneksel 

endekslerde kaldıraç etkisinin mevcut olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırmamıza yön verecek şekilde Erdoğan, Gedikli ve Çevik (2020) Covid- 19 pandemisinin 

geleneksel ve İslami endekslerie etkisini araştırdıkları çalışmalarında 2011-2020 yılları arasında 

günlük verilerle DCC-GARCH yöntemi kullanışmışlardır. Çalışma neticesinde hem geleneksel 

hem de İslami Endekslerin VIX korku ekdensiyle negatif korelasyon içerisinde olduğu tespit 

edilmiştir. PI (Katılım Endeksi) ve VIX arasındaki zamanla değişen korelasyonların mutlak 

değeri, ISE (BİST100) ve VIX arasındaki zamanla değişen korelasyonlardan genellikle daha 

düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir bakış açısıyla Mohamed Yousop vd (2021) İslami 

ülkelerin hisselerinin getiri ve volatilitesi üzerinde Ay etkisinin varlığını araştırmayı 
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amaçlamaktadırlar. Hisse senedi getirileri için ARCH (1), volatilite için GARCH (1,1) 

modellerinin kullanıldığı analiz neticesinde Malezya hariç, yeni ay dönemi boyunca, seçilen tüm 

ülkeler için toplam ortalama günlük getirilerin,  dolunay dönemindeki ortalama günlük getirilerin 

aksine, ortalama günlük getirileri artırdığı sonucuna varmaktadırlar. Öte yandan Tanjunk (2014) 

çalışmasında Jakarta İslami Endeksinin volatitesini 2009-2013 yılları arasında istatistiksel 

analizlerle incelemiştir. Analize dahil edilen endeksin getiri dağılımının normal olmadığı ve 

oynaklığının zaman zaman değiştiği sonucuna varmıştır. Bir başka ifadeyle, endeksin öngörülen 

teoriden farklı sonuçlar verdiğini ve beklenenden daha değişken olduğu vurgulamıştır. 

 

VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

 

Çalışmada VIX Korku Endeksi ile S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endeksleri 

arasındaki asimetrik getiri ve volatilite yayılımının test edilmesi amaçlanmaktadır. Endekslerin 

08.04.2008 ile 19.01.2022 tarihleri arasında günlük kapanış verileri kullanılmıştır.  S&P 500 

Shariah, S&P 500 Casinos&Gaming ve VIX Endeklerinin doğal logaritması alınarak analize dâhil 

edilmişlerdir. VIX Korku Endeksi ile S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endeksleri 

arasındaki volatilite ve getiri yayılımı Genişletilmiş EGARCH yöntemi ile incelenmiştir 

  
EGARCH Modeli 

 

GARCH modellerinde koşullu varyansa yönelik şokların sürekliliğini yorulamanın mümkün 

olmadığını savunan Nelson (1991), asimetrik volatiliteyi de ölçmeyi mümkün kılan EGARCH 

modelini geliştirmiştir.  

 

   (3) 

   (4) 

 

Formülde gösterilen γ değişkeni asimetrik volatiliteyi ifade etmektedir. Ve şu şekilde açıklanabilir 

(Dahlvid ve Granberg, 2017):  

 

 γ = 0 ise asimetrik volatilite bulunmamaktadır. 

   γ < 0 ise negatif şokların volatiliteye etkisi pozitif şoklardan daha büyüktür. 

   γ >0 ise pozitif şokların volatiliteye etkisi negatif şoklardan daha büyüktür. 

 

Genişletilmiş EGARCH 

 

Endekslerin volatilite tahmininde, VIX’ten borsalara volatilite yayılımı etkisini görmek için 

geliştirilen model şu şekilde formülüze edilmektedir: 

 

       (6) 

+                 

(7) 

 
(6) ve (7) denklemleri genişletilmiş EGARCH modelini temsil eder. Denklemler (6) ve (7), 

koşullu ortalama ve varyanstır denklemlerini ifade etmektedir. Denklem (6), ri,t, hisse senedi 

endeksi veri setinin t zamanlı günlük getirilerini temsil eder; α0 getiri sabitti; α1 gecikmeli getirinin 

borsa endeksi üzerindeki etkisini ölçer; α2 VIX endeksinden borsalara getiri yayılımını 

ölçmektedir. Denklem (7)'de ise, lnht, değişkenin günlük koşullu varyansını temsil eder. Temel 

değişken; β0 sabit oynaklık seviyesi bir başka deyişle varyans sabiti; β1 volatilitenin haberdeki 
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değişime karşı tepkisini; β3 geçmiş volatiliteyi, γ, asimetrik volatiliteyi; ve φ, VIX’ten borsalara 

volatilite yayılımını temsil etmektedir (Jebran, Chen, Ullah ve Mirza, 2017, s.23). 

 

BULGULAR 

 

VIX Korku Endeks’inden S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endeklerine asimetrik 

getiri ve volatilite yayılımının ölçülmesi amaçlanan çalışmada, kriterler göz önünde tutularak 

Genişletilmiş EGARCH modeli optimal model olarak belirlenmiş ve değerlendirmeler bu 

kapsamda yapılmıştır. Endekslerin günlük getirileri, normal dağılıma yaklaştırmak amacıyla 

doğal logaritmaları alınarak aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanmıştır:  

rt  = ln (Pt /(Pt-1))x100 

Tablo 1 incelendiğinde S&P 500 Casinos&Gaming endeksi haricinde diğer endekslerin ortalama 

getirilerinin pozitif olduğu gözlemlenmektedir. VIX endeksinin çarpıklık katsayısının pozitif yani 

sağa çarpık, diğer iki endeksinde çarpıklık katsayılarının negatif yani sola çarpık olması verilerin 

asimetrik yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla olumsuz haberlerin olumlu 

haberlerden daha çok etki yarattığı sonucuna ulaşılabilemektedir. 

Tablo 1’de birim kök testlerine ve asimetrik tanı test (Engle ve Ng, 1993) sonuçlarına yer 

verilmiştir. Çalışmada birim kök tespiti için Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF (1979)), Philip 

Perron (PP (1988)) ve Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin  (KPSS (1992)) testleri 

uygulanmıştır ve serilerin birim kök içermediği dolayısıyla durağanlık koşulunu sağladığı tespit 

edilmiştir. Hemen akabinde seri korelasyon ve koşullu değişen varyansı açıklayan Ljung ve Box 

(1978) Q testi ve ARCH-LM (Engle, 1982) testi uygulanmıştır. Bu testler sonucunda elde edilen 

verilere göre otokorelasyon ve değişen varyans tespit edilmiştir dolayısıyla değişen varyanslı bir 

model ile aratırma yapmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Asimetrik tanı testlerine göre ise veri setine dâhil edilen endekslerden sadece VIX endeksinin 

şokun hem büyüklüğünden hem de işaretinden etkilendiği söylenebilmektedir. 

 
Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

  CSN SHR VIX 

Ortalama -0.0196 0.0377 0.0096 

Medyan 0.0000 0.0387 -0.6380 

Maksimun 20.572 11.583 76.825 

 Minimum -26.333 -12.920 -35.059 

Std. Sapma 2.8213 1.2359 7.8118 

Çarpıklık -0.0611 -0.4162 1.0651 

Basıklık 10.207 17.805 9.011 

 Jarque-Bera(JB) 7,787 32938.9 6,095 

JB Olasılık 0.000 0.000 0.000 

Gözlem 3597 3597 3597 

Seri Korelasyon Değişen Varyans 

Q (5) 10.053* 88.007*** 48.545*** 

Q (20) 38.556*** 168.6*** 65.053*** 

Q (50) 108.43*** 214.25*** 100.8**** 

Q2 (5) 841.25*** 2213.7*** 230.92*** 

Q2 (20) 1967.8*** 5051.7*** 277.01*** 

Q2 (50) 2892.7*** 5861.3*** 295.62*** 

ARCH LM 56.893*** 508.6636*** 113.168*** 

Birim Kök Testleri 

ADF -59.570*** -69.762*** -66.104*** 

PP -59.594*** -70.029*** -73.471*** 

KPSS 0.1752 0.1208 0.1228 
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Asimetrik Tanı Testleri 

b1 0.5663 0.518** -15.5706** 

b2 -1.6369*** -1.683*** -11.4691*** 

b3 1.8087*** 2.407*** 3.97714*** 

F-İstatistiği 27.591*** 142.403*** 94.0026*** 
         *,** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

 Tablo 2: Korelasyon  Matrisi 

  

  CSN SHR VIX 

CSN 1     

SHR 0.6223 1   

VIX 0.0013 -0.0091 1 

 

Tablo 2’de endeksler arası korelasyon katsayıları gösterilmektedir. VIX endeksi ile S&P 500 

Shariah Endeksi arasında negatif bir korelasyon, VIX endeksi ile S&P 500 Casinos&Gaming 

endeksi arasında ise pozitif bir korelasyon tespit edilmiştir.  

 

Tablo 3: Genişletilmiş EGARCH Getiri Denklemi Katsayıları 

     

  CSN&VIX SHR&VIX 

α0 0.08532** 0.12857*** 

 (0.0108) (0.0000) 

α1 0.00377 -0.06132*** 

 (0.8241) (0.0000) 

α2 -0.00395 -0.000347 

 (0.3227) (0.7924) 
        *,** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tabloda 3’te yer alan α1 katsayısının anlamlı olması Shariah endeksinin kendi getirilerinin geçmiş 

değerlerinden negatif yönde etkilendiğini ifade etmektedir. Casino endeksinde ise pozitif bir etki 

söz konsudur; ancak bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. α2 katsayısının 

sıfırdan küçük olması pozitif şokların volatiliteye etkisinin negatif şoklardan daha büyük 

olduğunu göstermektedir. VIX ile S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endeksleri 

arasındaki getiri denklem katsayıları gösterilmiştir. Tabloya göre VIX endeksi her iki endeksi de 

negatif yönde etkilediği; ancak bu bulguların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 4: Genişletilmiş EGARCH Volatilite Denklemi Katsayıları 

 

  CSN&VIX SHR&VIX 

β0 -0.085423*** -0.159202*** 

β1 0.129033*** 0.210386*** 

γ -0.051676*** -0.180894*** 

β3 0.992694*** 0.985897*** 

φ -0.0000165 0.002328* 

Model Tanı Testleri 

Q (5) 9.1149 70.078 

Q (20) 19.331 24.581 
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Q (30) 37.117 31.493 

Q2 (5) 5.3884 76.926 

Q2 (20) 10.983 15.589 

Q2 (30) 23.949 27.069 

ARCH LM(1) 2.6801 1.9110 

 (0.1017) (0.1058) 
*,** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 4’te ise VIX Endeksiyle S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endeksi 

arasındaki volatilite yayılımı test edilmiştir. Model tanı testleri ve ARCH LM testleri neticesinde 

değişen varyansın ve otokorelasyonun ortadan kalktığı görülmektedir. β1 katsayısı endeksin 

haberlerde meydana gelen değişime gösterdiği tepki olarak açıklanmaktadır. Bu katsayı her iki 

endeks için de istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif sonuç vermektedir. Bu tepkinin en fazla 

Shariah endeksinde olduğu görülmektedir. 

Çalışmalarda tahmin edilen volatilite modellerinde kaldıraç etkisi 𝛾 parametresi ile ölçülmektedir. 

𝛾’nin negatif olması, negatif şokların volatilite üzerinde pozitif şoklardan daha fazla bir etki 

oluşturduğu anlamına gelmektedir. 𝛾’nin pozitif olması durumu ise, pozitif şokların volatiliteyi 

negatif şoklardan daha fazla etkilediği anlamına gelmektedir. Makroekoomik parametreler 

kullanılarak yapılan ampirik analizlerde negatif bir şok genellikle kötü haber olarak kabul 

edilmekte ve bunlar geleceğin belirsizliğini artırımaktadırlar (Wang,2008, s. 69).  

Tablo 4 kapsamında, 𝛾 parametresinin her iki endesk için de negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu tespit edilmektedir. Bu doğrultuda 𝛾 parametresinin negatif ve anlamlı sonuç vermesi 

negatif şokların volatiliteyi pozitif şoklardan daha fazla etkilediği sonucunu vermektedir. 

Dolayısıyla kaldıraç etkisinden söz edilebilmektedir. Elde edilen bulgular bu doğrultuda 

istatistiksel olarak anlamlıdır. β3 katsayısı endekslerin kendi geçmiş volatilitelerinden 

etkilendiklerini göstermektedir. Dolayısıyla iki endeksinde geçmiş volatiliteyi açıklayan katsayı 

değeri pozitif ve istatistiksel olarak %1 anlamlıdır. Katsayılar incelendiğinde her iki endeks için 

de aynı ölçüde etkilendikleri söylenebilmektedir. φ katsayısı ise VIX’ten borsalara volatilite 

yayılımı etkisini gösterdiğini ifade etmektedir. Bu doğrultuda S&P 500 Shariah endeksinde 

pozitif ve %10 düzeyde anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. S&P 500 Casinos&Gaming Endeksi’nde 

ise bu sonuçlar negatif yönde olmasına karşın istatistiksel olarak anlamsızdır. 

SONUÇ  
 

Bu çalışmada VIX Korku Endeksi ile S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endeksleri 

arasındaki ilişkinin tespiti için ilgili uygun modelin belirlenmesi ve volatilite yayılımı ve 

asimetrik getirisi testinin yapılması amaçlanmıştır. Analiz dâhilinde söz konusu endekslerin 

08.04.2008 ile 19.01.2022 tarihleri arasındaki günlük kapanış verileri ele alınmıştır. Aynı 

zamanda yatırımcıların belli bir bakış açısıyla yatırım yapmaları ve bu yatırım kararlarının 

sonrasında veri setine dâhil edilen endeks getirilerinin VIX korku endeksinden etkilenip 

etkilenmedikleri araştırılmıştır. Tüm bu analizlerin gerçekleştirilmesi için yöntem sürecinde, VIX 

Korku Endeksinin, S&P 500 Shariah ve S&P 500 Casinos&Gaming Endekslerine etkisini ölçmek 

Genişletilmiş EGARCH modelli uygulanmıştır.  

Genişletilmiş EGARCH volatilite denklem katsayıları tablosu incelendiğinde ise endeksin 

haberlerde meydana gelen değişime gösterdiği tepkiyi ölçen β1 parametresi her iki endeks için de 

pozitif ve istatistiksel olarak %1 derecede anlamlı sonuçlar vermektedir. Volatilite yayılımında 

kaldıraç etkisini ölçmek amacıyla kullanılan γ parametresi her iki endeks için de %1 düzeyde 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif çıkmıştır. Bu da negatif şokların volatiliteye pozitif 

şoklardan daha fazla etkilediği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kaldıraç etkisinin varlığından 

söz edilebilir. Bir başka ifadeyle aynı büyüklükteki getiri düşüşlerinin, getiri artışlarından daha 

çok volatiliteye etki ettiği sonucu çıkarılabilmektedir (Özdemir, 2020, s.541). Bu sonuçlar 

doğrultusunda çalışma Çelik vd (2018); Boujelbène Abbes (2012); Güçlü (2020) çalışmalarıyla 

uyumluluk göstermektedir. 
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VIX’ten borsalara volatilite yayılımını ifade eden φ parametresinde ise φ S&P 500 Shariah 

Endeksi’nde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmış olması, VIX’ten S&P 500 Shariah 

Endeksi’ne doğru pozitif bir yayılım söz konusu olduğunu ifade etmektedir. S&P 500 

Casinos&Gaming Endeksi’nde ise negatif bir değer almasına karşın bu durum istatistiksel olarak 

anlamsızdır. Dolayısıyla, VIX Endeksi’nde meydana gelen dalgalanma sürecinde korku 

düzeyinin yükselmesi göreli olarak daha stabil bir seyir gösteren S&P 500 Shariah Endeksi’ndeki 

dalgalanmaları artıracağı yönünde bir neticeye ulaşılabileceği söylenebilir. Elde edilen bulgular 

Tanjung (2014) çalışmasını destekler niteliktedir. 

Bu çalışma tüm değişkenleri sabit varsayıp VIX korku endeksiden asimetrik getiri ve volatilite 

yayılımını S&P 500 Casinos&Gaming Endeksi ve S&P 500 Shariah Endeksleri için 

incelemektedir. Özellikle farklı bakış açılarıyla yapılan yatırımların VIX Endeksinden 

etkilenmesini konusunda fikir sahibi olmak amaçlanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda farklı 

endeks karşılaştırmaları ve farklı bir zaman dilimi kullanılarak araştırmalar yapılabilir. Özellikle 

Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan şokların volatiliteye etkisinin araştırılması temalı 

çalışmaların araştırmacıların dikkatini çekeceği ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

KAYNAKÇA  

Aydın, Ü., & Ağan, B. (2017). Davranışsal Finans-Finansal Yatırım Kararlarının Davranışsal 

Temelleri. Bursa: Ekin Yayınevi. 

 

Boujelbène Abbes, M. (2012). Risk And Return Of Islamic And Conventional Indices. 

International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 5(1), 1-23. 

 

Cornett, M. M., Adair, T. A., & Nofsinger, J. (2016). Finans. (V. Sarıkovanlık, Çev.) Ankara: 

Nobel Yayınevi. 

 

Çelik, İ., Özdemir, A., & Demir Gülbahar, S. (2018). İslami Hisse Senedi Endeksleri Arasında 

Getiri Ve Volatilite Yayılımı: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Çok Değişkenli VAR-

EGARCH Uygulaması. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(2), 89-100. 

 

Deni Pandu, N. (2021). Omparatıve Analysis of Risk and Return On Indonesian Islamic Stock 

Index in Different Economic Conditions. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 15(1), 51-64. 

 

Dickey, D., & Fuller, W. (1979). Distribution of The Estimators For Autoregressive Time Series 

With A Unit Root. Journal of The American Statistical Association, 74(366a), 427-431. 

 

Engle, R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Estimates Of The Variance 

Of United Kingdom İnflation. Econometrica: Journal Of The Econometric Society, 987-1007. 

 

Engle, R. F., & Kg, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The 

Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. 

 

Erdoğan, S., Gedikli, A., & Çevik, E. İ. (2020). The Effect of the Covid-19 Pandemic on 

Conventional and Islamic Stock Markets in Turkey. Bilimname, 2, 89-110. 

 

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The 

Journal of Finance, 25(2), 383-417. 

 

Güçlü, F. (2020). İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir 

İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 1070 - 1088. 

doi:https://doi.org/10.33206/mjss.569051 

 



21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 

21st International Business Congress 

 

40 

 

 

 

Hakim, S., & Rashidian, M. (2002). Risk & Return of Islamic Stock Market Indexes. In 9th 

Economic Research Forum Annual Conference in Sharjah, 26-28. 

 

Hussein, K. A. (2004). Ethical Investment: Empirical Evidence From FTSE Islamic Index. 

Islamic Economic Studies, 12(1), 21-40. 

 

Jebran, K., Chen, S., Ullah, I., & Mirza, S. S. (2017). Does Volatility Spillover Among Stock 

Markets Varies From Normal To Turbulent Periods? Evidence From Emerging Markets Of Asia. 

The Journal of Finance and Data Science, 3, 20-30. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.jfds.2017.06.001 

 

Karan, M. (2013). Yatırım analizi ve Portföy Yönetimi (4. b.). Ankara: Gazi Kitabevi. 

 

Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing The Null Hypothesis Of 

Stationarity Against The Alternative Of A Unit Root: How Sure Are We That Economic Time 

Series Have A Unit Root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. 

 

Ljung, G., & Box, G. (1978). On a Measure Of Lack Of Fit İn Time Series Models. Biometrika, 

65(2), 297-303. 

 

Mohamed Yousop, N., Wan Zakaria, W., Ahmad, Z., Ramdhan, N., Mohd Hasan Abdullah, N., 

& Rusgianto, S. (2021). Lunar Effect on Stock Returns and Volatility: An Empirical Study of 

Islamic Countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 533-541. 

doi:https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0533 

 

Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. 

Econometria, 59, 347-370. 

 

Özdemir, L. (2020). VIX Endeksinin BİST30 Endeks ve BİST30 Vadeli İşlem Getirisi 

Volatilitelerine Etkisinin EGARCH Modeli İle Karşılaştırılması. Journal of Yasar University, 

15(59), 534-543. 

 

Phillips, P., & Perron, P. (1988). Testing For A Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 

75(2), 335-346. 

 

Tanjung, H. (2014). Volatility of Jakarta islamic index. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi 

Syariah, 6(2), 207-222. 

 

Wang, P. (2008). Financial Econometrics (2. b.). Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 

21st International Business Congress 

 

41 

 

 

 

FİNANSAL ASTROLOJİ: MERKÜR RETROSU FİNANSAL PİYASALARI 

ETKİLER Mİ? 
 

Doç. Dr. Fatih KONAK  

Hitit Üniversitesi, fatihkonak@hitit.edu.tr 

Esra ÖZKAHVECİ  
Hitit Üniversitesi, buyuker.esra@hotmail.com 

 

Özet   
Piyasa fiyatlarının rassal meydana geldiğini ve önceden belirlenen trendlerin finansal enstrümanların fiyatlarını 

tahminlemede yetersiz kaldığını savunan Etkin Piyasalar Hipotezi, E. Fama tarafından ileri sürülen geleneksel bir 

teoridir. Diğer taraftan, piyasa fiyatlarının çeşitli olay ve durumdan etkilendiğini ve bireyin çeşitli yöntemler 

aracılığıyla bazı günlerde anormal getiri elde etme imkanına sahip olduğunu savunan davranışsal finans yaklaşımı ise, 

Etkin Piyasalar Hipotezi ile aynı paydada buluşmamaktadır. Yatırımcıyı irrasyonel olarak ele alan davranışsal finans, 

yatırımcının özel bir gün, ay, olay ve hatta astroloji olaylarından etkilendiğini ve bu gibi durumların beklenen getiri 

düzeyinde sapmalara neden olabileceğini savunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, 02.01.2008-02.12.2021 döneminde 

meydana gelen Merkür Retro’sunun BRICS ve Türkiye’ye ait gösterge endeksleri üzerine olası etkisi incelenmiştir. 

Amaç doğrultusunda, belirlenen dönemde Merkür Retro’sunun oluştuğu 672 güne ait veriler EGARCH modeli ile 

analiz edilmiş ve elde edilen analiz bulguları neticesinde, belirlenen dönemlerde Merkür Retro’sunun Çin ve Güney 

Afrika gösterge Endeksleri üzerinde pozitif, Türkiye, Brezilya, Rusya ve Hindistan gösterge Endeksleri üzerinde ise 

istatistiksel olarak anlamlılık içermeyen negatif etkisi olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, BRICS ve BIST 100 

Endeksi’nin zayıf formda etkin bir piyasa olduğu ve Merkür Retro’sunun bu endeksler için bir anomali olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Astroloji, Davranışsal Finans, Merkür Retro’su  

 

FINANCIAL ASTROLOGY: DOES MERCURY RETROGRADE IMPACT 

FINANCIAL MARKETS? 

Abstract   
The Efficient Market Hypothesis, which argues that market prices occur randomly and that predetermined trends are 

insufficient to predict the prices of financial instruments, is a traditional theory put forward by E. Fama. On the other 

hand, the behavioral finance approach, which argues that market prices are affected by various events and situations, 

and that the individual has the opportunity to earn abnormal returns on some days through various methods, does not 

meet with the Efficient Markets Hypothesis. Behavioral finance, which treats the investor as irrational, argues that the 

investor is affected by a special day, month, event and even astrological events, and such situations may cause 

deviations in the expected return level. In this context, the possible effect of Mercury Retrograde, which occurred in 

the period of 02.01.2008-02.12.2021, on the index indices of BRICS and Turkey was examined. In line with the 

purpose, the data of 672 days when Mercury Retrograde occurred in the specified period were analyzed with the 

EGARCH model and as a result of the analysis findings, the indicator indices of Turkey, Brazil, Russia and India were 

positive on the Chinese and South African indicator Indices of the Mercury Retrograde in the determined periods. On 

the other hand, it was observed that there was a negative effect that was not statistically significant. Accordingly, it has 

been determined that the BRICS and BIST 100 Index are weakly efficient markets and Mercury Retrograde is not an 

anomaly for these indices. 

Keywords: Financial Astrology, Behavioral Finance, Mercury Retrograde 

GİRİŞ  

Finansal piyasaların etkin olduğunu ve bu etkinliğin de kendi arasında üç forma (zayıf form-yarı 

güçlü form-güçlü form) ayrıldığını ileri süren Etkin Piyasalar Hipotezi (EPH), yatırımcıların 

herhangi bir şekilde anormal getiri elde etme fırsatına sahip olmadığını kabul etmektedir (Fama 

1970). Yatırımcıları fayda maksimizasyonunu sağlayabilen bireyler olarak varsayan bu teoriye 

göre, menkul kıymet hareketleri her zaman rasyonel verilere dayanır. Bu sebeple, beklenen 

getiriden sapma olarak ifade edilen anomalilerin varlığını reddeder.  

Bireylerin irrasyonel olduğunu ve anlık psikoloji ile hareket ettiğini kabul eden davranışsal finans 

ise Etkin Piyasalar Hipotezi’nin karşısında yer alan ve psikoloji, sosyoloji ve finans bilimlerinin 

ortak süzgecinden geçen ve tarihi çok eskilere dayanmayan bir finans dalıdır. İnsanın pek çok 

olay veya durumdan soyutlanamadığını ve dolayısıyla yatırım kararı alırken de psikolojisine 
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yenik düşerek, rasyonel olmayan kararlar aldığını iddia eder. Davranışsal finans,  EPH’nin yok 

saydığı ‘normalüstü getiri’ olarak tabir edilen anomalilerin varlığını kabul ederek, haftanın günü, 

ay dönümü, hava durumu ve hatta astroloji olaylarının menkul kıymet yatırımcısını etkilediğini 

varsayar. Güneş sistemi ve ayın evreleri gibi astrolojik hareketlerin insan psikolojisini etkilediği 

astroloji biliminde kabul görmüş bir gerçektir. Ayrıca gezegen gerilemesi olarak ifade edilen 

Retro hareketlerinin de günlük yaşamı sekteye uğratacak hem fiziksel hem de psikolojik olaylara 

neden olduğu araştırmacılar tarafından açıklanmaktadır. Bu durum çalışmanın çıkış noktasını 

oluşturarak, Merkür Retro günlerinin yatırımcılar üzerinde olası etkisi araştırılmıştır.  

Finansal astroloji, finans piyasalarında meydana gelen fiyat hareketlerini ve kısa-orta-uzun vadeli 

döngüleri belirleyerek, geleceğe yönelik tahminleme yapabilmeye odaklı bir astroloji branşıdır. 

Gökyüzündeki hareketliliğin ve gezegen döngülerinin ekonomi piyasalarını nasıl etkilediğini 

inceler (Eksantrik İlimler, 2022). Finansal astroloji dahilinde, Merkür Retro döneminde 

yatırımcının yatırım kararlarında irrasyonel, verimsiz ve ikilem durumuyla işaretlenmiş olma 

eğiliminde olduğu ima edilmekte ve verimsiz yatırım kararlarından kaynaklanan bir risk artışına 

neden olarak, piyasa getirilerinde yüksek oynaklığın sebebi olarak da görülebilmektedir 

(Mahendra vd., 2021).  

Bu kapsamda çalışmanın amacı, BRICS ve Türkiye’ye ait benchmark endeksleri üzerinde Merkür 

Retrosu’nun 02.01.2008/02.12.2021 dönemi için olası etkisini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, 

ilk olarak Etkin Piyasalar Hipotezi ve davranışsal finans ve Merkür Retrosu ile ilgili teorik bilgiler 

açıklanmaktadır. Devamında, literatür taramasına yer verilmekte ve çalışmaya dair metodoloji, 

veri seti ve analiz bulguları ifade edilmektedir. Çalışma özellikle yerli finans literatürüne farklı 

bir bakış sunarak, ilgili boşluğu doldurmaktadır. 

1.2. Merkür Retrosu  

Astronomik bir bakış açısından, Retro (gerileme) dönemi, gezegenlerin Güneş'in etrafında 

yörüngede dolanırken farklı göreli hızlarının bir yan etkisi olarak, yalnızca Dünya üzerindeki 

bakış açısında meydana gelen belirgin bir fenomendir. Bu doğrultuda Merkür Retro’su, 

astrolojide, Merkür gezegeninin geçici olarak normal seyrini tersine çevirip zodyak boyunca 

geriye doğru hareket ettiği zaman periyodik olarak meydana gelen bir fenomene atıfta bulunmak 

için kullanılan bir deyimdir. Başka bir deyişle, Merkür Dünya'ya bakış açısında zodyakta 

yavaşlıyor ve geriye doğru hareket etmeye başlıyor gibi görünüyor fakat gerçekte hem Merkür 

hem de Dünya hala Güneş etrafındaki yörüngelerinde ilerliyorlar. Bu durumu kavramsallaştırmak 

için kullanılan yaygın bir benzetme, yolda giden bir arabadayken aynı yönde ama daha yavaş bir 

hızda giden başka bir arabayı geçtiğinizde ne olduğunu hayal etmektir. Daha hızlı hareket eden 

arabanın içindeki bakış açınızdan, daha yavaş hareket eden araba, siz onu geçerken geriye doğru 

hareket etmeye başlamış gibi görünebilir ancak aslında hala ileriye doğru hareket etmektedir. 

Merkür Retro dönemleri de benzer şekilde işlemektedir (Astrology Dictionary, 2022).  

Güneş sistemindeki gezegenler, Dünya'dan bakıldığında yılın belirli zamanlarında sistemdeki 

diğer gezegenlerin tersine hareket ediyormuş gibi görünür. Merkür Retrosu, Merkür bu şekilde 

gözlemlendiğinde meydana gelir. Retro, gezegenin hareketinin görünümünü ifade eder ve 

ilerleme hareketinin karşıtıdır. Bununla birlikte, gezegen hareketinin yönü asla değişmez, sadece 

Dünya'nın güneşe ve diğer gezegenlere göre konumunun değişmesinden kaynaklanan harekette 

bir değişiklik görünümü vardır. Merkür Retrosu yılda üç veya dört kez meydana gelen ve her 

seferinde yaklaşık üç hafta süren; sosyal bir nitelik kazanmış, gözlemlenebilir bir astronomik 

fenomendir (Crockford, 2018). Merkür her yıl geri giden tek gezegen değildir. Diğer tüm 

gezegenlerin de gerileme dönemleri vardır.  Fakat Merkür Retro’su kısmen daha sık meydana 

geldiği için daha iyi bilinme eğilimindedir (Astrology Dictionary, 2022). 

Finansal astroloji, astroloji bilgisinin ekonomik olaylarla çalışılmasını ve uygulanmasını içeren, 

gök cisimlerinin hareketi, ay tutulması, güneş tutulması, geriye dönük hareket gibi astrolojinin 

perspektifiyle ilgili olayları ilişkilendirmeyi içerir ve astroekonomi olarak birbirinin yerine 

kullanılabilir (Mahendra, vd., 2021). Diğer bir anlatımla, finansal astroloji, gezegen hareketlerinin 

finansal enstrümanlar üzerindeki etkisini matematiksel veriler ışığında inceleyen fakat bilimsel 

olarak isimlendirilmeyen bir teknik analiz yöntemidir (Bayhan, 2020).  
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Güneşin ve diğer gezegenlerin kütle çekim etkisinden devamlı suretle etkilenen Dünya’ya her 

saniye trilyonlarca partükül, güneş rüzgarı olarak tabir edilen uzaydaki rüzgarlar vasıtasıyla 

taşınır. Bu etkilere ise manyetosferi ile Dünya tepki verir. Dolayısıyla, Dünya’nın verdiği bu tepki 

de farklı manyetik alanlara sahip olan her bir insanı ayrı ayrı ruhsal, fiziksel ve zihinsel olarak 

etkiler. Kişiliği ve içinde bulunulan ruh halini etkileyen gezegen hareketleri ise, kitlelerin 

psikolojisinde değişimler meydana getirir. Bu nedenle, finansal piyasa trendlerini tayin eden 

panik, korku, açgözlülük, iyimserlik gibi birbirine zıt kavramların astronomik ve astrolojik 

değişkenlerin piyasa trend değişimlerini tahminlemede kullanılması yaygın olarak görülür 

(Anapara, 2022).  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

 

Choudhry (2001) I. Dünya Savaşı döneminde Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'nin ortalama 

hisse senedi getirilerindeki yılın ayı etkisi ve Ocak ayı etkisi anormalliklerini araştırmıştır. 

Ampirik araştırma, doğrusal olmayan bir GARCH-t modeli ve aylık getiriler kullanılarak 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Birleşik Krallık ve ABD getirileri üzerinde Ocak ayı etkisinin 

ve yılın ayı etkisinin kanıtını sunarken, Almanya getirileri yılın ay etkisini göstermiş fakat Ocak 

ayı etkisinin varlığını göstermemiştir. 

Murgea (2016) tarafından yapılan çalışmada ABD sermaye piyasası üzerindeki Merkür Retro 

etkisi değerlendirilmektedir. Çalışmanın ana bulguları, astrolojik teorilerin varsayımlarıyla 

tutarsızlık göstermiş ve piyasa oynaklığını tahmin edilenin tam tersi anlamda değiştirebileceği 

fikriyle tutarlı olan Merkür gerileme dönemlerinde düşük getiri oynaklığı tespit edilmiştir.  

Thach ve Diep  (2019)  Merkür Retrosu olgusunun ve haftanın günleri etkisinin (Pazartesi) 

Vietnam borsa getirileri üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. 2002–2017 dönemi için Ho Chi 

Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası (HOSE) tarafından toplanan VN-Index'in günlük kapanış 

fiyatı verileriyle, AR(1)-TGARCH(1,1) modelini normal dağılım, Student's-t dağılımı ve 

Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) altında tahmin etmişlerdir.  Çalışma sonucunda, Vietnam 

Borsası’nda Merkür Retro’su fenomeninden herhangi bir etki bulunmamış ancak Pazartesi 

etkisinin mevcut olduğu teyit edilmiştir. Ayrıca, gelecekteki piyasa getirilerinin oynaklığı, 

geçmişteki getirilerin oynaklığı ve Vietnam hisse senedi piyasası getirilerinin oynaklığı üzerinde 

önemli etkisi olan olumsuz şoklar ile tahmin edilebildiği görülmüştür.  

Mahendra vd., (2020) tarafından yapılan çalışmada, Merkür Retrosu’nun Nifty50 ve BSE Sensex 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bloomberg'den 1998'den 2018'e kadar Nifty50 ve BSE Sensex'ten 

günlük kapanış bazında alınan ikincil verileri kullanılarak, çalışma, piyasa getirilerindeki kaldıraç 

etkisini ve Merkür gerileme hareketinin piyasa getirileri üzerindeki etkisini incelemek için 

EGARCH (1,1) modelleri kullanılmıştır. Analiz neticesinde, Hindistan hisse senedi endekslerinin 

Merkür’ün geri hareketi sırasında asimetrinin veya kaldıraç etkisinin varlığını ve Merkür’ün 

gerileme hareketinin piyasa getirileri üzerindeki olumlu etkisini gözlemlediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda, piyasa anomalisini teşvik eden Merkür gerileme hareketinin 

etkisi altında, Hint hisse senedi endekslerindeki davranışsal yanlılık üzerindeki etkisi 

vurgulanmıştır.  

 

3. VERİ SETİ, EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı kapsamında oluşturulan veri seti, araştırmada 

kullanılan ekonometrik yöntem ve araştırma sonucunda elde edilen bulguların 

değerlendirilmesine yer verilmiştir.  

 

3.1. Veri Seti 

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) ilk olarak 2009 yılında 

BRIC olarak Rusya’da bir araya gelmiştir ve 2011 yılında bu dört ülkenin arasına beşinci ülke 
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olarak Güney Afrika dahil olmuştur. Böylece BRIC ismi, BRICS olarak değiştirilmiştir. Bu 

birliğin amacı, ekonomik ve siyasi anlamda önemli bir potansiyele sahip beş ülkenin dünya 

siyasetinde daha fazla söz sahibi olabilmesidir. Batı merkezli dünya siyaseti ve ekonomisine yeni 

bir alternatif meydana getirmek amaçlanan bir diğer olgudur. BRICS ülkeleri, sahip olduğu 

potansiyel sayesinde dünya ekonomisinin yaklaşık %25‘ini, dünya nüfusunun ise %42‘sini 

oluşturmaktadır. Dünyadaki maden rezervlerinin ise %60’ına sahip durumdadır. 2013 yılında 

ABD ve Avrupa ülkelerinin kontrolü altında bulunan IMF ve Dünya Bankası’na karşı, kendi 

finans kuruluşlarını kurma kararı alan bu gruba 2018 yılında Türkiye’de dahil olma isteğini 

belirtmiştir (Haber Son Posta, 2022). Bu bakış açısı çerçevesinde, Merkür retrosunun finansal 

piyasalara olası etkisinin tespiti amacıyla BRICS ülkeleri ve Türkiye örneklemi seçilerek hem 

benzer özellikli ülke piyasaları hem de farklı veri setleri üzerindeki etkinin belirginleştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

 
Tablo 1. 2008-2021 döneminde gerçekleşen Merkür Retro Günleri 

Yıl Merkür Retro Günleri Yıl Merkür Retro Günleri 

2008 28 Ocak – 19 Şubat 

26 Mayıs – 19 Haziran 

24 Eylül – 15 Ekim 

2015 21 Ocak-11Şubat 

19 Mayıs-12 Haziran 

17 Eylül- 9 Ekim 

2009 11 Ocak – 2 Şubat 

7 Mayıs – 31 Mayıs 

7 Eylül – 29 Eylül 

 

2016 6 Ocak-26 Ocak 

29 Nisan-23 Mayıs 

30 Ağustos-22 Eylül 

20 Aralık-9 Ocak 

2010 26 Aralık-15 Ocak 

18 Nisan-11 Mayıs 

20 Ağustos-12 Eylül 

10 Aralık-30 Aralık 

2017 9 Nisan-3 Mayıs 

12 Ağustos-5 Eylül 

2 Aralık- 22 Aralık 

2011 30 Mart-23 Nisan 

3 Ağustos-26 Ağustos 

24 Kasım-14 Aralık 

2018 23 Mart-14 Nisan 

26 Temmuz-18 Ağustos 

17 Kasım-6 Aralık 

2012 12 Mart-4 Nisan 

15 Temmuz-8 Ağustos 

6 Kasım-15 Kasım 

2019 5 Mart-28 Mart 

7 Temmuz-31 Temmuz 

31 Ekim-20 Kasım 

2013 23 Şubat-17 Mart 

26 Haziran-20 Temmuz 

21 Ekim-10 Kasım 

2020 18 Şubat-9 Mart 

17 Haziran-12 Temmuz 

13 Ekim-3 Kasım 

2014 6 Şubat-28 Şubat 

7 Haziran-1 Temmuz 

4 Ekim-25 Ekim 

2021 3 Ocak-21 Şubat 

29 Mayıs-22 Haziran 

26 Eylül-18 Ekim 

 
Tablo 1’de araştırma periyodu olan 2008-2021 yılları arasında her yıl gerçekleşen Merkür retrosu 

aralıkları gösterilmektedir. 14 yıllık inceleme aralığında 44 Merkür retrosunun gerçekleştiği 

görülmektedir. Ayrıca, Merkür Retrosu’nun gerçekleştiği toplam gün sayısı 672 olarak ifade 

edilmektedir. 

 

3.2. Metodoloji 

GARCH modelinde asimetri etkisinin irdelenmemesi sebebi ile Nelson (1991) EGARCH 

modelini geliştirmiş ve modelde koşullu standart sapma işleminin ve asimetrik mutlak artıkların 

Box Cox güç dönüşümünü uygulamaktadır. Bu sayede, lineer olmayan modelleri lineer kılarak 

asimetri etkisini incelemektedir. EGARCH modeli şöyledir (Sümer, 2021, s. 5): 

 
Yukarıdaki denklemde logaritmik koşullu varyans modeliyle, kaldıraç etkisinin üstel olduğu ve 

koşullu varyans tahminlerinin pozitif olduğu öngörülmektedir. 𝛾𝑖 < 0 olduğu takdirde kaldıraç 

etkilerinin varlığı, hipotez tarafından test edilmektedir. 𝛾𝑖 ≠ 0 ise etki asimetriktir. 
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Merkür retrosunun gösterge endeksler üzerindeki olası etkisinin seçili ekonometrik yöntem ile 

ortaya konulması öngörülen bu çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi kurgulanmıştır. 

H0: Merkür Retrosu’nun BRICS ülkelerine ve Türkiye’ye ait gösterge endekslerin getirileri 

üzerinde bir etkisi yoktur. 

H1: Merkür Retrosu’nun BRICS ülkelerine ve Türkiye’ye ait gösterge endekslerin getirileri 

üzerinde etkisi vardır. 

İstatistiksel olarak anlamlı sonuçların ortaya çıkması halinde sıfır hipotezi reddedilebilecekken, 

bu durum Merkür retrosu bağlamında piyasa anomalisi şeklinde öne sürülebilecektir.  

 
3.3. Analiz ve Değerlendirme 

 

Çalışmada, BRICS ülkelerine ait gösterge endeksler ve BİST 100 Endeksi’nde Merkür 

Retro’sunun etkili olup olmadığı araştırılmaktadır. Ulusal ve uluslararası yazında pek çok anomali 

çalışması yapılmakla birlikte, Merkür Retrosu’nun hisse senedi getirileri üzerine etkisini 

belirlemeye yönelik ulusal literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle hem 

BRICS ülke borsalarında hem de BİST 100 Endeksi’nde Merkür Retrosu anomalisinin varlığını 

tespit etmek çalışmanın özgün noktasını oluşturmakta ve yerli literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, BRICS ülkeleri borsaları ve BİST 100 Endeksi 

02.01.2008-02.12.2021 tarihleri arasındaki günlük kapanış değerleri kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan veriler, investing.com sitesinden elde edilmiştir. Kapanış verileri dikkate alınarak 

doğal logaritmik günlük getiriler hesaplanmıştır: Ayrıca, çalışmanın özü itibariyle Merkür 

retrosunun etkisinin gözlemlenebilmesi için retronun gerçekleştiği günler 1, diğer günler 0 

şeklinde oluşturulan kukla değişken, her ülke gösterge endeksi için çalışma periyodu boyunca 

oluşturulmuştur. 

Çalışmanın bulguları, BRICS ve Türkiye'ye ait benchmark endekslerin tanımlayıcı istatistikleri 

(hem tüm getiri serisi hem de Merkür Retrosu’nun gerçekleştiği günler) ile başlamakta ve 

korelasyon matrisi, birim kök ve asimetrik tanı testleri ile devam etmektedir. Sonrasında ise 

BRICS ve Türkiye'ye ait benchmark endeksler için model seçim kriterleri belirlenerek, endeksler 

için EGARCH modelinin uygunluğuna karar verilmiştir.  

 
Tablo 2: BRICS ve Türkiye'ye Ait Benchmark Endekslerin Tanımlayıcı İstatistikleri              

(Tüm Getiri Serisi) 

  BIST100 BVSP RTSI NSEI SSEC JTOPI 

Ortalama 0.0143 0.0431 -0.0044 0.0302 -0.013 0.0243 

Medyan 0.0528 0.1001 0.0722 0.1102 0.0548 0.0716 

Maksimun 13.6766 12.1281 20.2039 35.5218 9.0343 9.0570 

 Minimum -15.9930 -11.063 -21.199 -35.0783 -8.872 -10.45 

Std. Sapma 1.7881 1.5647 2.1313 1.5887 1.5524 1.3201 

Çarpıklık -0.4349 -0.4577 -0.4992 -0.2342 -0.576 -0.239 

Basıklık 12.9523 8.1605 15.2403 150.3694 8.0860 8.9254 

 Jarque-Bera(JB) 14321.9 3941.7 21642.9 3116526.0 3902.6 5071.2 

JB Olasılık 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Gözlem 3444 3444 3444 3444 3444 3444 

 
Tablo 2’de BRICS ve Türkiye’ye ait benchmark endekslerinin tanımlayıcı istatistikleri (tüm getiri 

serisi), bir diğer ifade ile her bir endeks için ortalama, medyan, maksimum, minimum, standart 

sapma, çarpıklık, basıklık, JB ve gözlem değerleri ifade edilmektedir. Örneğin, BIST 100 

Endeksi’nin ortalama değeri 0.014, medyan değeri 0.052 iken, maksimum, minimum ve standart 

sapma değeri sırasıyla, 13.676, (-15.993) ve 1.788’dir.  
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Tablo 3: BRICS ve Türkiye'ye Ait Benchmark Endekslerin Tanımlayıcı İstatistikleri (Merkür 

Retrosu’nun Gerçekleştiği Günler) 

  BIST100 BVSP RTSI NSEI SSEC JTOPI 

Ortalama 0.0283 -0.1080 -0.0675 -0.0675 0.0629 0.0539 

Medyan 0.0360 -0.0030 0.0572 0.0572 0.0672 0.0983 

Maksimun 5.2556 13.6766 8.1168 8.1168 7.0196 7.2484 

 Minimum -5.8399 -12.981 -13.948 -13.948 -8.872 -10.450 

Std. Sapma 1.4777 1.9020 2.0319 2.0319 1.5858 1.4026 

Çarpıklık -0.2141 -0.7190 -1.6184 -1.6184 -0.493 -0.6546 

Basıklık 4.4845 14.0170 12.6890 12.6890 7.4436 10.7645 

 Jarque-Bera(JB) 66.84 3456.38 2921.93 2921.93 580.16 1736.05 

JB Olasılık 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Gözlem 672 672 672 672 672 672 

 

Tablo 3’den BRICS ve Türkiye’ye ait benchmark endekslerin Merkür Retro’sunun gerçekleştiği 

günler için tanımlayıcı istatistik değerleri yansımaktadır. Tablonun geneline bakıldığında tüm 

endekslerin çarpıklık katsayılarının Tablo 2’de ifade edildiği gibi negatif ve sola çarpık olduğu 

görülmektedir. Basıklık katsayısının tüm endeks verileri için 3’ten büyük olduğu ve normal 

dağılım göstermediği tablonun bir diğer göze çarpan hususunu oluşturmaktadır. Merkür 

retrosunun gerçekleştiği ve piyasalardan veri sağlanabildiği gün sayısı 672 olarak tablodan 

görülmektedir. 

Tablo 4: BRICS ve Türkiye'ye Ait Benchmark Endeksler İçin Korelasyon Matrisi 

  BIST100 BVSP RTSI NSEI SSEC JTOPI 

BIST100 1           

BVSP -0.00918 1         

RTSI 0.030855 -0.02654 1       

NSEI 0.014177 0.008957 0.022029 1     

SSEC 0.012693 0.010462 -0.00844 0.011967 1   

JTOPI -0.02971 0.03028 -0.01682 -0.02248 0.008525 1 

 
BRICS ve Türkiye’ye ait benchmark endeksler için korelasyon matrisi Tablo 4’de 

gösterilmektedir. Endeks verilerinin birbirleri ile yüksek çok yüksek korelasyon göstermediği 

tablonun dikkat çeken noktasını oluşturmaktadır. Tablo geneli incelendiğinde, BIST 100 Endeksi 

üzerinde BVSP ve JTOPI’nin negatif, RTSI, NSEI ve SSEC’nin ise pozitif korelasyonu 

görülmektedir.  

Tablo 5’de BRICS ülkeleri ve Türkiye için gösterge endekslerin ilgili periyottaki birim kök ve 

seri korelasyon ve koşullu değişen varyans test sonuçları yer almaktadır. Ele alınan serilerinin 

durağanlığını tespiti için ADF, PP ve KPSS testleri uygulanmış ve serilerin birim kök içermediği 

görülmüştür. Ayrıca, seri korelasyon ve koşullu değişen varyans testleri sonucunda elde edilen 

verilere göre otokorelasyon ve değişen varyans tespit edilmiştir. Bu nedenle, değişen varyanslı 

bir model ile analiz yapmanın gerekliliği belirginleşmiştir. 

 
Tablo 5: BRICS ve Türkiye'ye Ait Benchmark Endeksler için Birim Kök ve Seri Korelasyon ve 

Koşullu Değişen Varyans Sonuçları 

  BIST100 BVSP RTSI NSEI SSEC JTOPI 

Q (5) 7.1845** 28.552* 29.908* 38.191 12.038** 7.1143** 

Q (20) 33.805** 66.038* 75.302* 68.325* 55.059* 80.539* 

Q (50) 92.656* 102.65* 201.4* 103.19* 121.38* 175.44* 

Q2 (5) 324.66** 2420.6* 893.25* 795.18* 598.61* 1605.1* 

Q2 (20) 940.37** 4339.8* 3315.7* 796.39* 1684.9* 4667.8* 

Q2 (50) 1334* 4903* 4459.1* 796.74* 3356.4* 6471* 

ARCH LM 32.863* 584.917* 209.673* 1030.429* 131.23* 112.609* 

ADF -56.98* -62.884* -53.738* -64.669* -57.41* -59.555* 
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PP -57.03* -62.952* -53.678* -64.429* -57.43* -59.980* 

KPSS 0.0689 0.1015 0.1225 0.2277 0.3349 0.0643 

        
*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

BRICS ve Türkiye’ye ait benchmark endeksler için model seçim kriterleri sonuçları Tablo 6’da 

yer almaktadır. Ortaya çıkan sonuçlara göre, her üç kriter boyutunda ve tüm gösterge endeksler 

için EGARCH modelinin seçiminin uygun olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6: BRICS ve Türkiye'ye Ait Benchmark Endeksler için Model Seçim 

Kriterleri 

    
GARCH 

(1,1) GJR-GARCH EGARCH 

BIST 100 

AIC 3.51799 3.51021 3.50003 

BIC 3.53048 3.52449 3.51610 

HQC 3.52245 3.51531 3.50577 

BVSP 

AIC 3.64377 3.63074 3.62840 

BIC 3.65626 3.64502 3.64447 

HQC 3.64823 3.63584 3.63414 

RTSI 

AIC 3.84429 3.82774 3.82001 

BIC 3.85678 3.84202 3.83608 

HQC 3.84875 3.83284 3.82575 

NSEI 

AIC 2.96544 2.94142 2.92740 

BIC 2.97794 2.95569 2.94348 

HQC 2.96991 2.94652 2.93314 

SSEC 

AIC 3.28479 3.27476 3.26933 

BIC 3.29728 3.28904 3.28540 

HQC 3.28925 3.27986 3.27507 

JTOPI 

AIC 3.04203 3.01696 3.01018 

BIC 3.05452 3.03123 3.02625 

HQC 3.04649 3.02205 3.01592 
Not: AIC, BIC ve HQ sırasıyla Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn model bilgi kriterlerini belirtmektedir 

 
Kukla değişkenler eklenerek gerçekleştirilen EGARCH modeli sonuçları Tablo 7’de 

gösterilmektedir. Merkür Retrosu’nun seçili endeksler üzerindeki etkisinin gösterildiği α1 

katsayısı bulgularına göre, Merkür Retro etkisinin BIST100, BVSP, RTSI ve NSEI negatif, SSEC 

ve JTOPI için ise pozitif gerçekleştiği görülmektedir. Ancak, her iki durum için de bu sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlılık içermemektedir. Volatilite üzerinde ise, Merkür Retrosu’nun olduğu 

günlerin BIST100 ve SSEC endekslerinde negatif etkisinin olduğu Φ değerinin %1 düzeyinde 

anlamlı çıkması ile iddia edilebilirken, bu etki diğer endekslerde pozitif ve yalnızca RTSI’de %5 

düzeyinde anlamlıdır. Ayrıca, β katsayısının en yüksek olduğu endeks JTOPI, volatilite 

kalıcılığının en yüksek olduğu endeks olarak göze çarpmaktadır. Buna ek olarak, γ parametresi 

tüm endeksler için istatistiksel olarak anlamlı belirlenmiş ve tüm endekslerin asimetrik özellik 

sergilediği tespit edilmiştir. Negatif ve anlamlı sonuçlar negatif şokların volatiliteyi pozitif 

şoklardan daha fazla etkilediği neticesini ortaya koyarken, kaldıraç etkisinden söz 

edilebilmektedir. Model tanı testleri sonuçlarına bakıldığında ise, tüm serilerin otokorelasyon ve 

değişen varyans sorunları içermediği görülmektedir.  
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Tablo 7: BRICS ve Türkiye'ye Ait Benchmark Endeksler için EGARCH              

Modeli Sonuçları 

  BIST100 BVSP RTSI NSEI SSEC JTOPI 

EGARCH Getiri Denklemi Katsayıları 

α0 
0.1930* 0.0868* 0.0782* 0.1251* 0.0829* 0.0854* 

(0.000) (0.001) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) 

α1 
-0.0145 -0.0427 -0.0020 -0.0026 0.0395 0.0113 

(0.367) (0.438) (0.572) (0.3937) (0.294) (0.256) 

EGARCH Volotilite Denklemi Katsayıları 

 
-0.0678* -0.1108* -0.107* -0.183* -0.080* -0.093* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Α 
0.133* 0.154* 0.148* 0.254* 0.125* 0.1233* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Γ 
-0.1482* -0.0697* -0.0524* -0.138* -0.132* -0.097* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Β 
0.9646* 0.9907* 0.9949* 0.9775* 0.9854* 0.9972* 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Φ 
-0.0620* 0.0097 0.0123** -0.0021 -0.055* 0.0149 

(0.000) (0.133) (0.020) (0.677) (0.000) (0.103) 

Model Tanı Testleri 

Q (5) 5.1836 11.919** 1.4887 10.812* 5.7852 10.303* 

Q (20) 23.573 25.98 11.931 18.443 25.979 32.096 

Q (50) 63.039 51.444 47.059 40.034 57.002 71.658 

Q2 (5) 7.251 1.8037 2.005 0.3113 5.1742 4.6387 

Q2 (20) 17.438 14.793 12.497 0.3556 31.175 24.919 

Q2 (50) 67.306 46.251 44.352 0.4735 58.836 50.046 

ARCH LM 2.6914 0.0286 1.0070 0.2897 2.6884 0.0011 
*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Ortaya çıkan sonuçları araştırma hipotezi kapsamında değerlendirdiğimizde, kukla değişkende 

anlamı sonuçların çıkmaması Merkür retrosu etkisinin varlığını yok saymamıza neden olurken, 

piyasaların bu olası anomali perspektifinde etkin olduklarını göstermektedir.  

 

SONUÇ 

 

Günlük hayatı derinden etkileyen ve birey psikolojisi üzerinde büyük etkiye neden olan astroloji 

olaylarının, son zamanlarda finansal astroloji kapsamında ekonomik olayları ve piyasaları da 

etkilediği açıklanmaktadır. Hareket hızının yavaşlaması ve geriye doğru hareket etmesi olarak 

tanımlanan Merkür Retro’su, Dünya üzerinde günlük hayatı sekteye uğratacak birden fazla olaya 

sebep olabilmektedir. Teknolojik aksaklıklar, iletişim bozukluğu, yanlış anlaşılmalara neden 

olabilecek olaylar yaşanması Merkür Retro’sunun etkileri arasında sıralanabilmektedir.  Ayrıca 

ifade edilen bu sebeplerin yanı sıra finansal piyasalar üzerinde de etkisi olabileceği çalışmalar ile 

desteklenmektedir. Bu durum çalışmanın çıkış noktasını oluşturmakta ve Merkür Retro’sunun 

hem ulusal hem de uluslararası finans piyasasında anomali olabileceği varsayılmaktadır.  

Bu bilgiler dahilinde çalışmada, 02.01.2008-02.12.2021 döneminde meydana gelen Merkür 

Retrolarının BRICS ve Türkiye’ye ait gösterge endeksler üzerine olası etkisi incelenmiştir. Amaç 

doğrultusunda, belirlenen dönemde (3444 gün) Merkür Retro’sunun oluştuğu 672 güne ait veriler 

EGARCH modeli ile analiz edilmiş ve elde edilen analiz bulgular neticesinde, belirlenen 

dönemlerde Merkür Retro’sunun Çin ve Güney Afrika gösterge Endeksleri üzerinde pozitif, 

Türkiye, Brezilya, Rusya ve Hindistan gösterge Endeksleri üzerinde ise istatistiksel olarak 

anlamlılık içermeyen negatif etkisi olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, BRICS ve BIST 100 

Endeksi’nin zayıf formda etkin bir piyasa olduğu ve Merkür Retro’sunun bu endeksler için bir 
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anomali olmadığı tespit edilmiştir. Elbette ki, bu çıkarımlar, kullanılan veri seti, yöntem ile 

sınırlandırılmış olup ilave çalışmaların konuya derinlik getireceği düşünülmektedir. 
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Özet 

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya giren Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına 

(BOBİ-FRS) ilişkin düzenleme, tek düzen muhasebe sistemine birçok yenilik ve farklılık getirdiği ifade edilmektedir. 

Bu farklılıkların önemli uygulama alanından biride, ölçüm ve değerleme esaslarının yer aldığı standartları içermektedir. 

Varlıklara ve yükümlülüklere uygulanan farklı ölçüm/değerleme esasları, gerçeğe uygun nihai sonuçların üçüncü 

kişilere sunulması ve finansal raporlamanın karşılaştırılabilir sunumu açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 

BOBİ-FRS’ye göre varlık ve yükümlük hesaplarına ait ölçüm/değerleme esaslarının örnek muhasebe kayıtları ile 

birlikte açıklanması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu standart esaslarına göre ölçüm/değerleme uygulamasıyla, 

işletmelerin varlıklarını ve yükümlülüklerini gerçeğe uygun değerleriyle ölçümledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu 

ölçüm/değerleme esaslarının TMS/TFRS ile uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ölçüm, Değerleme, Varlık, Yükümlülük, BOBİ-FRS. 

 

MEASUREMENT/VALUATION PRINCIPLES ON ASSETS AND LIABILITIES 

ACCORDING TO BOBI-FRS ACCOUNTING SYSTEM AND ACCOUNTING 

REGISTRATION EXAMPLES 

Abstract 

Regulation on the Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Enterprises (BOBI-FRS), which has been 

in effect since 01.01.2018, It is stated that it brought many innovations and differences to the Uniform Accounting 

System. One of the important application areas of these differences includes the standards that include measurement 

and valuation principles. Different measurement/valuation principles applied to assets and liabilities, It is important in 

terms of presenting realistic final results to third parties and comparability of financial reporting. In this context, The 

purpose of the study is to explain the measurement/valuation principles of asset and liability accounts, together with 

sample accounting records, according to BOBI-FRS. It has been determined that enterprises measure their assets and 

liabilities with their fair values, with the measurement/valuation application according to the principles of this standard. 

It has also been concluded that these measurement/valuation provisions are in compliance with TMS/TFRS. 

Keywords: Measurement, Valuation, Asset, Liability, BOBI-FRS. 

 

1.GİRİŞ 

 

İşletmeler finansal tablolarında yer alan varlıklarını ve yükümlülüklerini belli zaman aralıklarıyla 

ölçmek ve değerlemek zorundadırlar. Bu zorunluluğa sebep olan unsur finansal tablo 

kullanıcılarına sunulan finansal bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde raporlanması 

sorumluluğudur. Ülkemizde Tekdüzen Muhasebe Sistemi kapsamında kullanılan ve Vergi Usul 

Kanunu ile düzenlenen değerleme ölçüleri, uygulamaya giren Türkiye Muhasebe ve Finansal 

Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile uluslararası bir niteliğe kavuşmuştur. Daha sonra 

muhasebe sistemimize giriş yapan Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletme Standartlarının (BOBİ-

FRS), TMS/TFRS ile büyük ölçüde uyumlu olduğu ve sadeleştirilmiş biçimiyle uygulamayı 

desteklediği görülmektedir (Akça ve Öngen, 2018). 

BOBİ-FRS’ye göre kavramsal çerçeveyi açıklayan bölüm 1’de ölçüm ve değerlemeye ilişkin 

temel ölçüt, gerçeğe uygun değer ve maliyet bedeli ölçüsü olarak ele alınmıştır. Bu iki ölçütün 

dışında kalan diğer ölçütler gerçeğe uygun değerin belirlenemediği durumlarda gerçeğe uygun 

değerin yerine kullanılan ölçütler olarak ifade edilmiştir. Böylece finansal durum tablosundaki 

unsurlardan varlık ve yükümlülüklerin, güncel piyasa değerleriyle gösterilmesi sağlanmış 

olmaktadır. 
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Bu çalışmada öncelikle BOBİ-FRS’ye göre ölçüm ve değerleme kavramı açıklanmıştır. Daha 

sonra BOBİ-FRS’ye göre nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve ticari borçlara ilişkin 

ölçme/değerleme esasları, örnek muhasebe uygulamalarıyla açıklanmıştır. 

 

2.BOBİ-FRS’YE GÖRE ÖLÇÜM/DEĞERLEME KAVRAMI 

 

Ölçüm, finansal tabloları oluşturan unsurların ihtiyaca uygun ve gerçekleşebilir değerleriyle 

finansal tablolarda yer almasını sağlamak ve finansal tablo kullanıcılarının bu tablolardan 

yararlanma derecelerini artırmak amacıyla yapılır. Değerleme ise, vergi matrahının 

hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir (VUK, md. 258). Değerleme ile 

ilgili hükümler, VUK’nun 258-330 arasındaki maddelerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

BOBİ_FRS’ye göre değerleme kavramı, TMS/TFRS’de olduğu gibi ölçüm şeklinde ele 

alınmıştır. Bu standarda göre ölçüm, varlık ve yükümlülüklerin elde edilmesi ve yerine getirilmesi 

karşılığında nakit ve nakit benzeri tutarları ile gösterilmesidir. Ölçümleme ise, belirlenen parasal 

bu değerlere uygulanacak ölçüm esasının seçilmesi ve uygulanmasını içerir (BOBİ-FRS, Bölüm 

1; Köy, 2021). Bu açıklamalar kapsamında, BOBİ-FRS muhasebe sistemine göre belirlenen, 

varlık ve yükümlülüklere ilişkin ölçüm esasları Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1. BOBİ-FRS’ye Göre Varlık ve Yükümlülüklere Uygulanan Ölçüm Esasları 

Finansal Tablo Unsurları Ölçüm Esasları 

 

 

Varlıklar 

Yükümlülükler 

1.Gerçeğe Uygun Değer 

2.Maliyet Bedeli 

3.Defter Değeri 

4.İtfa Edilmiş Değer 

5.Net Gerçekleşebilir Değer 

6.Bugünkü Değer 

7.Geri Kazanılabilir Tutar 

8.İtibari Değer 

9.Kalıntı Değeri 

10.Kullanım Değeri 

11.Vergiye Esas Değer 
                           Kaynak: BOBİ-FRS, 2021 Sürümü 

 

3.LİTERATÜR TARAMASI 

 

Literatürde değerleme ve ölçüm esaslarını inceleyen çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Bu 

çalışmaların büyük bir çoğunluğunun VUK’na göre ele alınan değerleme ölçütlerinin yer aldığı 

çalışmalar ile TMS/TFRS’ye göre açıklanan ölçüm esaslarının incelenmesine ait çalışmalardan 

oluşmaktadır. 

 

4.BOBİ-FRS’YE GÖRE VARLIK HESAPLARINA İLİŞKİN ÖÇÜM/DEĞERLEME 

ESASLARI VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ 

 

İşletmelerin finansal durumu hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve belli bir tarihteki varlık, 

yükümlülük ve öz kaynaklarını gösteren finansal durum tablosunun unsurlarından biride 

varlıklardır. 

4.1.Nakit ve Nakit Benzerlerinde (Hazır Değerler) Ölçüm/Değerleme Esasları Uygulaması 

 

BOBİ-FRS’ye göre, nakit ve nakit benzerleri varlıklar, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı ve 

tutarları belli bir nakde kolaylıkla dönüştürülebilen ve değerindeki değişim riski 

önemsenmeyecek kadar az olan kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip yatırımları kapsar. Nakit 

ve nakit benzerleri hesaplarına ait ölçüm/değerleme esasları özeti Tablo 3’te verilmiştir; 
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Tablo 3. BOBİ-FRS’ye Göre Nakit ve Nakit Benzerleri Hesaplarının Ölçüm/Değerleme Ölçütleri 

Ölçüm/Değerleme Ölçütleri 

Nakit ve Nakit Benzerleri (Hazır 

Değer) Hesapları 

BOBİ-FRS 

Kasa (Türk Lirası / Döviz)) Gerçeğe Uygun Değer 

Bankalar (Vadesiz) Gerçeğe Uygun Değer 

Bankalar (Vadeli) Gerçeğe Uygun Değer / İtfa Edilmiş Değer 

Alınan ve Verilen Çekler (Vadesiz) Gerçeğe Uygun Değer 

Alınan ve Verilen Çekler (Vadeli) Gerçeğe Uygun Değer / İtfa Edilmiş Değer 
         Kaynak: BOBİ-FRS; Pektaş, 2018; Fahran, 2016 

BOBİ-FRS açısından ele alınan nakit ve nakit benzerlerine ait ölçüm/değerleme esasları 

kapsamındaki örnek olay ve muhasebeleştirilmesi aşağıda verilmiştir; 

Örnek 1: A işletmesinin ihracat bedeli ile ilgili X bankasındaki döviz tevdiat hesabına yatan 

döviz tutarı aşağıda verilmiştir. 31.12.2020 tarihinde işletmenin döviz tevdiat hesabındaki tutarın 

değişmediği tespit edilmiştir. 

   Tarih                 Döviz         Kur (Efektif Alış)     Kayıtlı Tutar        31.12.2020 (Kur)         K/Z 

05.12.2020       20.000 (Euro)         8,6210                    172.410                    9,1015                    9.620 

 

Çözüm 1: 

05.12.2020 Tarihli Bankaya Gelen Dövizin Muhasebe Kaydı:  

No  Borç Alacak 

 102 Bankalar 

   102.02.01 Euro Kasası 

                                           120 Alıcılar 

                                              120.02 Yurt Dışı Alıcılar 

172.410  

 

172.410 

 

31.12.2020 Tarihli Dönem Sonu Değerleme Muhasebe Kaydı: 

05.12.2020 tarihinde bankadan efektif alış kuru (8,6225*20.000)        = 172.450 TL. 

31.12.2020 tarihinde serbest piyasa efektif alış kuru (9,1210*20.000) = 182.420 TL. 

31.12.2020 tarihinde değerleme farkı yazılan gelir (0,4985*20.000)    =    9.970 TL. 

BOBİ-FRS’ye göre 31.12.2020 tarihli kur farkı  = 9.970 TL. 

VUK’na göre 31.12.2020 tarihli kur farkı           =  9.620 TL. 

Kur farkı geliri                                                     =   350 TL. (K.V.: 350*0,2=70 TL.) 

No  Borç Alacak 

 102 Bankalar 

Ertelenen Vergi Gider Etkisi 

                                               646 Kambiyo Kârları 

                                               Ertelenen Vergi Borcu 

9.970 

    70 

 

 

9.970 

    70 

 

4.2.Ticari Alacaklarda Ölçüm/Değerleme Esasları Uygulaması 

Tekdüzen muhasebe sistemine göre ticari alacaklar, işletmenin esas faaliyetleri sebebiyle (ticari 

ilişki) meydana gelen senetsiz ve senetli alacakların ve karşılıklarının izlendiği hesap grubudur. 

Standartlar açısından aynı tanımlama yapılmıştır. BOBİ-FRS’de senetsiz ve senetli ticari 

alacaklar Bölüm 9: Finansal Araçlar ve Öz Kaynaklar bölümünde ilk kayda alım ve 

ölçüm/değerleme açıklamaları olarak ele alınmıştır. Ticari alacak hesaplarına ait 

ölçüm/değerleme esasları özeti Tablo 4’te verilmiştir; 
Tablo 4. BOBİ-FRS’ye Göre Ticari Alacak Hesaplarının Ölçüm/Değerleme Ölçütleri 

Ölçüm/Değerleme Ölçütleri 

Ticari Alacak Hesapları BOBİ-FRS 

Alıcılar (Vadesi bir yılı aşmayan) İtibari Değer / Gerçeğe Uygun Değer 

Alıcılar (Vadesi bir yılı aşan) İtfa Edilmiş Değer 

Alacak Senetleri (Vadesi bir yılı aşmayan) İtibari Değer / Gerçeğe Uygun Değer 
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Alacak Senetleri (Vadesi bir yılı aşan) İtfa Edilmiş Değer 
         Kaynak: BOBİ-FRS; Pektaş, 2018; Fahran, 2016 

 

Örnek 2: A Ticaret işletmesi peşin satış fiyatı 100.000 TL olan malı 01.12.2020 tarihinde 125.000 

TL’na satmıştır. Satış karşılığında 31.03.2021 tarihinde tahsil edilmek üzere 120 gün vadeli 

125.000 TL’lik senet alınmıştır. (Etkin Faiz Oranı:0,0574). 

Çözüm 2: BOBİ-FRS’ye göre, alacağın vadesi bir yılı aşmadığı için 31.12.2020 tarihi itibariyle 

gerçeğe uygun değeri ile ölçümlenir. Senedin gerçeğe uygun değeri 100.000 TL dir. Ancak senet 

tutarı ile peşin tutar arasındaki fark faiz olduğu için etkin faiz oranı kullanılarak vade sonuna 

kadar aylar itibariyle etkin faiz tutarlarının hesaplanması gerekir. Aylar itibariyle hesaplanan etkin 

faiz tutarları ve itfa edilmiş tutarları aşağıda verilmiştir; 

Tarih Bugünkü Değer Etkin Faiz 

Oranı 

Faiz Tutarı Dönem Sonu 

Değer 

31.12.2020 100.000 0,0574 5.740 105.740 

31.01.2021 105.740 0,0574 6.069,47 111.809,47 

28.02.2021 111.809,47 0,0574 6.417,86 118.227,33 

31.03.2021 118.227,33 0,0574 6.786,24 125.000 

 

BOBİ-FRS’ye göre hasılat yazılacak tutar : 100.000 TL 

Gelir yazılan faiz tutarı                               :     5.740 TL 

31.12.2020 Tarihli senedin değeri              : 105.740 TL 

31.12.2020 Tarihli reeskont tutarı (VUK)  :     3.568 TL 

 

01.12.2020 Tarihli Vadeli Mal Satışı Muhasebe Kaydı: 

No  Borç Alacak 

 121 Alacak Senetleri 

                                       600 Yurt İçi Satışlar 

                                       000 Ertelenmiş Faiz Gelirleri 

125.000 

     

 

100.000 

  25.000 

 000 Ertelenen Vergi Varlığı (25.000*0,2) 

                                          000 Ertelenen Vergi Gelir 

Etkisi 

   5.000  

   5.000 

 

31.12.2020 Tarihli Dönem Sonu Muhasebe Kaydı: 

No  Borç Alacak 

 000 Ertelenmiş Vergi Gelirleri  

000 Ertelenen Vergi Gideri (9.308*0,2) 

                                       642 Faiz Gelirleri 

                                       000 Ertelenen Vergi Borcu 

5.740 

   1.861,6 

     

 

 

  5.740 

    1.861,6 

 

5.BOBİ-FRS’YE GÖRE YÜKÜMLÜLÜK HESAPLARINA İLİŞKİN 

ÖÇÜM/DEĞERLEME ESASLARI VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ 

 

Finansal durum tablosu unsurlarından biri olan yükümlükler, geçmişte meydana gelen 

işlemlerden kaynaklanan ve yerine getirilmesi durumunda ekonomik faydası olan değerlerin 

işletmeden çıkışına neden olacak mevcut mükellefiyetleri şeklinde tanımlanmıştır. 

Yükümlülükler, BOBİ-FRS’nin Bölüm 9: Finansal Araçlar ve Öz Kaynaklar Bölümünde, 

bankalardan alınan krediler ve ihraç edilen tahvil/bonoları içeren finansal yükümlülükler ile ticari 

ve ticari olmayan işlemlerden kaynaklanan senetsiz ve senetli borçlar olarak ele alınmıştır.  

5.1.Ticari Borçlarda Ölçüm/Değerleme Esasları Uygulaması 

Tekdüzen muhasebe sistemine göre ticari borçlar, işletmenin esas faaliyetleri sebebiyle (ticari 

ilişki) meydana gelen senetsiz ve senetli hesap grubunu oluşturur. Standartlar açısından da 

tanımlama aynıdır. BOBİ-FRS’ye göre ticari borçlar, ölçüm tarihinde itibari değer veya itfa 
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edilmiş değer ile ölçümlenmektedir. Ticari borç hesaplarına ait ölçüm/değerleme esasları özeti 

Tablo 5’te verilmiştir; 

 
Tablo 5. BOBİ-FRS’ye Göre Ticari Borç Hesaplarının Ölçüm/Değerleme Ölçütleri 

Ölçüm/Değerleme Ölçütleri 

Ticari Borç Hesapları BOBİ-FRS 

Satıcılar (Vadesi bir yılı aşmayan) İtibari Değer / Gerçeğe Uygun Değer 

Satıcılar (Vadesi bir yılı aşan) İtfa Edilmiş Değer 

Borç Senetleri (Vadesi bir yılı aşmayan) İtibari Değer / Gerçeğe Uygun Değer 

Borç Senetleri (Vadesi bir yılı aşan) İtfa Edilmiş Değer 
         Kaynak: BOBİ-FRS; Pektaş, 2018; Fahran, 2016 

Örnek 3: B Ticaret işletmesi peşin satış fiyatı 250.000 TL olan ticari malı 01.10.2019 tarihinde 

6 ay vadeli senet karşılığında 300.000 TL’ye satın almıştır. (Etkin Faiz Oranı:0,031). 

Çözüm 3: BOBİ-FRS’ye göre, borcun vadesi bir yılı aşmadığı için 31.12.2019 tarihi itibariyle 

gerçeğe uygun değeri ile ölçümlenir. Senedin gerçeğe uygun değeri 250.000 TL dir. Ancak senet 

tutarı ile peşin tutar arasındaki fark faiz olduğu için etkin faiz oranı kullanılarak vade sonuna 

kadar aylar itibariyle etkin faiz tutarlarının hesaplanması gerekir. Aylar itibariyle hesaplanan etkin 

faiz tutarları ve itfa edilmiş tutarları aşağıda verilmiştir; 

Tarih Bugünkü 

Değer 

Etkin Faiz 

Oranı 

Faiz Tutarı Dönem Sonu 

Değer 

31.10.2019 250.000 0,031 7.750 257.750 

30.11.2019 257.750 0,031 7.990,25 265.740,25 

 31.12.2019 265.740,25 0,031 8.237,95 273.978,20 

31.01.2020 273.978,20 0,031 8.493,32 282.471,52 

28.02.2020 282.471,52 0,031 8.756,61 291.228,13 

31.03.2020 291.228,13 0,031 9.028,07 300.000 

 

BOBİ-FRS’ye göre maliyet yazılacak tutar : 250.000 TL 

Gider yazılan faiz tutarı                               :    23.978,20 TL 

31.12.2019 Tarihli senedin değeri               :  273.978,20 TL 

31.12.2019 Tarihli reeskont tutarı (VUK)   :      8.561 TL 

01.10.2019 Tarihli Vadeli Mal Alışı Muhasebe Kaydı: 

No  Borç Alacak 

 153 Ticari Mallar 

000 Ertelenmiş Faiz Gideri 

                                           321 Borç Senetleri 

250.000 

  50.000 

     

 

 

  300.000 

 000 Ertelenen Vergi Gideri (50.000*0,2) 

                                          000 Ertelenen Vergi Borcu 

   10.000  

   10.000 

 

 

31.12.2019 Tarihli Dönem Sonu Muhasebe Kaydı: 

No  Borç Alacak 

 780 Finansman Gideri  

000 Ertelenen Vergi Varlığı  

                                  000 Ertelenmiş Faiz Gideri 

                                  000 Ertelenen Vergi Gelir Etkisi 

                                                 (32.539,20*0,2=6.507,84) 

23.978,20 

  6.507,84 

     

 

 

  23.978,20 

    6.507.84 

 

6.SONUÇ 

 

BOBİ-FRS’deki ölçüm/değerleme esasları, TMS/TFRS ile büyük ölçüde uyumludur. Böylece 

işletmeler varlıklarını ve yükümlülüklerini gerçeğe uygun değerleriyle tespit edebilmektedirler. 

BOBİ-FRS’de değerleme kavramı ölçüm olarak ele alınmıştır. Finansal tablo unsurlarına ölçüm 
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yapılırken, hangi ölçütün kullanılacağı sonuç itibariyle sunulacak bilginin niteliğini 

etkilemektedir. Bu nedenle ölçüm/değerleme ölçütleri VUK’daki gibi belli bir bölüm halinde 

değil, standardın tüm bölümlerine dağıtılmıştır. Ayrıca hangi ölçüm/değerleme ölçütünün 

kullanılacağı işletmenin seçimine bırakılmıştır. Hem BOBİ-FRS’de hem de TMS/TFRS’de 

ölçümleme ile, varlık ve yükümlülüklerin ilgili dönemde tahakkuk ettirilmesi veya gerçeğe uygun 

değeriyle gösterilmesi yapılırken, VUK’da değerlemenin, vergi hukuku sistematiği içerisinde 

vergi matrahının tespiti şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Bu durum hem gerçeğe uygun ve 

karşılaştırılabilir sunum yapmak isteyen hem de vergi mükellefiyetini doğru yapmak isteyen 

işletmeleri kaygılandırmaktadır. 

Bu çalışmada, varlık unsurlarından nakit ve nakit benzerleri (hazır değerler) ve ticari alacaklar ile 

yükümlülük unsuru olarak da ticari borçların ölçme/değerleme esaslarının, BOBİ-FRS’deki 

hükümlere göre açıklaması yapılmış ve muhasebe kayıtlarıyla örnek uygulamaları incelenmiştir. 

Tespit edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır; 

Türk Lirası ve döviz kasa hesabı, vadesiz bankalar hesabı ve vadesiz alınan ve verilen çekler 

hesabı ilk ölçüm ve son ölçüm değerleme ölçüsü olarak gerçeğe uygun değeri ile 

ölçümlenmektedir. 

Vadeli bankalar hesabı ve vadeli alınan ve verilen çekler hesabı ilk ölçümde gerçeğe uygun 

değeriyle ölçümlenmektedir. Son ölçümde ise itfa edilmiş değeriyle ölçümlenmektedir. 

Vadesi bir yılı aşmayan alıcılar, satıcılar, alacak senetleri ve borç senetleri hesapları ilk ölçümde 

itibari değer ile son ölçümde ise gerçeğe uygun değeriyle ölçümlenmektedir. 

Vadesi bir yılı aşan alıcılar, satıcılar, alacak senetleri ve borç senetleri hesapları ilk ölçüm ve son 

ölçümlerinde itfa edilmiş değeriyle ölçümlenmektedir. 

Ölçme ve değerleme esaslarına ilişkin literatürdeki çalışmalar incelendiği zaman, daha kapsamlı 

açıklanması gereken stoklar, maddi duran varlıklar ve menkul kıymet hesaplarına yönelik 

çalışmaların VUK ve TMS/TFRS’ye göre ele alınıp incelendiği görülmektedir. Bu nedenle bu 

hesapların BOBİ-FRS’ye göre ele alınıp incelenmesi gerektiği bir öneri olarak sunulmaktadır. 
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Özet 

Kar yönetimi uygulamaları, işletme ve işletme yönetiminin, finansal raporlama standartlarında yer alan esnekleri 

işletme lehine kullanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda kar yönetimi uygulamaları finansal bilgi 

kullanıcılarını yanıltmak ya da yanlış yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan işletmeleri kar 

yönetimi konusunda teşvik eden bazı durumlar söz konusudur. Türkiye’de 10.01.2020 tarihinde yayınlanan II.28.1 

Nolu SPK Tebliği 4.maddede, üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim 

kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılacağı belirtilmektedir. Düzenleme sonrası Borsa İstanbul’da 

işlem gören şirketlerin, çeşitli hak ve imtiyazların kullanımında devamlılığı sağlamak adına 2019 ve 2020 yıllarında  

kar yönetimi uygulamalarına başvurma eğiliminde olmaları muhtemeldir. Bu çalışmada üst üste 4 yıl zarar ettikten 

sonra 5. yılda kar eden şirketlerin kar yönetimi uygulamalarına başvurup başvurmadıklarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Kar yönetimi uygulamalarının tespitinde Beneish (1999) modelinden faydalanılmıştır. Araştırmada üst 

üste zarar eden işletmelerin kar yönetimi uygulamalarına başvurma olasılığına ilişkin önemli ampirik kanıtlar elde 

edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Kar Yönetimi  , Yasal Düzenlemeler 

EARNİNGS MANAGEMENT REACTION OF COMPANIES TO LEGAL 

REGULATIONS: THE EXAMPLE OF BORSA ISTANBUL 

Abstract 

Earnings management practices emerge as a result of the business and business management's use of the flexibility in 

financial reporting standards in favor of the business. In this context, earnings management practices are carried out in 

order to mislead or mislead financial information users. On the other hand, there are some situations that encourage 

businesses to earnings management. In Article 4 of the Communiqué No. II.28.1 published on 10.01.2020 in Turkey, 

it is stated that the privileges regarding voting rights and being represented on the board of directors will be abolished 

in publicly held corporations that make a loss for five consecutive years. Post-regulation companies listed on Borsa 

Istanbul are likely to tend to make earning management practices in 2019 and 2020 in order to ensure continuity in the 

use of various rights and privileges. In this study, it is aimed to determine whether the companies that make a profit in 

the 5th year after losing 4 years in a row, applied to earnings management practices. Beneish (1999) model was used 

to determine the earnings management practices. In the research, significant empirical evidence has been obtained 

regarding the possibility of earnings management practices or manipulation by the companies that have repeatedly lost. 

 

Keywords: Earnings Management , Legal Regulations 

 

1. GİRİŞ  

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, idari otoriteler ile düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar  

tarafından getirilen düzenlemelere uyum sağlamak zorundadırlar. Düzenleyici ve denetleyici 

kuruluşlar yasal alt yapının sağlanması, yatırımcıların korunması ve kıt kaynakların etkin ve 

verimli yatırım alanlarına tahsis edilmesi için borsada işlem gören şirketlere bazı yaptırımlarda 

bulunmaktadır. Bu noktada şirketler bu müeyyidelerden kaçınmak ya da işletme lehine çeşitli 

avantajlardan faydalanmak amacıyla kar yönetimi ya da yaratıcı muhasebe uygulamalarına 

başvurmaktadır.  

Kar yönetimi uygulamalarının literatürde   birbirinden farklı birçok tanımı bulunmaktadır. 

Mulford ve Comiskey (2002) kar yönetimini “Kar yönetimi, önceden belirlenmiş bir hedefe 

ulaşmak için karların etkin bir şekilde manipüle edilmesidir. Bu, yönetimin belirlediği bir hedef, 

finansal analistler tarafından yapılmış bir tahmin ya da daha istikrarlı, daha sürdürülebilir bir kar 

akışıyla tutarlı bir rakam olabilir. Çoğu zaman kar yönetimi, finansal açıdan iyi durumda olunan 

yıllarda elde edilen karların, finansal durumun durağan olduğu yıllarda kullanılması amacıyla 
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düşük gösterilerek saklanmasını sağlamaktadır.”  olarak tanımlamıştır (Altuk Özden ve Ataman 

2014; Küçüksözen,2004).  Giroux (2004)  “İstenen sonuca ulaşmak amacıyla karların birtakım 

işlemler ve isteğe bağlı muhasebe yöntemleri yoluyla düzeltilmesi olarak” tanımlamaktadır. Son 

olarak Küçüksözen (2004) çalışmasında ise kar yönetimi  “bir şirketin ekonomik performansı 

hakkında finansal bilgi kullanıcılarının yanıltılması ya da kamuya açıklanan kar rakamına bağlı 

sözleşmesel sonuçların etkilenmesi amacıyla, yöneticilerin finansal raporlama sürecinde 

(muhasebe standartları çerçevesinde ya da bunların dışında)aldıkları kararlarla veya 

gerçekleştirdikleri işlemlerle finansal sonuçları değiştirmeleri, diğer bir ifadeyle yatırımcıların ya 

da ilgililerin karar ve düşüncelerini etkileyecek yada değiştirecek nitelikte, muhasebe verilerinin 

ya da önemli durumların kasıtlı ve bilinçli olarak yanlış ya da eksik açıklanması ya da hiç 

açıklanmaması” olarak tanımlanmıştır. İşletme ve işletme yönetimi çeşitli menfaatler elde etmek 

ya da bazı amaçları gerçekleştirmek üzere kar yönetimi uygulamalarına başvurmaktadır. 

İşletmeler, çeşitli amaçları gözeterek karı yönetimine başvurabilir 

(Yaşar,2011;Küçüksözen,2004). 

• Yatırımcıların ve finansal analistlerin işletmeye ilişkin kar beklentilerini karşılamak  

• Şirketin gelecek dönemlerde karlılığının yüksek olacağı izlenimi vermek,  

• İşletme yönetiminin teşvik ve primleri artırma isteği, 

• Sözleşme şartlarını sağlamak, 

• Borçlanma maliyetlerini azaltmak, 

• Şirketin piyasa değerini yükseltmek, 

• İşletme lehine vergisel menfaatlar sağlamak, 

• Yasal mevzuatların gerektirdiği yaptırımlardan kaçınmak . 

• İflas olasılığını minimize etmek 

• Kredi sözleşmelerinde yer alan kriterleri ve şartları sağlamak 

Finansal bilgi kullanıcılarını yada potansiyel yatırımcıları yanıltmak , yanlış yönlendirmek ya da 

işletme ve işletme yönetimi lehine çeşitli avantajlar elde etmek amacıyla gerçekleştirilen kar 

yönetimi uygulamaları tahakkuk ve işlem esaslı kar yönetimi teknik ve yöntemleri ile 

gerçekleştirilmektedir. Tahakkuk esaslı kar yönetimi yöntemleri genel itibariyle karşılık giderleri, 

amortisman ve değerleme yöntemlerine ilişkin ayarlamaları kapsamaktadır. Özellikle dönem sonu 

raporlanacak olan karı yüksek göstermek isteyen işletme yönetimi amortisman yöntemlerini 

değiştirerek ilgili dönemde daha az amortisman ayrılmasını sağlayabilir ve raporlanacak olan karı 

artırabilir. İşlem esaslı yöntemler ise  daha çok üretim miktarının artırılması-azaltılması, duran 

varlıkların satışı , dönem giderlerinin ve yatırım harcamalarının ertelenmesi  gibi uygulamalardan 

meydana gelmektedir. İşlem esaslı kar yönetimi uygulamaları tamamen işletme kontrolünde olan 

yani işletme yönetiminin yasal çerçevede kendi takdiriyle gerçekleştirdikleri işlemlerden 

oluşmaktadır. Örneğin dönem sonunda karı olduğundan düşük raporlamak isteyen işleme 

yönetimi ilgili dönemdeki reklam harcamalarını artırabilir (Roychowhury 2006; 

Küçüksözen,2004;Ocak,2013 ). 

Borsada işlem gören şirketler belirli kriter ve şartları sağlamadıkları gerekçesiyle bazı 

yaptırımlara maruz kalmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde şirketlerin yasal düzenlemelerin 

getirdiği yaptırımlardan kaçınmak amacıyla karı yönetme eğiliminde olduğu görülmektedir  

(Healy ve Wahlen, 1999). Örneğin birçok bankanın sermaye yeterliliği kriterini sağlamak için 
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geri ödenemeyen krediler için ayrılan karşılık tutarlarında çeşitli ayarlamalar yaparak  kar 

yönetimi uygulamalarına başvurduğuna ilişkin kanıtlar elde edilmiştir (Ayarlıoğlu, 2007). Petroni 

(1992), kriterlerin sağlanması için finansal anlamda zayıf olan sigorta şirketlerinin, hasar risk 

karşılıklarını olduğundan düşük gösterdiğine yönelik bulgulara ulaşmıştır (Yaşar, 2011). Çin’de 

1996-1998 yılları arasında borsaya kote olmuş halka hisse senedi yada tahvil ihraç etmek isteyen 

işletmelerin ,ilgili işlemden önceki son üç yılda en az %10 öz kaynak getiri oranına sahip olması 

gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda Haw vd. (2005) çalışmasında, 

işletmelerin tahvil ya da hisse senedi ihraç etmeden önce en az %10 ‘luk öz kaynak getiri oranına 

sahip olmak için karı yönetip yönetmedikleri incelemiştir. Jones modelinin kullanıldığı 

araştırmada , ekonomik koşullar daha kötü olmasına rağmen öz sermaye karlılığını, %10-%11 

arasında raporlayan şirket sayısının önceki döneme göre üç kat arttığına işaret etmiştir. Yang 

(2006) çalışmasında şirketlerin borsa kotundan çıkma riskini ortadan kaldırmak için kar yönetimi 

uygulamaları ile hisse senedi fiyatlarını etkiledikleri yönünde bulgulara ulaşılmıştır.  

Borsa İstanbul’da üst üste zarar eden şirketlere yönelik çeşitli yaptırımlar içeren düzenlemeler 

mevcuttur. Borsa İstanbul Borsa Kotasyon Yönergesi’nin 35. Maddesinde üst üste 5 yıl zarar eden 

şirketin yakın izleme pazarına alınacağı; yine 10.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren SPK  II-28.1 

sayılı Tebliğde oy hakkı ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlarının kaldırılacağı 

belirtilmektedir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da payları işlem gören ve üst üste zarar eden bir 

şirketin, “yakın izleme pazarına geçiş” ile “oy hakkı ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin 

imtiyazlarının kaldırılması” tehlikelerine nasıl tepki verdiği araştırılmıştır. Bu kapsamda 4 yıl üst 

üste zarar edip  5.yılda kar elde eden firmaların kotasyon yönergesi ve SPK tebliğinde yer alan 

yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kar yönetimi ve yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurma 

eğilimi artacaktır.   

2. AMPİRİK ARAŞTIRMA 

Alt başlıklarda araştırma amacı, araştırma ve yöntemi hakkında bilgi verilmiş, daha sonra  

araştırma bulgularına ilişkin kısa bir özet sunulmuştur. 

Araştırma Amacı ve Örneklemi  

Çalışmanın temel amacı, “yakın izleme pazarına geçiş” ile “oy hakkı ve yönetim kurulunda temsil 

edilmeye ilişkin imtiyazlarının kaldırılması” tehlikelerinden kaçınmak isteyen şirketlerin, Borsa 

Kotasyon Yönergesi  ve 10.01.2020 tarihli II.28.1 Nolu SPK Tebliği’ne kar yönetimi 

uygulamalarıyla nasıl tepki verdiği araştırılmıştır. Bu kapsamda Borsa İstanbul’a kote olmuş, dört 

yıl üst üste zarar edip beşinci yılda kar elde eden firmaların, beşinci yılda kar yönetimi 

uygulamalarına başvurup başvurmadıkları araştırılmıştır. Araştırmada, örneklem kapsamını 

belirlemek için Borsa İstanbul’a kote olmuş firmaların 2015-2020 yılları arasındaki mali tablo ve 

denetim raporları  incelenmiş, dört yıl üst üste zarar edip beşinci yılda kar elde eden toplam 14 

şirket (2019, 9 şirket; 2020 5 şirket)  tespit edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın örneklem 

kapsamı 14 şirketten oluşmaktadır.  

Veri ve Yöntemi 

Söz konusu bu çalışmada kar yönetimi uygulamalarının tespiti sırasında Beneish (1999) 

modelinden faydalanılmıştır. Beneish (1999) modeli, yalnızca iki yıllık veriler ile işletmelerin 

ilgili yıldaki kar yönetimi uygulamaları hakkında bilgiler vermektedir. Diğer taraftan birçok 

çalışmada da kar yönetiminin, muhasebe manipülasyonunun tahmininde yine Beneish (1999) 

modeli kullanılmaktadır (Tekin,2017). Göktürk ve Yalçınkaya (2021), Türkiye’de toptan ve 

parekende ticaret, lokantalar ve oteller sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin muhasebe 

manipülasyonu yapıp yapmadıkları ya da kar yönetimi uygulamalarına başvurup 

başvurmadıklarının belirlenmesinde Beneish modelini kullanılmışlardır. Benzer şekilde Dechow 

vd. (2011) şirketlerin manipülasyon yapıp yapmadıklarını tespit etmek amacıyla 
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gerçekleştirdikleri çalışmada Beneish modelinden faydalanmıştır. Küçüksözen (2004) İMKB’de 

kote olmuş şirketlerin kar yönetimi uygulamalarına başvurup başvurmadığını tespit etmek 

amacıyla gerçekleştirilen çalışmada 126 şirketin 1992-2002 yılları arasında veriler kullanılmış, 

kar yönetimi uygulamalarının tahmin edilmesi aşamasında ise Beneish (1999) modeline benzer 

bir model kullanılmıştır. 

Beneish (1999) modelinde Ticari Alacaklar Endeksi (DSRI), Brüt Kar Marjı Endeksi (GMI), 

Aktif Kalitesi Endeksi (AQI), Satışlardaki Büyüme Endeksi (SGI), Amortisman Giderleri 

Endeksi (DEPI), Faaliyet Giderleri Endeksi (SGAI), Borçlanma Yapısındaki Değişim Endeksi 

(LVGI) ve Toplam Tahakkukların Toplam Varlıklara Oranı (TATA) rasyoları kullanılmaktadır. 

Her bir şirketin her bir dönemine ait rasyolarla gerçekleştirilen probit analiz sonucunda her bir 

değişkene ilişkin katsayılar bulunur ve bu katsayılar kullanılarak “M” ve “Z” skorları elde edilir 

(Beneish 1999; Yaşar,2011, Küçüksözen,2004).  

Analiz ve Bulgular 

Beneish modelinde yer alan rasyoların kullanılmasıyla  “M” ve “Z” skorları elde edilmektedir. 

Bu skorlar şirketlerin ilgili yılda manipülasyon yapma olasılığına ilişkin bilgiler vermektedir. Bu 

doğrultuda örneklem kapsamında yer alan şirketlerin 2019 ve 2020 mali yıllarına yönelik 

manipülasyon yapma olasılıkları Tablo-1’de gösterilmektedir.  

Tablo incelendiğinde örneklem kapsamı 14 şirket yıl verisinden oluşmaktadır. 4 yıl üst üste zarar 

edip, 5.yılda kar elde şirketlerin 2019 yılı “M” ve “Z” skorları incelendiğinde 6 firmanın 

manipülasyon yapma olasılığına ilişkin çok önemli kanıtlar olduğu görülmektedir. Diğer 3 

firmanın ise manipülasyon yapma olasılığına ilişkin ciddi bulgular olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır.  

2020 yılı verileri incelendiğinde ise örnekleme alınan 5 şirketin tamamında manipülasyona 

başvurduğuna ilişkin çok önemli kanıtların olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 1  Mi ve Zi Değerlerine Göre Firmaların Manipülasyon Yapma Olasılıkları 

No Mi Zi 
Zi 

Bölge 
Yorum-Bulgu2 

2019 

1 3.2 2.97 
4. 

Bölge 
“Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

2 -5.9 1.39 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var”. 

3 -2.8 0.1 3.Bölge “Manipülasyona başvurduğuna dair ciddi kanıtlar var.” 

4 -1 0.93 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

5 1.06 1.94 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

6 -2.6 0.18 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

7 -2.7 0.12 3.Bölge “Manipülasyona başvurduğuna dair ciddi kanıtlar var.” 

8 -0.7 1.09 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

9 -2.8 0.08 3.Bölge “Manipülasyona başvurduğuna dair ciddi kanıtlar var.” 

2020 

1 -2.9 0.26 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

2 -4 -0.8 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

3 -1.2 2.03 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

4 -3.5 -0.4 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

5 -2.6 0.53 4.Bölge “Manipülasyona başvurulduğuna ilişkin çok önemli kanıtlar var.” 

 

                                                      
2 “Z” değerlerine ilişkin yorumlar Güner ve Kurnaz (2020) çalışmasından alıntılanmıştır. 
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3.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar sermaye  piyasalarında etkinliği sağlamak ve yatırım 

ortamını iyileştirmek amacıyla Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören şirketlere yönelik 

çeşitli düzenlemeler getirmektedir. İşletmeler bu düzenlemelerden doğan müeyyidelerden 

kaçınmak ve işletme lehine menfaat sağlamak adına kar yönetimi uygulamalarına 

başvurmaktadır. Özellikle Borsa Kotasyon Yönergesi ve SPK’nın 10.01.2020 tarihli II.28.1 sayılı 

tebliğinde yer alan bazı yaptırımların, üst üste dört yıl zarar eden işletmeleri kar yönetimi 

konusunda teşvik ettiği söylenebilir. 4 yıl zarar edip 5. yıl kar elde eden şirketlerin 2020 yılındaki 

SPK düzenlemesi sonrasında kar yönetimine ya da yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurup 

başvurmadıklarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada kar yönetimi (yaratıcı 

muhasebe) uygulamalarının tespitinde karma modellerden biri olan Beneish (1999) modeli 

kullanılmıştır. Beneish (1999) modeli  çeşitli rasyolar aracılığıyla her bir işletmenin her bir yıldaki 

manipülasyon yapma olasılığına ilişkin tahminler yapmaktadır. Araştırma örneklemine alınan 14 

şirketin analiz sonuçları,  üst üste dört yıl zarar edip beşinci yıl kar elde eden firmaların 

manipülasyona başvurma olasılığına  ilişkin önemli ve ciddi kanıtları işaret etmektedir. 

Söz konusu bu çalışmada üst üste zarar eden şirketlerin belirli hak ve menfaatlerden faydalanmak 

üzere kar yönetimi uygulamalarına başvurmuş olabileceğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. Bu 

kapsamda finansal bilgi kullanıcılarının karar alma noktasında faydalandıkları mali tablolarda 

bazı manipülatif işlemlerin yapılmış olabileceği ve potansiyel yatırımcıların bu durumu  dikkate 

alması gerektiği söylenebilir. 
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Abstract 
While many OB studies focus on traits and behaviors that make leaders effective, many leaders in professional life 

perform destructive and dysfunctional behaviors. Leaders who damage the work environment and cause employees to 

develop unpleasant attitudes towards the managers, organization, and job, leading them to quit and are considered toxic 

leaders. Employees may experience long-term stress in the work environment and develop emotional exhaustion (EE), 

resulting in mental breakdown, extreme fatigue, and anger towards the task in employees. This study aims to reveal the 

effects of toxic leadership (TL) on emotional exhaustion within the healthcare industry. Moreover, we also try to reveal 

the contingency of intrinsic motivation (IM) to lessen the reflections of TL on EE. Using PLS-SEM and a sample of 

133 nurses, we find that TL is positively associated with Emotional Exhaustion. Also, our findings provide empirical 

evidence supporting the moderator role of IM on the relationship between TL and EE. 

Key Words: Toxic Leadership, Emotional exhaustion, Intrinsic Motivation 

 

TOKSİK LİDERLİĞİN DUYGUSAL TÜKENME ÜZERİNDEKİ  

ETKİSİ VE İÇSEL MOTİVASYONUN ROLÜ 

 

Özet 

Örgütsel davranış alanında liderlik üzerine yapılan çalışmaların büyük bir kısmı, takipçilerine etkin bir şekilde rehberlik 

eden ve güven ortamı yaratan iyi bir lideri tanımlar. Fakat iş yaşamında zararlı davranışlarda bulunan yöneticiler de 

mevcuttur. Çalışanların; organizasyona ve işe karşı hoş olmayan tutumlar geliştirmesine ve işten ayrılmasına neden 

olan bu tip davranışlar toksik liderlik olarak ifade edilir. Çalışma ortamında uzun süreli strese ve toksik davranışlara 

maruz kalan çalışanlarda aynı zamanda duygusal tükenme görülür. Duygusal tükenme; zihinsel ve fiziksel olarak aşırı 

yorgunluk, göreve karşı öfke ve nihayetinde zihinsel çöküntüyle sonuçlanır. Bu çalışma, sağlık sektöründe toksik 

liderliğin duygusal tükenmişlik üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada ayrıca; toksik 

liderliğin yol açtığı duygusal tükenmenin azaltılmasında içsel motivasyonun olumlu etkisi araştırılmıştır. PLS-SEM 

kullanarak 133 hemşireden oluşan örneklemde yapılan analizlerde; toksik liderlik ile duygusal tükenme arasında pozitif 

ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca bulgular, toksik liderlik ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkide içsel 

motivasyonun düzenleyici rolünü desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Toksik Liderlik, Duygusal Tükenme, İçsel Motivasyon 

 

1. INTRODUCTION 

Most studies on leadership focus on the positive business atmosphere and outputs that the 

leadership creates thanks to a good relationship between leaders and followers. However, recent 

research has revealed that many managers engage in damaging behaviors (Schmidt, 2008). This 

dark side of leadership is a multi-dimensional concept that involves incompetent supervision 

elements such as authoritarianism, self-promotion, narcissism, and unpredictability. Thus, toxic 

leadership (TL) is a negative leadership type that creates dangerous negative outputs for 

employees and organizations (Lipman-Blumen, 2005; Aubrey, 2012; Özer et al., 2017; Wilson-

Starks, 2003). The extant literature defines many negative impacts resulting from dysfunctional 

and TL, mainly at the individual employee level, such as reduced employee satisfaction and 

commitment and increased psychological distress and burnout (Tepper et al., 2004; Rubino et al., 

2009). Over the last 50 years, many studies have been conducted on burnout (Halbesleben, 2006; 

Maslach et al., 2001). Burnout emerges as a chronic emotional and long-term response resulting 

mailto:dennisdevrim@hotmail.com
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from interpersonal stress factors in the workplace. This concept has three dimensions: emotional 

exhaustion, inadequacy, and cynicism (Maslach et al., 2001:397). Toxic leaders seem to be an 

important antecedent of EE by creating great stress on employees (Rubino et al., 2009). 

Accordingly, this paper aims to reveal the effects of TL on EE. For this purpose, we consider TL 

as a five-dimensional construct following Schmidt’s (2008) study. 

Moreover, we also try to clarify the role of IM in the interrelationships between TL and EE. IM 

is related to the intrinsic propensity to venture into the world for one's enjoyment; learning 

opportunities, challenges and to chase novelty (Gagne and Deci, 2005; Chang et al., 2015). EE is 

a state of EE from chronic stress and inconsistency between the demands of the individual and 

the organizational environment (Maslach and Leiter, 2008). Therefore, employees with higher IM 

may be more resilient to deal with toxic leaders, and they may protect themselves against 

emotional exhaustion by their inner motives. This study is substantially guided by the following 

important two research questions: (i) how TL affects EE, and (ii) do the effects of TL on EE differ 

due to the IM of employees?  

 

2. THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESES 

2.1. Toxic Leadership  

Most of the literature abounds of studies on leadership styles that create an environment of trust, 

show loyalty to the common well, and effectively lead followers in organizations. However, 

professional life encounters many managers or leaders who act precisely in the opposite direction 

(Bennis, 2011). TL was first introduced by Whicker (1996), and the term has been used for leaders 

or managers who represent negative reflections on their subordinates, display maladaptive, 

malicious, and disgruntled behaviors, demoralize their personnel, distrust their employees, show 

unpredictable and instantaneous reactions (Kellerman, 2008). The recent studies consider 

managers who harm the organization and the employees, engage in harmful behavior, display 

unacceptable negative behaviors, and ruthless bosses as toxic leaders (Lipman-Blumen, 2005). A 

broad literature review shows that TL is widely considered a five-dimensional construct (Schmidt, 

2008) regarding narcissism, unpredictability, self-promotion, authoritarian and abusive 

leadership. Narcissistic leaders are in a frame of mind that likes to be praised and be in the 

foreground. They tend to expect others to admire them with the thought that they are unique 

(Reyhanoğlu and Akın, 2016:453; Rosenthal and Pittinsky, 2006). Unpredictable leaders exhibit 

volatile behaviors. Their moods are unpredictable, and they are not competent at managing their 

emotions—those unpredictable emotional states' mood results in negative consequences for the 

organization. Toxic leaders create powerless employees by making them puzzled, and no one can 

be sure about what kind of behavior is coming next. Self-promoting leaders see positive 

organizational results as their success while receiving all the credit for their team's achievements. 

They reshape the work environment to improve their situation and support employees that serve 

their interests. Authoritarian leaders establish a micromanagement system in which power is 

gathered on a sole person –themselves-. With this power as an element of pressure, they strictly 

control their employees’ every activity. The controlling role is dominant, and they expect 

obedience (Cheng, et.al. 2004). On the other hand, abusive leaders do not hesitate to use their 

employees outside of organizational tasks. They can exceed their legal edges for their interests. 

Those leaders set arbitrary standards beyond organizational requirements. All of them may 

consume others` energy and decrease performance, so the work becomes complicated, the 

efficiency decreases, the positive relationships in the organization deteriorate, and the well-being 

of the people can be negatively affected (Lubit, 2004).  

2.2. Emotional Exhaustion 

Burnout, first studied by Freudenberger (1974) on volunteer health sector workers, can be defined 

as “the thought of ending the job desire and not reaching the goals.” Burnout can be expressed as 

a state of chronic fatigue and boredom that occurs due to workplace stress. Its three main 

dimensions characterize it, the depletion of the individual's energy and fatigue, the damaging 

emotions felt due to increasing mental distance from work, and a reduction in the sense of personal 
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achievement (https://www.who.int/news/item). The existing literature identifies emotional 

exhaustion with disappointment, despair, feeling helpless, decreased interest and motivation to 

work, creating negative feelings for work, and deterioration of physical health (Friedman, 1991; 

Karayel, and Karayel, 2019). Prolonged exposure to stress factors causes the emergence of work-

related problems and an increase in emotional exhaustion (Naktiyok and Kaygın, 2012). Toxicity, 

in general, toxic leaders, in particular, seem to be an important antecedent of emotional exhaustion 

by creating great stress on employees (Rubino et al., 2009). Accordingly: 

 

Hypothesis 1 (H1). TL significantly and positively effects EE.  

 

2.3. Intrinsic Motivation  

Motivation takes its roots from the Latin word “movere,” which means “to move.” It is the first 

time Woodworth (1918) defined motivation as “the energy that activates the individual”. As a 

critical antecedent of employee efficiency and productivity, motivation is among the main issues 

of human resources management. Motivation is based on the assumption that if one pays attention, 

encourages effort, and creates a suitable environment, and it may motivate individuals to succeed 

rather than being forced to do (McKenna, 1988; Hagemann, 1997; Deci and Ryan, 2008). It is a 

mechanism that enables employees to feel the aspiration, desire to successfully fulfill their job 

requirements, direct their energies to specific goals, and concentrate their efforts (Elbir, 2006:3; 

Akbaba, 2006:347; Önen and Kanaryan, 2015). Eroğlu (2011:427) claims that employees with 

high IM can easily concentrate on their tasks. IM is the desire to do something and succeed. It is 

the driving force that encourages employees to do something without outer motives or pressure 

(Demirel, 2007:24). The IM is based on psychological needs (Fındıkçı, 1999:395). According to 

Dündar, Özutku, and Taspınar (2007), activities that provide employees sufficient authority and 

responsibility ensure their participation in the organization's decisions, allow them to show their 

creativity, make them feel important, and value of their work are essential components of IM. If 

the job creates an opportunity to use talents and give feedback of results, it will be more 

meaningful and increase the IM (Mottaz, 1985:366). As a result, it is the effort to succeed without 

external influences (Deci and Ryan, 2008). Employees usually set goals and tasks in their jobs 

based on their self-concept. The individual's goals and self-perception refer to the concept of 

motivation (Kehr, 2004). So employees with higher IM may be more resilient to deal with toxic 

leaders and they may protect themselves against EE by their inner motives.  

  

Hypothesis 2 (H2). The more the intrinsic motivation, the lesser the weaker the relationship 

between TL and EE. 

  

3. METHODOLOGY 

3.1. Research Model 

This study is substantially guided by the following important two research questions: (i) how TL 

affects EE, and (ii) do the effects of TL on EE differ due to the IM of employees. The study aims 

to reveal the effect of TL on the EE level of employees and the role of IM in this relationship. 
 

https://www.who.int/news/item
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Figure 1. Research Model 

3.2. Data and Measures  

Multi-item scales from empirical studies were used to test the hypotheses. Each survey question 

was measured using a 5-point Likert scale. The “Toxic Leadership Scale” developed by Schmidt 

(2008) consists of a total of 29 items and five sub-dimensions as “self-promotional, abusive, 

unpredictable, narcissistic, authoritarian to measure the toxic leadership levels that the 

participants are exposed.” Emotional exhaustion Scale,” which was developed by Maslach et.al 

(2001) and consists of 9 statements to measure burnout levels; in the measurement of IM, the 9-

statement “Intrinsic Motivation Inventory” developed by Ryan (1982) was used. 

 

3.3. Validity and Reliability 

Using the random sampling technique, research data were collected from 133 participants 

working in a private hospital in Istanbul. PLS-SEM performed our model's validity, reliability 

measurements, and confirmatory factor analysis. Correlation analysis determined significant and 

bidirectional relationships between toTL sub-dimensions, EE, and IM. In addition, the mean and 

standard deviations, AVE, and composite reliability (CR) values are presented in Table 1. The 

factor loads of the model for all questions ranged from 0.71 to 0.95 and were above 0.50. The 

calculated AVE of variables was above the threshold value of 0.50. CR of variables ranged from 

0.86 to 0.98. These results show that the scales met the required validity and reliability standards. 

 

Table 1. Correlation Analysis Results 
  MEAN SS. AVE CR 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Emotional 

exhaustion 
3,50 0,80 0,78 0,96              

2 
Intrinsic 

Motivation 
2,65 0,85 0,50 0,86 -0,45             

3 Narcissism  2,84 0,80 0,76 0,94 0,31 -0,30          

4 Abusive 2,88 0,87 0,77 0,95 0,43 -0,37 0,66        

Independent Variable 

 

TOXIC LEADERSHIP 

Narcissism 

Dependent 

Variable 

Emotional 

exhaustion 

 

INTRINSIC MOTIVATION 

Moderator 

Abusive Supervision 

Authoritarian Leadership 

Self-Promotion 

Unpredictability 

H1 

H2 
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5 Authoritarian 3,50 0,79 0,69 0,92 0,37 -0,39 0,68 0,93      

6 Self-promotion 2,69 0,88 0,80 0,97 0,39 -0,40 0,76 0,82 0,86   

7 Unpredictability 4,57 0,69 0,72 0,94 0,41 -0,28 0,73 0,74 0,76 0,77  

 

 

Moreover, since we used TL as a composite variable, composed of 5 dimensions - 

narcissism, unpredictability, self-promotion, authoritarian and abusive leadership-we also 

performed a second-order factor analysis. Figure 2. shows the standardized regression loadings 

of those given five constructs. As seen in Figure 2, all five constructs exceed a standardized 

loading of over .60. This result suggests that TL as a five construct second level variable is 

significantly predicted by narcissism, unpredictability, self-promotion, authoritarian and abusive 

leadership. 
 

**:p<0.01 

Figure 2. Second Order Factor Analysis of Toxic Leadership 

 

3.4. Path results 

To test the hypothesis of the research model (see Figure 1), we used The PLS approach (Ringle 

et al., 2005) and the bootstrapping re-sampling method (Chin, 1998) via SmartPLS 3.0 software 

program. Our findings show that TL is positively and significantly associated with emotional 

exhaustion (β = .28 p < .01), supporting H1. Moreover, the results provide empirical evidence 

supporting a lessening contingency role of IM (β = -.18 p < .05) on the relationship between TL 

and EE.  

4. DISCUSSION 

 

Research on the effects of leadership, which is called destructive or toxic on the negative side of 

leadership, is increasing day by day. This is due to the rising need to identify factors that may 

harm organizational performance. In this context, the mediating effect of IM on the possible effect 

of TL characteristics on employees’ EE was investigated. The study is critical in filling the gap 

in the literature on the effect of negative aspects on employee behavior in the field of 

organizational behavior.  

Theoretically, this study contributes to leadership theory by linking TL to emotional exhaustion 

and further revealing the contingency of IM on the relationship between TL and EE from a 

practical standpoint. Our findings show that TL is negatively associated with EE while IM has a 

mediator role in lessening the effects of TL on EE. 

As far as we know, we could not find any study showing the effect of IM on the effect of TL on 

EE in the reflections in the literature. However, the results of our research are similar to the studies 

on the negative impact of TL on IM (Leite, 2018) and the positive relationship between TL and 

EE (Khakpour, 2019). 

TL 

N U SP Au

L 
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β=.84**   β =.87**   β =.94** 
β =.94** β =.92** 
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Managers exhibiting TL behaviors can cause severe problems for organizations and employees. 

Organizations in general, healthcare organizations should take the necessary steps to diagnose 

and to prevent toxic leaders. Moreover, since our findings show that IM can play a role as a shield 

against the reflections of TL on emotional exhaustion, management should also try to and 

implement new ways to increase the IM, specifically for the employees of healthcare 

organizations. The most important limitation of the study is that it is cross-sectional, and sectoral 

generalizations cannot be made. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı İstanbul Sanayi Odası’nın 2020 yılı için toplam net satışlar üzerinden yapmış olduğu Türkiye’nin 

500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların (İSO 500) kurumsal sosyal sorumluluk kavramını, Archie B. 

Caroll’un (1991) işletmelerin ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik olmak üzere dört temel sosyal sorumluluğundan 

oluşan KSS piramidi çerçevesinde ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili alan yazın detaylı bir şekilde taranmıştır. 

İSO 500 firmalarının web siteleri üzerinden doküman analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucuna göre beklenildiği 

gibi firmaların sıra numaraları geriledikçe KSS ifadelerine daha az yer verdikleri veya KSS ifadelerindeki eksikliklerin 

arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın literatürdeki bazı boşlukları ve eksiklikleri gidermesi düşünülmektedir. Ayrıca 

gelecekte yapılacak olan akademik çalışmalara da katkı sağlaması beklenilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, İSO 500, KSÜ. 

 

DETERMINING THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LEVELS OF 

ISO 500 COMPANIES ACCORDING TO THE CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY PYRAMID 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to explain the concept of corporate social responsibility of companies in the list of 500 largest 

industrial enterprises in Turkey (ISO 500) made by Istanbul Chamber of Industry over total net sales for 2020, Archie 

B. Carroll's (1991) economic, legal and legal aspects of enterprises. is to deal with it within the framework of the CSR 

pyramid, which consists of four basic social responsibilities, namely ethics and philanthropy. For this purpose, the 

relevant literature was scanned in detail. Document analysis was conducted on the websites of ISO 500 companies. As 

expected, according to the results of the analyzes, it was concluded that as the order numbers of the companies 

decreased, they included less CSR statements or the deficiencies in CSR statements increased. It is thought that the 

study will fill some gaps and deficiencies in the literature. It is also expected to contribute to future academic studies. 

 

Key Words: Corporate Social Responsibility, İSO 500, KSÜ. 

 

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

 
Sanayi devriminden günümüze kadar geçen tarihsel süreç içerisinde toplumlar birçok alanda 

sürekli değişime uğramışlardır. Bu değişim sadece toplumları etkisi altına almayıp aynı zamanda 

işletmeleri hatta ülkeleri de etkilemiştir. Yönetim alanında yaşanan birçok gelişme toplumların 

refah düzeylerinin yükselmesine ve ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmuştur (Seyitoğulları ve 

Bilen, 2020). Günümüzde faaliyet gösteren işletmelerin sosyal sorumluluk üstlenmeleri giderek 

yaygınlaşan bir durum haline gelmektedir. Şirketin sosyal sorumluluk taahhüdünün 

iyileştirilmesi, çalışanların performansının iyileştirilmesinin önünü açacak, rekabet gücünü 

artıracak, kuruluşların uzun vadeli başarısını sağlayacak, büyüme ve gelişme ile sonuçlanacak ve 

nihayetinde sosyal, ekonomik ve çevresel bölümlerde bir denge kuracaktır (Safarzad, vd., 2016). 

Toplum yararını gözeten işletmeler, sadece kâr amacı güden işletmelere göre toplum nezdinde 

daha çok takdir görmüş ve bu takdir de işletmeleri daha fazla tercih edilir hale getirmiştir.  

Bu çalışmanın amacı İstanbul Sanayi Odası’nın toplam net satışlar üzerinden yapmış olduğu 

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların (İSO 500) kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramını, Archie B. Caroll’un (1991) işletmelerin ekonomik, yasal, etik ve 
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hayırseverlik olmak üzere dört temel sosyal sorumluluğundan oluşan KSS piramidi çerçevesinde 

incelemektir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Sosyal sorumluluk, örgütün isteyerek faaliyette bulunduğu çevreyi koruma ve toplumun refahını 

yükseltme gibi temaları savunan uygulamalar, süreçler ve yatırımlar olup, toplum kavramı da 

müşteriler, örgüt çalışanları, tedarikçiler, rakipler gibi birçok aktörü içerisinde barındırır. Bununla 

beraber sosyal sorumluluk kavramı sağlık, temizlik, emniyet, refah, psikolojik ve duygusal 

ihtiyaçları da dikkate alır (Kotler ve Lee, 2006). Geçmişten günümüze kadar toplumsal huzur ve 

refahın sağlanmasında sosyal sorumluluğun en önemli üstlenicisi devletler olmuştur. Bu nedenle 

sosyal içerikli bazı faaliyetler devletler tarafından düzenlenmektedir. Zamanla işletmelerde bu 

yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalmıştır (Yönet, 2005). Son yıllarda, bir kavram 

olarak kurumsal sosyal sorumluluk, yönetim alanındaki birçok araştırmacının dikkatini 

çekmektedir. Aslında bazıları, KSS kavramına ilişkin farklı modeller ve teoriler oluşturmuş, bu 

da KSS için farklı yaklaşımlara yol açmıştır. KSS tanımları, teorileri ve modelleri birçok bilim 

insanı tarafından araştırılmıştır. Bunların başlıcaları; Archie Carroll, Reza Safarzad, Milton 

Friedman, James Brusseau, R. Edward Freeman, Elisabet Garriga ve Domenec Mele, Maryna 

Saprykina, Yaroslav Kutovy’dur (Brin and Nehme, 2019).  

Çalışmamızın ana çatısını oluşturan model ise, Archie B. Carroll’un modelidir ki Archie B. 

Carroll James Brusseau'nun KSS tanımlarını birleştirmiştir. Yönetim alanındaki en popüler bilim 

adamlarından biri haline gelerek günümüzde “Carroll'un KSS Piramidi” olarak bilinen modelini 

oluşturmuştur. Carroll kurumsal sosyal sorumluluğu dört bileşeni ile tanımlamıştır. Caroll’un 

tanımına göre; KSS, toplumun bir kuruluşa karşı sahip olduğu ekonomik, yasal, etik ve hayırsever 

beklentileri içerir. Bu tanımdan sonra KSS piramidini tasarlamıştır. Carroll bakış açısıyla KSS 

yükümlülükleri aşağıdan yukarıya doğru ekonomik sorumluluk, hukuk, etik ve hayırseverlik 

şeklinde sıralanmaktadır. Bu piramide göre; bir şirket ilk sorumluluğunu verimli bir şekilde yerine 

getirirse, bir sonrakine geçebilir (Carroll, 1991).  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

Bu çalışmanın amacı İstanbul Sanayi Odası’nın toplam net satışlar üzerinden yapmış olduğu 

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların (İSO 500) kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramını, Archie B. Caroll’un (1991) işletmelerin ekonomik, yasal, etik ve 

hayırseverlik olmak üzere dört temel sosyal sorumluluğundan oluşan KSS piramidi çerçevesinde 

incelemektir. Bu bağlamda işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk ifadelerinin literatürde yer 

alan Caroll’un sosyal sorumluluk piramidindeki değerleri hangi oranlarda barındırdıkları 

incelenmiştir. Yapılan çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk ifadesi odak noktasına alınmıştır. 

Araştırma kapsamında nitel veri analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Bu çalışmada doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Doküman analizi araştırma 

kapsamında ele alınan konu ile alakalı bilgi içeren yazılı belgelerin incelenmesidir. Bu belgeler 

kitap, internet adresi, arşivler, fotoğraflar, video, ses kayıtları ve raporlar vb. şeklinde 

olabilmektedir (Karataş, 2015). Bu çalışmada ise firmaların güncel internet adreslerinde beyan 

ettikleri bilgi ve belgeler kaynak olarak kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında içerik analizi 

yönteminden yararlanılmıştır. Sonuçlar iki kodlayıcı tarafından okunmuş ve kodlayıcılar arası 

güvenirlik kodlayıcılar arası görüş birliği (uzlaşma) yüzdeliği ile hesaplanmıştır. Ortalama %79 

görüş birliği rapor edilmiştir. Çalışma grubunu İstanbul Sanayi Odası’nın toplam net satışlar 

üzerinden yapmış olduğu Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmalar (İSO 

500) oluşturmaktadır.  Firmaların internet adreslerinde yer alan kurumsal sosyal sorumluluk 

kavramları tek tek ele alınmıştır. Caroll’un piramidinde yer alan ifadeleri barındıran tanımlamalar 

veya uygulamalar gözlemlendiğinde (+), herhangi bir benzerlik bulunmayanlar ise (-) işareti 

konularak bir kodlama yapılmıştır. Elde edilen veriler yazarlar tarafından değerlendirilmiştir. 

Daha sonra veriler analize tabi tutulmuştur.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
Çalışmada İstanbul Sanayi Odası’nın 2020 yılı için toplam net satışlar üzerinden yapmış olduğu 

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmalar ele alınmıştır.  Bu kısımda 

araştırmaya dahil edilen firmaların kurumsal sosyal sorumluluk ifadeleri ve uygulamaları ile ilgili 

bilgiler paylaşılmıştır. Bu firmalara yönelik gerçekleştirilen içerik analizleri aşağıda tablolarda 

sunulmuştur.  

 

Tablo 6: Firmaların İSO 500 Sıralamalarına Göre KSS Piramidi Dağılım Yüzdeleri 

İSO 500 Sıralaması 
Ekonomik 

Sorumluluk 

Hukuksal 

Sorumluluk 
Etik Sorumluluk Hayırseverlik 

Grup 1: 1-100 arası 57 46 44 38 

Grup 2: 101-200 arası 40 32 32 24 

Grup 3: 201-300 arası 46 32 32 30 

Grup 4: 301-400 arası 31 20 20 20 

Grup 5: 401-500 arası 32 23 23 17 

Toplam 206 153 151 129 

Yüzde (%) 41,2 30,6 30,2 25,8 

 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, İstanbul Sanayi Odası’nın toplam net satışlar 

üzerinden yapmış olduğu Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan 

firmalardan (İSO 500) Caroll’un sosyal sorumluluk piramidine göre sosyal sorumluluk 

faaliyetlerini yerine getiren firma sayısı birinci grupta 38, ikinci grupta 24, üçüncü grupta 30, 

dördüncü grupta 20 ve son olarak beşinci grupta ise 17’dir. Toplam 500 firma içerisinde %41,2’si 

ekonomik sorumluluğu, %30’6’sı hukuksal sorumluluğu, %30,2’si etik sorumluluğu ve son 

olarakta %25,8’i hayırseverlik sorumluluğunu yerine getirmiştir. Sonuç olarak İSO 500’deki 

firmaların sadece %25,8’i (129) piramidin tüm basamaklarındaki sorumlulukları yerine 

getirmiştir. Buradan hareketle firmaların net satış gelirleri arttıkça üzerine düşen sosyal 

sorumlulukları daha çok yerine getirme eğiliminde oldukları sonucuna varılmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk kavramı gittikçe popülerleşen bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kurumların sosyal sorumluluklarını ne derece yerine getirdikleri bireyler 

ve toplum tarafından sorgulanmaktadır. Kurumların sorumlulukları ekonomik, yasal, etik ve 

hayırseverlik başlıkları altında tanımlanmaktadır ve bu sorumluluklarını eşzamanlı olarak yerine 

getirmeleri beklenmektedir (Vural ve Coşkun, 2011). Uzun dönemde kar etmenin müşteriler, 

tedarikçiler, pazar, rakipler gibi toplumun birer üyesi olan bu aktörlere bağlı olduğunu düşünürsek 

kurumlar tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.  

Bu çalışmada şirketlerin çeşitli KSS faaliyetleri gösterdikleri ancak İSO 500 sıralaması arttıkça 

bu faaliyetlerin ve açıklamaların kısmen giderek azaldığı gözlemlenmiştir. Bu KSS faaliyetleri 

ise sevgi evleri, sanat galerileri, tarım ve inovasyon kampı, kültür sarayı, hatıra ormanı, camii, 

müze, okul, hastane, sağlık ocağı, park, kreş, barınak, huzur evi, spor salonu, çeşitli hediye ve 

bağışlar, şeklinde birçok sağlık, kültür, turizm ve spor alanlarında karşımıza çıkmaktadır. 

Konuyla ilgili çalışmaların sonuçları incelendiğinde genel olarak geçtiğimiz yıllara göre yapılan 

içerik analizlerinde şirketlerin KSS beyanları, uygulamaları ve raporları artış göstermektedir. 

Buradan hareketle Türkiye kurumsal sosyal sorumluluk olarak beklenen düzeyde olmayabilir 

ancak geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ilerleme ve gelişme kat etmiştir. Bu araştırmanın güncel 

verilere ışık tutması ve literatürdeki bazı eksiklikleri doldurması açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca gelecekte yapılacak olan çalışmalara katkı sağlaması beklenilmektedir. 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı, üniversite yaşam kalitesinin, öğrenci tutkunluğu ve bilgi ataleti üzerine etkisini saptamaktır. 

Araştırmanın evrenini, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri 

oluşturmaktadır. Öğrencilere elden anket uygulanarak, toplanan veriler SPSS 25.0 paket programında analiz edilmiştir. 

Anket formundaki ölçeklerin geçerlilikleri ve güvenilirlikleri test edilmiştir. Çalışmanın amaç ve hipotezleri 

doğrultusunda güvenilirlik, frekans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonucuna göre; üniversite 

yaşam kalitesinin öğrenci tutkunluğunu ve bilgi adaletini pozitif yönde etkilediği belirlenirken öğrenci tutkunluğunun 

ise bilgi adaletini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar teorik ve uygulama kapsamında 

tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Yaşam Kalitesi,  Öğrenci Tutkunluğu, Bilgi Ataleti 

 

THE EFFECT OF UNIVERSITY LIFE QUALITY ON STUDENT PASSION 

AND INFORMATION INERTIA: A FIELD STUDY ON FEAS STUDENTS 

 

ABSTRACT 

The aim of the study is to determine the effect of university life quality on student engagement and information inertia. 

The population of the research consists of the students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University. The collected data were analyzed in the SPSS 25.0 package program by 

applying a hand-to-hand questionnaire to the students. The validity and reliability of the scales in the questionnaire 

were tested. Reliability, frequency, correlation and regression analyzes were performed to test the hypotheses stated in 

the model of the study. According to the analysis result; It has been determined that the quality of university life affects 

student engagement and information justice positively, while student engagement negatively affects information 

justice. The results obtained were discussed within the scope of theory and practice. 

Keywords: University Life Quality, Student Passion, Information Inertia 

 

1.GİRİŞ  

 

Birçok alanda insan faktörünün göz ardı edilmemesi gereken günümüz dünyasında, özellikle 

geleceği şekillendiren eğitim alanında yapılacak her türlü iyileştirme uzun vadeli bir yatırım 

olarak ele alınmalı ve desteklenmelidir. Üniversite gibi akademik örgütlerin, öğrencilere 

sundukları eğitimin kalitesi, öğrencilerin eğitim gördükleri ortam koşulları ve öğretim elemanları 

ile kurdukları iletişimin yeterlilik düzeyi, kurumun itibarı ve kuruma duyulan güven öğrencileri 

iş hayatına atıldıklarında sahip oldukları niteliği ve ortaya koydukları işin niteliğini 

etkilemektedir. Üniversite yaşam kalitesi kavramı, öğrencilerin okula adaptasyonu sonucu gelişen 

iyi olma hali olarak tanımlanmaktadır (Leonard vd. 2003:4).  

Öğrencilerin üniversite eğitimi sürecinde karşılaştıkları fırsatlar ve kendilerine kattıkları 

yetkinliklerde iş gücüne katılma oranlarını etkilemektedir. Ayrıca okul ortamındaki atmosferin 

öğrencileri destekleyen ve gelişimlerine olanak sağlayan bir izlenim bırakması da öğrencilerin 

okula duygusal ve bilişsel olarak tutkun hissedip aidiyet davranışı göstermelerini sağlamaktadır. 

Bu durum karşımıza öğrenci tutkunluğu kavramını çıkarmaktadır. Basit bir tanımı bulunmayan 
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öğrenci tutkunluğu, geniş kapsamda öğrencinin derse katılımı, görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmesi, eğitmenleri dikkate alıp talimatlarını uygulaması, eğitim kurumundaki sosyal 

faaliyetlere katılma istekliliğinin sonucu olarak karşımıza çıkan bir kavramdır. Öğrenci herhangi 

bir konuya ne kadar fazla odaklanıp çalışırsa, o konuda uzmanlaşacaktır. Ne kadar fazla uygulama 

yapar, sorun çözer ve eğitmenleriyle paylaşımda bulunup geri bildirim alır ise, öğrendiklerini 

daha fazla oturtup, sorunlar ve belirsizliklerle baş edip, farklı kültür ve görüşten bireyler ile baş 

etme konusunda başarılı olacaklardır (Kuh, 2009). Ayrıca öğrencinin eğitim ve gelişime açık 

olabilmesini sağlamakta alınan eğitimin  kalitesini artıracağından bu konuda destekleyici 

adımların atılması önemlidir. Özellikle öğrenme sürecinde doyumuna ulaştığını düşünen 

öğrenciler bu gelişime tamamen kapalı olacaklardır. Bu durumda karşımıza bilgi ataleti kavramını 

çıkarıyor. Bilgi ataleti bireylerin yeni bilgi edinmek, öğrenmek, gelişim geliştirmek için herhangi 

bir çabada bulunmaması, tembellik, bahane bulma gibi davranışlarda bulunması olarak 

tanımlanmaktadır (Liao vd., 2008: 185). 

 

2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  

2.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, üniversite yaşam kalitesi ve boyutlarının öğrenci tutkunluğuna ve bilgi 

ataleti üzerine etkisini incelemektir. Yapılan bu araştırmayla üniversite yaşam kalitesinin öğrenci 

tutkunluğu ve bilgi ataleti üzerine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca araştırma, Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrenciler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bütün bunların araştırmayı öncekilerden farklı kılması, araştırmanın 

kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve yazına fayda sağlaması açısından önem taşıdığı 

düşünülmüştür. 

2.2.Araştırmanın Sınırlılıkları  

Bu araştırmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın en büyük sınırlılığını tüm 

dünyayı etkileyen Covid-19 salgını oluşturmuştur. Araştırmaya Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin sosyal mesafe 

nedeniyle çekimser kalmaları. Diğer taraftan araştırmanın yalnızca bir Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler üzerinde 

gerçekleştirilmesi, öğrencilerin anket formundaki ifadeleri algıma dereceleri ve cevaplamadaki 

içtenlikleri gibi sınırlılıklarda mevcuttur. 

2.4.Araştırmanın Yöntemi, Evreni ve Örneklemi 

Araştırmada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki 

öğrencilerin üniversite yaşam kaliteleri, öğrenci mutlulukları ve bilgi ataleti ilgili fikirleri 

ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için anket kullanılmıştır. Araştırma anket 

formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin demografik özelliklerini ölçmeye 

yönelik 7 soru hazırlanmıştır. İkinci bölümündeki üniversite yaşam kalitesi ve üçüncü 

bölümündeki öğrenci tutkunluğu ve dördüncü bölümde ise bilgi ataleti ile ilgili ifadeleri ölçmede 

5’li Likert Ölçeği’nden “1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 

4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum” faydalanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini 

Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’ndeki 293 öğrenci oluşturmuştur. Ayrıca alan araştırmasında kullanılan ölçekler ise şu 

şekildedir: 

Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği: Sirgy vd. (2007) tarafından geliştirilen ölçek çalışmamızda 

kullanılmıştır. 

Öğrenci Tutkunluğu Ölçeği: Günüç ve Kuzu (2015) tarafından geliştirilen ölçek çalışmamızda 

kullanılmıştır. 

Bilgi ataleti ölçeği: Liao vd., (2008: 189)’nin çalışmasında kullandığı ölçekten yararlanılmıştır. 

2.5.Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli  

Araştırmanın modeli şekilde 1’de belirtilirken araştırmaya dair hipotezler aşağıda yer almaktadır. 

H1: Üniversite yaşam kalitesi boyutlarının öğrenci tutkunluğunu pozitif yönde etkiler. 

H2: Üniversite yaşam kalitesi boyutları ile bilgi ataletini negatif yönde etkiler. 
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H3: Öğrenci tutkunluğu bilgi adaletini negatif yönde etkiler. 

3.ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

3.1.Frekans Analizi ve Sonuçları 
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Cinsiyet Frekans Yüzde ProgramTürünüz Frekans Yüzde 

Kadın 178 60,8 1.Öğretim 144 49,1 

Erkek 115 39,2 2.Öğretim 149 50,9 

Toplam 293 100 Toplam 293 100 

Medeni Durum Frekans Yüzde Akademik Not 

Ortalamanız 

Frekans Yüzde 

Evli 51 17,4 1,00-1,80 86 29,4 

Bekar 242 82,6 1,81-2,50 119 40,6 

Toplam 293 100 2,51-3,00 74 25,3 

Yaşınız Frekans Yüzde 3,01-4,00 14 4,8 

21-24 66 22,5 Toplam 293 100,0 

25-28 82 28,0 Sınıfınız 82 38,9 

29-32 79 27,0 1.sınıf 86 29,4 

33 ve üzeri 66 22,5 2.sınıf 81 27,6 

Toplam 293 100 3.sınıf 115 39,2 

Bölümünüz Frekans  Yüzde 4.sınıf 11 3,8 

Işletme 69 23,5 Toplam 293 100 

Kamu 29                  9,9 Herhangi Bir 

Yerde Çalışıyor 

Musunuz? 

Frekans  Yüzde 

Sosyal Hizmetler 122 37,9 Evet 37 12,6 

Uluslararası İlişkiler 73 28,7 Hayır 256 87,4 

Toplam 293  100 Toplam 293 100 

 

Araştırma Örneklemine Göre: 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet durumlarına bakıldığında; 178 (%60,8) kadın ve 115 

(%39,2) erkek öğrencilerin olduğu görülmüştür. Çalışanların medeni durumları ise 51 (%17,4) 

kişinin evli geriye kalan 242 (%82,6) ise bekar olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş durumları değerlendirildiğinde 25-28 yaş aralığı içinde yer aldıkları göstermiştir. 

Yine araştırmaya katılan öğrencilerin bölümleri incelendiğinde çoğunluğun sosyal hizmetler 122 

(%37,9) bölümünde oldukları görülmüştür. Ayrıca 144 (%49,1) kişinin 1.öğretim 149 (%50,9) 

kişinin ise 2. öğretim oldukları belirlenmiştir. Akademik not ortalamalarının ise 119 (%40,6) 

kişinin 1,81-2,50 arasında ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Sınıf durumları 

değerlendirildiğinde 115 (%39,2) 3.sınıf öğrencinin katılımlarının daha fazla olduğu ve herhangi 

bir yerde çalışıyor muşunuzu sorusuna verilen cevapta ise öğrencilerin 37 (%12,6) çalıştığı ve 

256 (%87,4) öğrencinin ise çalışmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

3.2.Güvenilirlik Analizi ve Sonuçları 
Tablo 2. Ölçeklere Ait Güvenilirlik Değerleri 

Üniversite Yaşam Kalitesi

Öğrenci Tutkunluğu

Bilgi Ataleti

Ölçek Adı Madde 

Sayısı 

Çıkarılan İfade Sayısı Cronbach’s Alpha 

Üniversite Yaşam Kalitesi 20  ,917 

Öğretim boyutu 7  ,854 
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Tablo 2 incelendiğinde; 

Üniversite yaşam kalitesi ölçeği 20 ifade ve 4 boyuttan oluşmaktadır. ölçeğin genel olarak 

Cronbach Alpha değeri (,917) olduğu belirlenirken üniversite yaşam kalitesi boyutlarından olan 

öğretim boyutu (,854), sınıf boyutu (,831) ve itibar boyutu (,795) olduğu belirlenmiştir. Ancak 

ders yükü boyutunun Cronbach Alpha değeri ,(373) olarak bulunmuştur ancak bu değerin 

güvenilirlik açısından kabul edilebilir düzeyde olmadığı görülmüştür. Bu durumda ders yükü 

boyutunun 1. İfadesi “Derslerin içeriğinden” analizden çıkarılmıştır. Bu durumda Cronbach 

Alpha değeri ,(659) olduğu görülmüştür. Öğrenci mutluluğu ölçeğinin Cronbach Alpha değerleri 

(,835) olduğu tespit edilirken öğrenci mutluluğu ölçeğinin duygusal tutkunluk (öğretim elemanı 

ile ilişkiler) Cronbach Alpha değeri (,712) , aidiyet (,827), bilişsel tutkunluk (,629), duygusal 

tutkunluk (arkadaş ile ilişkiler) (,922), davranışsal tutkunluk (,882) ve değer verme (,830) olarak 

bulunmuştur. Bilgi ataleti ölçeğinin genel olarak Cronbach Alpha değerleri(,782) olduğu 

saptanırken bilgi ataleti boyutlarından olan öğrenme ataleti (,700) ve deneyim ataleti (,632) 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmada güvenilirlik değerlerinin Özdamar (1999)’ın belirtmiş olduğu 

değerlere göre güvenir olduğu belirtilmektedir. 

3.3.Korelasyon Analizi ve Sonuçları 

Sınıf boyutu 8  ,831 

Ders yükü boyutu 3 1 ,659 

İtibar boyutu 2  ,795 

Öğrenci mutluluğu 39  ,835 

Duygusal tutkunluk(öğretim elemanı 

ile ilişkiler) 

10  ,712 

Aidiyet 8  ,827 

Bilişsel Tutkunluk 8  ,629 

Duygusal Tutkunluk(Arkadaş ile 

İlişkiler) 

6  ,922 

Davranışsal Tutkunluk 4  ,882 

Değer Verme 3  ,830 

Bilgi Ataleti 14  ,782 

Öğrenme Ataleti 7  ,700 

Deneyim Ataleti  7  ,632 
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Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler X  
SS (1) (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (2) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (2.6) (3) (3.1) (3.2) 

Üniversite Yaşam Kalitesi 

(1) 

4,3649 

 

,54462 1               

              

Öğretim Boyutu (1.1) 4,1282 

 

,65310 

 

,946** 1              

,000              

Sınıf Boyutu (1.2) 4,4731 

 

,62008 ,947** ,913** 1             

,000 ,000             

Ders Yükü Boyutu (1.3) 4,5085 ,57440 ,601** ,385** ,399** 1            

,000 ,001 ,000            

İtibar Boyutu (1.4) 4,6785 ,69661 ,848** ,876** ,813** ,281** 1           

,000 ,000 ,000 ,000           

Öğrenci Tutkunluğu 

(2) 

4,3528 ,52539 ,893** ,884** ,909** ,423** ,737** 1          

,002 ,002 ,000 ,003 ,000          

Duygusal Tutkunluk 

(Akademisyen İle 

İlişkiler) (2.1) 

4,1423 ,58589 ,322** ,307** ,299** ,251** ,207** ,617**  

1 

        

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000         

Aidiyet 

(2.2) 

4,6221 ,54096 ,621** ,642** ,601** ,290** ,529** ,635** ,317** 1        

,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000        

Bilişsel Tutkunluk 

(2.3) 

4,1570 ,57047 ,652** ,626** ,717** ,290** ,473** ,809** ,418** ,390** 1       

,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000       

Duygusal Tutkunluk 

(Arkadaş İle İlişkiler) (2.4) 

4,6240 ,71539 ,936** ,948** ,924** ,434** ,837** ,923** ,382** ,683** ,644** 1      

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000      

Davranışsal Tutkunluk 

(2.5) 

4,1570 ,73257 ,906** ,918** ,890** ,437** ,797** ,919** ,410** ,686** ,636** ,990** 1     

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000     

Değer Verme 

(2.6) 

4,6240 ,75450 ,897** ,908** ,885** ,463** ,736** ,918** ,418** ,676** ,658** ,981** ,987** 1    

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000    

Bilgi Ataleti 

(3) 

4,6237 ,46117 ,637** ,647** ,836** ,309** ,516** -,654 ,310** ,890** -,433 ,708** ,706** ,711** 1   

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,034 ,000 ,000 ,018 ,000 ,000 ,000   

Öğrenme Ataleti 

(3.1) 

4,6052 ,54096 -,621 -,642 ,601** ,290** ,529** -,635 -,317 -,980 ,390** -,683 -,686** -,676** ,890** 1  

,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,026 ,042 ,035 ,002 ,005 ,015 ,008 ,015  

Deneyim Ataleti 

(3.2) 

4,6221 ,51230 ,502** -,496 ,521** -,255 ,378** -,518 ,228** -,860** ,374** ,565** -,558** -,577** ,876** ,560** 1 

,000 ,012 ,000 ,012 ,000 ,041 ,036 ,028 ,003 ,005 ,015 ,022 ,007 ,000 
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Korelasyon analizi sonuçlarına göre;  

Üniversite yaşam kalitesi öğrenci tutkunluğunu (r=,893; p<0,05) pozitif yönde ilişki olduğu 

görülmüştür. Yine üniversite yaşam kalitesinin öğrenci tutkunluğu boyutlarından olan duygusal 

tutkunluk (akademisyenler ile ilişkiler) (r=,322; p<0,05), aidiyet (r=,621; p<0,05), bilişsel 

tutkunluk (r=,652; p<0,05), duygusal tutkunluk (arkadaş ile ilişkiler) (r=,936; p<0,05), 

davranışsal tutkunluk (r=,906; p<0,05) ve değer verme (r=,897; p<0,05) arasında pozitif yönde 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Üniversite yaşam kalitesi boyutları ile öğrenci tutkunluğu 

boyutları arasındaki ilişki düzeyi incelendiğinde; öğretim boyutu ile duygusal tutkunluk (r=,307; 

p<0,05), aidiyet (r=,642; p<0,05), bilişsel tutkunluk (r=,626; p<0,05), duygusal tutkunluk 

(arkadaş ile ilişkiler) (r=,948; p<0,05), davranışsal tutkunluk (r=,918; p<0,05) ve değer verme 

(r=,908; p<0,05) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Sınıf boyutu ile öğrenci 

tutkunluğu boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde; duygusal tutkunluk (r=,299; p<0,05), 

aidiyet (r=,601; p<0,05), bilişsel tutkunluk (r=,717; p<0,05), duygusal tutkunluk (arkadaş ile 

ilişkiler) (r=,924; p<0,05), davranışsal tutkunluk (r=,890; p<0,05) ve değer verme (r=,885; 

p<0,05) arasında da pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ders yükü ile öğrenci 

tutkunluğu boyutları değerlendirildiğinde; duygusal tutkunluk (akademisyenler ile ilişkiler) 

(r=,251; p<0,05), aidiyet (r=,290; p<0,05), bilişsel tutkunluk (r=,290; p<0,05), duygusal 

tutkunluk (arkadaş ile ilişkiler) (r=,434; p<0,05), davranışsal tutkunluk (r=,437; p<0,05) ve değer 

verme (r=,463; p<0,05) ile arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. İtibar boyutu ile 

öğrenci tutkunluğu boyutları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise; duygusal tutkunluk 

(akademisyenler ile ilişkiler) (r=,207; p<0,05), aidiyet (r=,529; p<0,05), bilişsel tutkunluk 

(r=,473; p<0,05), duygusal tutkunluk (arkadaş ile ilişkiler) (r=,837; p<0,05), davranışsal 

tutkunluk (r=,797; p<0,05) ve değer verme (r=,736; p<0,05) ile arasında pozitif bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Üniversite yaşam kalitesi (r=,637; p<0,05) ile bilgi ataleti arasındaki pozitif yönde ilişki olduğu 

belirlenirken bilgi ataleti boyutlarından olan öğrenme ataleti (r=-,621; p<0,05) negatif, deneyim 

ataleti (r=,502; p<0,05) ile de arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca üniversite 

yaşam kalitesi boyutlarından olan öğrenme boyutu ile öğrenme ataleti (r=-,642; p<0,05) arasında 

negatif yönde,  deneyim ataleti (r=,496; p<0,05) ile negatif yönde; sınıf boyutu ile öğrenme ataleti 

(r=,601; p<0,05) ile deneyim ataleti (r=,521; p<0,05) arasında pozitif; ders yükü ile öğrenme 

ataleti (r=,290; p<0,05) pozitif, deneyim ataleti (r=-,255; p<0,05) ile ise arasında negatif yönde; 

itibar boyutu ile öğrenme ataleti (r=,529; p<0,05) ve deneyim ataleti (r=,378; p<0,05) arasında 

pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Öğrenci tutkunluğu ile bilgi ataleti (r=-,654; p<0,05) arasında negatif yönde bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir.  Öğrenci tutkunluğu boyutları ile bilgi adaleti arasındaki ilişki durumları 

incelendiğinde ise duygusal tutkunluk (akademisyen ile ilişkiler) ile öğrenme ataleti (r=-,635; 

p<0,05) ve deneyim ataleti (r=-,518; p<0,05) arasında; aidiyet ile öğrenme ataleti (r=-,317; 

p<0,05) arasında; bilişsel tutkunluk ile öğrenme ataleti (r=-,980; p<0,05) ve deneyim ataleti (β=-

,860; p<0,05) arasında; duygusal tutkunluk (arkadaş ile ilişkiler) ile öğrenme ataleti (r=-,683; 

p<0,05) arasında; davranışsal tutkunluk ile öğrenme ataleti (r=-,686; p<0,05) ve deneyim ataleti 

(r=-,558; p<0,05) arasında negatif yönde bir ilişki olduğu belirlenirken duygusal tutkunluk 

(akademisyen ile ilişkiler) ile deneyim ataleti (r=-,228; p<0,05), bilişsel tutkunluk ile öğrenme 

ataleti (r=,390; p<0,05) ve deneyim ataleti (r=,374; p<0,05) arasında; duygusal tutkunluk (arkadaş 

ile ilişkiler) ile deneyim ataleti (r=,565; p<0,05) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 

3.4.Regresyon Analizi ve Sonuçları 

Çalışmada belirtilen hipotezlerin testine yönelik analizlerin sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Ayrıca çalışmada kullanılan ölçeklerin boyutları ile ilgili analize ve sonuçlarına da yer verilmiştir. 

Tablo 4. Üniversite Yaşam Kalitesinin Öğrenci Tutkunluğu ve Bilgi Ataleti Üzerindeki Etkisi, Öğrenci 

Tutkunluğunun da Bilgi Ataleti Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişkenler 

Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaşmış 

Katsayılar 

T P      F R2 ∆R2 

B Standart Hata Beta 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Sabit ,108 ,115  ,938 ,349  

193,369 

 

,828 

 

 

,827 
Üniversite Yaşam 

Kalitesi 

,981 ,026 ,910 37,328 ,000 

Bağımlı değişken: Öğrenci Tutkunluğu, (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit ,722 ,252  2,867 ,004  

212,650 

 

,422 

 

 

,420 
Üniversite Yaşam 

Kalitesi 

,792 ,054 ,650 14,583 ,000 

Bağımlı değişken:  Bilgi Ataleti, (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit ,939 ,232  4,040 ,000  

218,053 

 

,428 

 

,426 Öğrenci 

Tutkunluğu 

-,085 ,050 -,076 14,767 ,012 

Bağımlı değişken:  Bilgi Ataleti, (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

 

Tablo 4’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; 

 

Üniversite yaşam kalitesinin öğrenci tutkunluğunu (β=,910;p<0,05) ve bilgi adaletini 

(β=,650;p<0,05)  pozitif yönde etkilediği belirlenirken öğrenci tutkunluğunun ise bilgi adaletini 

(β=-,076;p<0,05) negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.   

Tablo 5. Üniversite Yaşam Kalitesi Boyutlarının Öğrenci Tutkunluğu Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişkenler 

Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaşmış 

Katsayılar 

T P      F R2 ∆R2 

B Standart 

Hata 

Beta 

Sabit 2,663 ,310  8,600 ,000  

 

 

10,611 

 

 

 

,128 

 

 

 

   

,116 

Öğretim 

Boyutu 

,340 ,147 ,378 2,303 ,022 

Sınıf 

Boyutu 

,087 ,129 ,092 ,678 ,498 

Ders Yükü 

Boyutu 

,138 ,062 ,135 2,231 ,026 

İtibar 

Boyutu 

-,200 ,097 -,238 -2,058 ,041 

Bağımlı değişken:  Duygusal Tutkunluk (Akademisyenler ile İlişkiler), (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit ,115 ,138  ,832 ,406  

 

 

482,751 

 

 

 

,870 

 

 

 

   

,868 

Öğretim 

Boyutu 

,083 ,066 ,081 1,270 ,205 

Sınıf 

Boyutu 

,985 ,057 ,903 17,186 ,000 

Ders Yükü 

Boyutu 

-,088 ,028 -,075 -3,184 ,002 

İtibar 

Boyutu 

-,019 ,043 -,020 -,450 ,653 

Bağımlı değişken:  Aidiyet, (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit 1,463 ,216  6,767 ,000  

88,545 

 

,552 

 

,545 Öğretim 

Boyutu 

,122 ,103 ,139 1,182 ,238 

Sınıf 

Boyutu 

,834 ,090 ,906 9,282 ,000 

Ders Yükü 

Boyutu 

-,018 ,043 -,018 -,408 ,683 

İtibar 

Boyutu 

-,312 ,068 -,381 -4,599 ,000 
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Bağımlı değişken:  Bilişsel Tutkunluk, (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit -,277 ,112  -2,462 ,014  

862,784 

 

,823 

 

,821 Öğretim 

Boyutu 

,654 ,054 ,597 12,217 ,000 

Sınıf 

Boyutu 

,384 ,047 ,333 8,222 ,000 

Ders Yükü 

Boyutu 

,080 ,022 ,064 3,548 ,000 

İtibar 

Boyutu 

,027 ,035 ,026 ,763 ,446 

Bağımlı değişken: Duygusal Tutkunluk (Arkadaş İle İlişkiler), (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit -,224 ,152  -1,472 ,142 463,168  

,865 

 

,864 Öğretim 

Boyutu 

,728 ,072 ,649 10,059 ,000 

Sınıf 

Boyutu 

,344 ,063 ,291 5,439 ,000 

Ders Yükü 

Boyutu 

,101 ,030 ,079 3,311 ,001 

İtibar 

Boyutu 

-,032 ,048 -,031 -,676 ,500 

Bağımlı değişken:  Davranışsal Tutkunluk, (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit -,264 ,155  -1,709 ,089 477,403 ,652 ,651 

Öğretim 

Boyutu 

,909 ,074 ,787 12,350 ,024 

Sınıf 

Boyutu 

,403 ,064 ,331 6,270 ,045 

Ders Yükü 

Boyutu 

,129 ,031 ,098 4,160 ,036 

İtibar 

Boyutu 

-,270 ,049 -,250 -5,576 ,013 

Bağımlı değişken:  Değer Verme, (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

 
               

Tablo 5’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; 

 

Üniversite yaşam kalitesi alt boyutlarının etkisini tespit edebilmek amacıyla yapılan regresyon 

analizi tablo 4’de raporlanmıştır. Elde edilen rapor sonuçlarına göre; öğretim boyutu 

(β=,378;p<0,05) ve ders yükü boyutu (β=,135;p<0,05) duygusal tutkunluğu pozitif yönde etkiler 

itibar boyutunu (β=-,238;p<0,05) negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Ancak sınıf boyutu 

(β=,092;p>0,05) duygusal tutkunluğu etkilemediği saptanmıştır. Yine öğretim boyutu 

(β=,081;p>0,05), sınıf boyutu (β=,903;p>0,05) ve ders yükü boyutu  (β=-,075;p>0,05) aidiyet 

boyutunu etkilemediği ancak  itibar boyutu (β=-,020;p<0,05) aidiyet boyutunu negatif yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  Diğer taraftan öğretim boyutu (β=,139;p<0,05), sınıf boyutu 

(β=,906;p>0,05) ve itibar boyutunu (β=-,381;p>0,05) bilişsel tutkunluğu etkilemediği 

belirlenirken ders yükü boyutu (β=-,018;p>0,05) bilişsel tutkunluğu negatif yönde etkilediği 

görülmüştür. Duygusal tutkunluk üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde ise öğretim boyutu 

(β=,597;p>0,05), sınıf boyutu (β=,333;p>0,05) ve ders yükü boyutunu (β=,064;p>0,05) 

etkilemediği ancak itibar boyutu (β=,026;p<0,05) pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Öğretim 

boyutunun davranışsal tutkunluk üzerindeki etkisinde öğretim boyutu (β=,649;p>0,05), sınıf 

boyutu (β=,291;p>0,05) ve ders yükü boyutunu (β=,079;p>0,05) etkilemediği ancak itibar boyutu 

(β=-,031;p<0,05) negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Değer verme boyutunun öğretim boyutu 
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(β=,787;p>0,05), sınıf boyutu (β=,331;p>0,05), ders yükü boyutunu (β=,098;p>0,05) ve itibar 

boyutu (β=-,250;p<0,05) pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. 

Tablo 6. Üniversite Yaşam Kalitesi Boyutlarının Bilgi Ataleti Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi Sonuçları 
Bağımsız 

Değişkenler 

Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaşmış 

Katsayılar 

T P      F R2 ∆R2 

B Standart Hata Beta 

Sabit 2,343 ,233  10,051 ,000  

 

 

52,236 

 

 

 

,420 

 

 

 

   

,412 

Öğretim Boyutu ,559 ,111 ,674 5,032 ,000 

Sınıf Boyutu ,077 ,097 ,088 ,791 ,430 

Ders Yükü 

Boyutu 

,034 ,047 ,036 ,723 ,470 

İtibar Boyutu -,111 ,073 -,143 -1,524 ,129 

Bağımlı değişken:  Öğrenme Ataleti (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit 3,306 ,275  12,030 ,000  

 

 

11,550 

 

 

 

,138 

 

 

 

   

,126 

Öğretim Boyutu 158 ,131 ,198 1,211 ,227 

Sınıf Boyutu ,260 ,114 ,309 2,282 ,023 

Ders Yükü 

Boyutu 

,016 ,055 ,018 ,292 ,771 

İtibar Boyutu -,125 ,086 -,166 -1,449 ,148 

Bağımlı değişken: Deneyim Ataleti, (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

 

Tablo 6’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; 

Üniversite yaşam kalitesi boyutlarının bilgi adaleti üzerine etkisi incelendiğinde sınıf boyutu 

(β=,098;p>0,05), ders yükü boyutu (β=,098;p>0,05) ve itibar boyutunun (β=,098;p>0,05) 

öğrenme adaleti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak öğretim boyutu 

(β=,098;p>0,05) öğrenme adaleti üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Diğer taraftan öğrenme boyutu (β=,198;p>0,05), ders yükü boyutu (β=,018;p>0,05) ve itibar 

boyutunun (β=-,166;p>0,05) deneyim adaleti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 

belirlenirken sınıf boyutu (β=,309;p>0,05) deneyim boyutunu pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir.  

Tablo 7. Öğrenci Tutkunluğu Boyutlarının Bilgi Ataleti Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon 

Analizi Sonuçları 
Bağımsız Değişkenler Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaşmış 

Katsayılar 

T P      F R2 ∆R2 

B Standart 

Hata 

Beta 

Sabit 2,219 ,214  10,390 ,000  

 

 

44,262 

 

 

 

,481 

 

 

 

   

,471 

Duygusal Tutkunluk  ,075 ,046 ,081 1,621 ,106 

Aidiyet ,073 ,069 ,091 1,050 ,295 

Bilişsel Tutkunluk -,123 ,060 -,129 -2,030 ,043 

Duygusal 

Tutkunluk(Arkadaş İle 

İlişkiler) 

,095 ,284 -,125 ,333 ,739 

Davranışsal Tutkunluk ,351 ,287 ,476 1,237 ,217 

Değer Verme ,048 ,210 ,067 ,230 ,818 

Bağımlı değişken:  Öğrenme Ataleti (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Sabit 3,435 ,261  13,157 ,000  

 

 

9,852 

 

 

 

,171 

 

 

 

   

,154 

Duygusal Tutkunluk  -,012 ,056 -,013 -,209 ,835 

Aidiyet -,087 ,084 -,113 -1,034 ,302 

Bilişsel Tutkunluk ,003 ,074 ,003 ,043 ,966 
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Duygusal 

Tutkunluk(Arkadaş İle 

İlişkiler) 

,402 ,542 ,550 1,157 ,248 

Davranışsal Tutkunluk -,496 ,347 -,695 -1,429 ,154 

Değer Verme ,441 ,257 ,637 1,720 ,087 

Bağımlı değişken:  Deneyim Ataleti (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

 

Tablo 7’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; 

 

Öğrenci tutkunluğu alt boyutlarının etkisini tespit edebilmek amacıyla yapılan regresyon analizi 

tablo 7’de raporlanmıştır. Elde edilen rapor sonuçlarına göre; duygusal tutkunluk (akademisyen 

ile ilişkiler) (β=,081;p>0,05), aidiyet (β=,091;p>0,05), duygusal tutkunluk (arkadaş ile ilişkiler) 

(β=-,125;p>0,05),  davranışsal tutkunluk (β=,476;p>0,05) ve değer verme (β=,067;p>0,05) 

öğrenme ataletini etkilemediği ancak bilişsel tutkunluk (β=-,129;p<0,05) boyutunun öğrenme 

ataletini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Yine duygusal tutkunluk (akademisyen ile 

ilişkiler) (β=-,013;p>0,05), aidiyet (β=-,113;p>0,05), bilişsel tutkunluk (β=,003;p>0,05),  

duygusal tutkunluk (arkadaş ile ilişkiler) (β=,550;p>0,05),  davranışsal tutkunluk (β=-

,695;p>0,05) ve değer verme (β=,637;p>0,05) boyutlarının deneyim ataletini etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 
 

Bu çalışmada üniversite yaşam kalitesi, öğrenci tutkunluğu ve bilgi ataleti konuları ele alınmıştır. 

Çalışmada üniversite yaşam kalitesinin öğrenci tutkunluğu ve bilgi ataleti, öğrenci tutkunluğunun 

da bilgi ataleti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası literatürde bu konuyla ilgili 

çalışmalara rastlanılamamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın yapılması özgünlük açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde eğitim 

gören üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket formundan 

yararlanılmış ve belirlenen hipotezleri test etmek için SPSS 23.0 istatistik programında 

yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlarına göre; Üniversite yaşam kalitesinin öğrenci 

tutkunluğu ve bilgi ataleti üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılırken öğrenci 

tutkunluğunun ise bilgi ataleti üzerinde negatif yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde 

edilen bu sonuçlara göre “H1” ve “H3” hipotezleri kabul edilirken “H2” reddedilmiştir. Ayrıca 

çalışmada kullanılan ölçeklerin boyutlar üzerindeki etkiler incelendiğinde elde edilen sonuçlara 

göre; üniversite yaşam kalitesi alt boyutlarının öğretim boyutu duygusal tutkunluğu 

(akademisyenler ile ilişkiler), aidiyet, duygusal tutkunluğu (arkadaş ile ilişkiler), davranışsal 

tutkunluk ve değer vermeyi pozitif yönde etkilediği ancak bilişsel tutkunluğu etkilemediği 

belirlenmiştir. Sınıf boyutunun ise duygusal tutkunluğu (akademisyenler ile ilişkiler) 

etkilemediği, aidiyet, duygusal tutkunluğu (arkadaş ile ilişkiler), bilişsel tutkunluk, davranışsal 

tutkunluk ve değer vermeyi pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Ders yükünün duygusal 

tutkunluğu (akademisyenler ile ilişkiler), duygusal tutkunluğu (arkadaş ile ilişkiler), davranışsal 

tutkunluk ve değer vermeyi pozitif yönde etkilediği tespit edilirken aidiyet boyutunu negatif ve 

bilişsel tutkunluğu da etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. İtibar boyutunun duygusal tutkunluğu 

(akademisyenler ile ilişkiler), bilişsel tutkunluğu ve değer vermeyi negatif yönde etkilediği, 

duygusal tutkunluğu (arkadaş ile ilişkiler), davranışsal tutkunluğu ve aidiyeti etkilemediği 

belirlenmiştir. Diğer bir sonuca göre üniversite yaşam kalitesi boyutlarının bilgi adaleti üzerindeki 

etkisi incelendiğinde; öğretim boyutunun öğrenme ataletini pozitif yönde etkilediği belirlenirken 

sınıf boyutunun ise deneyim ataletini pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca sınıf boyutu, 

ders yükü boyutu ve itibar boyutunun öğrenme ataleti üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı 

belirlenirken öğretim boyutu, ders yükü boyutu ve itibar boyutunun deneyim ataletini de 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci tutkunluğu boyutlarının bilgi ataleti üzerindeki etkisi 

incelendiğinde ise duygusal tutkunluk (akademisyen ile ilişkiler), aidiyet, duygusal tutkunluk 

(arkadaş ile ilişkiler), davranışsal tutkunluk ve değer vermenin öğrenme ataletini etkilemediği 

ancak bilişsel tutkunluk boyutunun öğrenme ataletini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Yine 
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duygusal tutkunluk (akademisyen ile ilişkiler) aidiyet bilişsel tutkunluk, duygusal tutkunluk 

(arkadaş ile ilişkiler), davranışsal tutkunluk ve değer verme boyutlarının deneyim ataletini 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Elde edilen sonuçların karşılaştırılması ve tartışılması açısından ilgili literatüre bakıldığında daha 

önce yapılmış benzer herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Her ne kadar ele alınan 

değişkenler ayrı ayrı başka değişkenlerle ele alınmış ve incelenmiş olsa da, bu üç değişkenin 

birlikte ele alındığı çalışmaya rastlanmadığından çalışma bu farklılığıyla literatüre katkı 

sağlamaktadır. Zaman içerisinde benzer değişkenlerin kullanıldığı, analizlerin yapıldığı ve farklı 

yöntemlerin kullanıldığı araştırmalar çoğaldığı takdirde bu tür karşılaştırmaların yapılması 

mümkün olacağından elde edilen sonuçların genelleştirilmesi de mümkün olacaktır. Özellikle 

daha önce bu konuları ele alınan çalışmaların olmayışı bu yönde çalışmaların yapılmasını teşvik 

etmektedir. Araştırmacıların ilerde yapacakları incelemelerde belirtilen hususları dikkate almaları 

örgüt iklimi ve duygusal bulaşma konularının açıklanması açısından ilgili literatürün gelişmesine 

büyük oranda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Özet   

Son zamanlarda hayatımıza giren Metaverse kavramı AR, XR, MR ve VR teknolojileri aracılığıyla ikinci bir hayat 

yaratmaya imkan sunan sanal bir dünyayı ifade etmektedir. Bu dünyada fiziksel dünyada yapılabilen spor, konser, 

eğitim vs. her türlü etkinliğin yapılabilmesi mümkündür. Bu durum da işletmeler açısından bu evreni bir pazar 

konumuna getirmektedir. Bazı işletmeler kâh yatırım yaparak kâh mağaza açarak kâh da yazılımlar aracılığıyla bu 

pazarda kendileri yer bulmak için çalışmalara başlamışlar. 

Çalışmada bu kavramın ne olduğunun açıklanması ve yeni pazara giren firmaların hangileri olduğu ve nasıl iş modelleri 

oluşturduklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla literatür, web siteleri, bloglar, haber siteleri vs. taranmış ve 

elde edilen ikincil verilere çalışmada yer verilmiştir. Çok yeni olan bu konuyla ilgili bu çalışmanın girişimcilere farklı 

bakış açıları yaratacağı ve akademik yazındaki boşlukları dolduracağı düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Metaverse, İş modelleri,  AR, VR, XR, MR 

 

EXAMPLES OF NEW BUSINESS MODELS IN METAVERSE 

 

Abstract  

The concept of Metaverse, which has recently entered our lives, refers to a virtual world that allows the creation of a 

second life through AR, XR, MR and VR technologies. In this virtual world, all kinds of activities such as sports, 

concerts, education can be done, just like the physical world. This situation makes this universe a market for businesses. 

Some businesses have already started to find a place in this market either by investing, opening stores or using software. 

 

In the study, it is aimed to explain what this concept is and to examine which companies enter the new market and how 

they create new business models. For this purpose, literature, websites, blogs, news sites, etc. are scanned and the 

information, that obtained, was included in the study. It is thought that this study on this very new subject will create 

different perspectives for entrepreneurs and fill the gaps in the academic literature. 

Keywords: Metaverse, Business models, AR, VR, XR, MR 

 

GİRİŞ  

Metaverse kavramı daha önce sadece bir bilim kurgu kavramıyken şimdiler de gerçek dünyaya 

alternatif bir evren olarak ifade edilmektedir. Kullanıcıların gerçek dünyadan bir nevi kaçarak 

yaşamak istedikleri hayatı yaşamalarına imkân sunan bu evren özellikle gençler arasında oldukça 

popülerdir ve gün geçtikçe de popülaritesi artan bir ivme ile yükselmeye devam etmektedir (Kim, 

Lee ve Ahn, 2021). Bunun da asıl nedeni 5G, VR AR ve 3D render gibi bilişim teknolojisinde 

yaşanan gelişmeler; korona pandemisi nedeniyle yüz yüze olmayan hizmetlere olan talepte artış; 

dijital yerliler olarak ifade edilen Z kuşağının tüketim kalıplarında meydana gelen değişiklikler, 

mobil cihazların evrenselleştirilmesi ve içerik türlerinin çeşitlendirilmesi olarak özetlenebilir (Ko, 

Chung, Kim ve Shin, 2021).  

Günümüzdeki durum ve gelecekteki olası gelişmeler bu evreni bir pazar konumuna getirmektedir. 

Bu nedenle birçok önde gelen firma yeni iş modelleri yoluyla girişimlerde bulunmak ve yolla bu 

pazarda yer bulmak için metaverse evrenine yönelmektedir.  Metaverse evreninde yer alan 

Decentraland, The Sandbox, Roblox, Zepeto, Stageverse, OVR, SuperWorld gibi çok sayıda 

platformda birçok işletme şimdiden başlayarak iş birlikleri kurmakta ve yatırımlar 

yapmaktadırlar. Bu çalışmada bu dönemin öncü olarak nitelendirilebilecek firmalarını tanıtmak 

ve onların iş modellerini değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Metaverse Kavramı 

Metaverse, “meta” (ötesi) ve “verse” (evren) kelimelerinin birleşimidir. Bu, kullanıcıların sanal 

bir alanda birbirleriyle etkileşime girebilecekleri yeni nesil İnternet anlamına gelmektedir (Duan, 

Li, Fan, Lin, Wu ve Cai, 2021, Petrosyan ve Aristova, 2022:248). Başka bir ifade ile metaverse 

insanların her hangi bir fiziksel eylem yapmadan, mevcut oldukları mekandan ayrılmadan, çeşitli 

gerçeklik cihazları kullanarak istedikleri birçok şeyi deneyimlemelerine imkan sunan paralel ve 

bilişsel bir evrendir (Bostancı ve Uncu, 2022). Sanal yaşam ve gerçekliğin etkileşime girdiği, 

birlikte var olduğu, birlikte geliştiği ve çeşitli kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde değer 

yaratan Metaverse, bu faaliyetleri VR (Sanal Gerçeklik), AR (Artırılmış Gerçeklik), MR (Karma 

Gerçeklik) ve XR (genişletilmiş Gerçeklik) olmak üzere dört çeşit özel teknolojiyle 

gerçekleştirmektedir (Ko ve Rogers, 2021).  

Sanal gerçeklik (VR), kullanıcının görüşünü tamamen değiştirerek onu bilgisayar tarafından 

oluşturulan bir sanal ortama sokmaktadır.  Genellikle oyun, konser, film veya spor gibi eğlence 

deneyimlerinde ya da eğitim, rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerinde bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Artırılmış Gerçeklik (AR), öğeleri ses, video, grafik veya GPS verileri gibi 

bilgisayar tarafından oluşturulan duyusal girdilerle tamamlayan gerçek dünya ortamının canlı, 

doğrudan veya dolaylı bir görünümüdür. Bazen hibrid gerçeklik olarak da adlandırılan Karma 

Gerçeklik (MR), fiziksel ve dijital nesnelerin birlikte var olduğu ve eş zamanlı olarak etkileşime 

girdiği gerçek ve sanal dünyaların birleştirilmesidir. MR'nin en temel özelliği, sentetik içeriğin ve 

gerçek dünya içeriğinin gerçek zamanlı olarak birbirine tepki verebilmesidir. Artırılmış Gerçeklik 

(AR), Sanal Gerçeklik (VR), Karma Gerçeklik (MR) gibi tüm açıklayıcı biçimlerini içeren 

Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ise, bilgisayar teknolojisi ve giyilebilir cihazlar tarafından 

oluşturulan tüm gerçek ve sanal birleşik ortamları ve insan-makine etkileşimlerini ifade 

etmektedir (Hooker, 2021, North_of_41, 2018). 

Kullanıcılar metaverse evrenine bir gözlüğü kullanarak, kamera özellikli bir aparatı başa takarak 

veya henüz görmediğimiz yeni icat edilmiş ya da edilecek bir cihazı giyerek bağlanmakta ve sanal 

nesneleri gerçek hayatta görüntüleyebilmektedir. Burada asıl amaç kullanıcılarına tamamen 

dünyadan yani gerçeklikten bir kaçış sunmaktır. Bu yolla kullanıcılar istedikleri maceralara 

atılabilir ya da alternatif bir yaşam sürdürebilirler. Son yıllardaki önemli değişim, bu kaçış 

paradigmasına gerçek yaşam unsurlarının dahil edilmesi olmuştur. 

Bu konsepte günlük hayattaki uygulamalardan bir örnek verilirse; sabah uyanıyor, gözlüğünüzü 

takıyor ve metaverse'e giriyorsunuz. Daha sonra bu gözlükle sokakta yürürken, gördüğünüz ya da 

etkileşime girdiğiniz kişi, trafik, hava durumuyla vs. ilgili sanal bilgileri gözlük ekranında 

görüyorsunuz. Yine bu gözlük aracılıyla kişisel yapay zeka (AI) asistanınızla konuşuyorsunuz, o 

size ihtiyacınız olan bilgiyi sanal olarak bularak gösteriyor (Wallace, Kung ve Knottenbelt, 2021).  

 

1.2. İş Model Örnekleri 

İş modeli hakkında literatürde çok çeşitli tanım bulunmaktadır. İş modelini Richardson (2008) 

“firmanın stratejisini veya nasıl rekabet edileceğine dair teorisinin uygulamaya geçirilmesine 

yardımcı olan kavramsal bir çerçeve” olarak; Teece (2018) “bir firmanın müşterilere değer yaratıp 

sunduğu ve bu değerden bir pay almak için yaptığı uygulamalara ilişkin kurguladığı yapı” olarak;  

Osterwalder ve Pigneur (2010) ile Shafer vd. (2005) ise “bir örgütün faaliyetleri aracılığıyla değer 

yaratma ve bu değeri koruma yöntemi”  olarak tanımlamaktadır. Wirtz vd., (2016) bir iş 

modelinin, “bir şirketin pazarlanabilir bilgilerin, ürünlerin ve/veya hizmetlerin nasıl ürettiğini” ve 

Massa vd., (2017) “ bir organizasyonun kârlılık, büyüme, sosyal etki gibi hedeflerine ulaşmak 

için neler yaptığını” açıkladığını ifade etmektedir (Rachinger, Rauter, Müller, Vorraber ve 

Schirgi, 2018, Geissdoerfer, Vladimirova ve Evans, 2018, Mete, 2018).  

İşletmelerin müşterilere değer yaratmak için hangi ürün ya da hizmetti sunacağı, bunları ne 

şekilde üreteceği, satacağı veya dağıtacağı; nerden finanse edeceği, tüm bunlar sonucunda nasıl 

ve kadar kar elde edeceğini içeren iş modelleri, son yıllarda yaşanan endüstri devriminin etkisi ve 

teknolojik inovasyonun entegrasyonu yoluyla yeniden yapılandırılmak durumunda 

kalmaktadırlar (Ibarra, Ganzarain ve Igartua, 2018:5). Özellikle de son dönemlerde metaverse adı 
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verilen sanal evrenin hayatımıza girmesi ile iş modellerinde büyük dönüşümler yaşanmaya 

başlanmıştır. 

2020’de 46 milyar dolar olan Metaverse evreninin, 2024’e kadar 800 milyar dolar büyüklüğe 

ulaşacağının düşünülmesi nedeniyle çoğu sektör buralardaki olası fırsatlardan yararlanmak için 

iş modellerini bu evrene taşımaya başlamıştır.  Bu hızla devam ederse gelecek 5 yıl içinde 10 bin 

civarı iş alanın bu evrende yer alacağı beklenmektedir (Haberton, 2022). İlk olarak oyun 

üreticilerinin girdiği bu evrende başka iş alanlarda da gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlardan 

bazıları aşağıda açıklanmıştır. 

1.2.1. Sosyal Medya 

2004-2005 yılları arasında Zuckerberg ve arkadaşları tarafından kurulan Facebook Harvard 

lansmanıyla hayatına başlamış oldu. Büyüme süreci olarak da ifade edilen 2005-2012 yılları 

arasında facebook herkesin platforma erişimine imkan vermiş ve yeni özellikler geliştirilmiştir. 

2012-2020 yılları arasında 3. aşama olan Verimlilik ve Karlılık döneminde bilgisayar ortamında 

olan uygulamalar mobil ortamda da kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde Instagram ve 

WhatsApp satın alınmıştır. 2014 yılında Facebook önde gelen bir VR cihaz şirketi olan Oculus 

Quest'i satın alarak kapsamını ve donanım pazarına genişletmiş ve metaverse için hazırlanmaya 

devam etmiştir (Kim vd., 2021).  

Bu süreçte Facebook ve Instagram gerçek müşteriler kullanıcılar değil işletmeler olduğu bir iş 

modeli uygulamıştır. Bu modele göre kullanıcılar uygulamaları ve hizmetleri kullanırken 

herhangi bir ödeme yapmamaktadırlar. Gelir, ağırlıklı olarak Facebook ve Instagram 

uygulamalarında reklam veren işletmeler yoluyla elde edilmektedir. Reklam verenler, arz ve 

talebe göre yapılan pazarlık ile belirlenen bedeli Facebook'a ödemektedirler. Ayrıca Facebook, 

Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'ı içeren Facebook'un uygulama grubu 

kullanıcıların yaşı, dini, etnik kökeni, ilgi alanlar, siyasi görüşleri,  medeni durumu gibi kişisel 

verileri ve kiminle iletişim kurulduğu, hangi içerikler tüketildiği, başka hangi sayfaların ve 

uygulamaların ziyaret edildiği gibi davranışsal verileri toplayarak algoritmalarıyla kişisel 

profilleri tahmin etmekte ve reklam verenlere servis etmektedir (Zuckerberg, 2019, akt.Franek, 

2020).  

Son zamanlarda ise teknolojiden para kazanmanın yeni yollarını bulmak ve üzerinde yeni nesil 

ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturabilecekleri bir platform oluşturmak isteyen Facebook ve 

diğer şirketler sanal gerçekliğe büyük yatırım yapmışlardır. Burada temel amaç insanlara 

gidecekleri daha fazla dijital yer ve bu yerlerde yapacakları daha fazla dijital şey vermek, böylece 

de reklamlar ve yeni hizmetlerle daha fazla avantaj elde etmektir (www.ekonomist.com.tr, 

2021:Erişim tarihi: 24.02.2022) 

1.2.2. Fan Kulüpleri:  

Weverse, metaversede geliştirdiği yeni iş modelinde, özünde iki taraflı platformdan (TSP) çok 

taraflı platforma (MSP) kadar geniş yelpazeye sahip bir hayran topluluğu platformu olarak 

faaliyete geçmiştir.  Weverse'in öncelikle BTS'den başlayarak mümkün olduğunca çok sanatçıyı 

davet etmiş ardından doğal olarak hayranlarını da kendine çekmiştir. Aynı zamanda iki tarafın 

ilgili ihtiyaçlarını zamanında ve filtrelenmiş olarak karşılamak için MSP, 'Weverse Shop'u 

oluşturmuştur. Bağlantının üçüncü aşamasında ise, açık platform stratejileri açısından çeşitli 

ortaklıklar denenmektedir. 'VLive' ve Weverse'in birleştirilmesiyle Naver'ın hayran platformu işi 

Weverse'e aktarılmaktadır. Ayrıca doğrudan veya dolaylı yoldan para kazanmak amacıyla 

Weverse sanatçılarının giyim ürünlerini satan metaverse platformu "ZEPETO" gibi diğer 

teknolojilerdeki Ar-Ge yetenekleriyle daha fazla işbirliği yapmaktadır (Song, 2021). 

1.2.3. Turizm Şirketleri 

Metaverse evreninde kültürel alanların ziyaret keyfini daha ilgi çekici hale getirmek, 

kullanıcıların tercihine göre özelleştirme yapmak, malzeme mevcudiyeti olmayan öğeleri 

görüntülemek ve onları daha gerçek dünyadayken tarihi öğeleri deneyimlemeye ve holografik ara 

yüzlerle etkileşime girmeye teşvik etmek mümkün hale gelmektedir (Buhalis ve Karatay, 

2022:17). Bu özeliklerden faydalanılarak Incheon turizm uygulaması tasarlanmıştır.  

Güney Kore'nin kuzeybatısında yer alan bir metropol şehri olan Incheon, birçok modern ve tarihi 

kültürel varlıkların bulunduğu bir turizm merkezidir. Buradaki turistik mekanlarda akıllı telefon 
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kamerası kullanarak gerçek dünyada gibi deneyimlerin sağlanması ve bu yolla turizm 

çekiciliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Incheon'daki sunulan hizmet, çoğu akıllı şehir veya 

müzenin sağladığı dijital görüntüleme, açıklama ve rehber içerikleri aracılığıyla bilgi teslimi gibi 

diğer basit hizmetlerden daha fazlasıdır. Diğerlerinin sunduğu birçok hizmete ek olarak, tarihi 

haritalar ve geçmişten gelen deneyimler de sunarak farklılık yaratmaktadır. Tarihi figürler 

turistlere rehberlik etmekte ve çevreyle ilgili tarihi panoramik sanal ayna dünyası sunmakta ve bu 

yolla genişletilmiş gerçeklik deneyimi sağlamaktadır.  

Ayrıca Incheon Operasyonu adı verilen turistlere misyonlar vererek, onların hem gezmelerini hem 

de oyun oynamalarını sağlayan bir uygulama da bulunmaktadır. Minecraft kullanılan bu oyunda 

oyuncular sanal bir dünyayı avatarlar olarak özgürce keşfetmekte; gerçek dünyada yaşanması 

imkansız olan, tarihi olayları tarihi figürlerle deneyimleyebilecekleri bir sanal zaman yolculuğu 

yapabilmektedirler (Um, Kim, Kim, Lee, Koo ve Chung, 2022). 

1.2.4. Perakende Mağazaları 

Perakende sektöründe de bazı markalar bu evrende yavaş yavaş yerini almaya başlamıştır.  

Bunlardan bazıları şunlardır;  

 H&M, metaverse üzerine inşa edilmiş CEEK VR şehrinde ilk sanal mağazasını açarak 

metaverse dünyasına katılan ilk perakende giyim mağazası olmuştur. CEEK VR’da kurulan 

mağazada; H&M’in yeni koleksiyonlarına bakabilmek, mağazada gezebilmek, sipariş verebilmek 

ve bu sayede H&M fiziksel mağazaya gitmeden sanal ortamda alışveriş yapmak mümkündür 

 Nike, kültürü ve oyunu birleştiren yeni nesil sanal ayakkabı koleksiyon ürünleri sunan ve 

en son yeniliklerden yararlanan bir şirket olarak adlandırdığı RTFKT‘yi satın alarak metaverse 

dünyasına adım atmıştır.  Üretilen ayakkabılar NFT olarak satılmaktadır (www.nike.com, 

2021:Erişim tarihi: 04.04.2022). Satışa da başlamış olan firma geçen aylarda sadece yedi dakikada 

yaklaşık 600 çift/NFT satarak 3.1 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmiştir. Ayrıca ABD 

Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne göre Nike, başta markanın ünlü sloganı Just Do It, Swoosh, Air 

Jordan ve Jumpman logoları olmak üzere yedi farklı patent başvurusunda bulunmuştur 

(Vatansever, 2021).  

   2018'den beri "yeni bir VR alışveriş deneyimi" sunan Amazon,  metaversede Amazon 

AVM inşa etmiş; tüketicilerin dijital ürünlerle etkileşim kurmasına imkan veren sanal bir alışveriş 

merkezi oluşturmak adına çalışmalar başlatmıştır. Yine Alibaba, Ali Metaverse ve Taobao 

Metaverse" gibi ticari markaların tescili için başvuruda bulunmuştur.  

   Haute Couture moda evi Julien Fournié’ye adını veren ünlü modacı Julien Fournié, 

PUBG MOBILE için yaptığı yeni tasarımlarını, hem Paris Haute Couture 2022 İlkbahar Yaz 

Haftası'nda hem de oyun içinde tanıtmıştır. Fiziksel ve sanal tasarımı bir araya getiren yenilikçi 

çalışmanın ürünü olan iki kıyafet ve aksesuarlar oyun içinde sanal olarak kullanıcıların erişimine 

açılmıştır. Bu ürünler modanın bu segmentinin hitap ettiği alım gücü yüksek kitleye ve farklı 

yaşlarda olsa da modaya meraklı bir kesime hitap etmektedir (Techinside, 2022).  

 Adidas, metaverse giren son markalardandır. Şirket Bored Ape Yacht Club kurucusu, 

Pixel Vault'un NFT çizgi romanları Punks Comic ve kripto yatırımcısı ve NFT koleksiyoncusu 

Gmoney gibi alanda önde gelen isimlerle ortaklık kurma aşamasındadır . Adidas'ın bu metaverse 

erişimi, blockchain tabanlı oyun dünyası The Sandbox ve diğer platformlar için sanal giyilebilir 

cihazlar ve buna uygun fiziksel ürünler içermektedir (Lee, 2021). 

 Lüks moda markası Balenciaga, kullanıcılara oyun içinde giyebilecekleri yüksek moda 

Fortnite görünümlerini entegre etmek için Epic Games ile ortaklık kurmuştr. Balenciaga temalı 

Oyun içi bir merkez geliştirilmiştir. merkez, ziyaretçilerin kozmetik satın alabilecekleri sanal bir 

Balenciaga mağazası içermektedir.  

 Coca-Cola, metaverse'de Coca-Cola'nın ilk değiştirilemez token (NFT) koleksiyonu için 

OpenSea'de Decentraland'ın sanal dünyasında giyilebilir ürünler tasarlamak üzere Tafi ile ortaklık 

kurmuştur.  

 Ayrıca Gucci, Louis Vuitton, Burberry ve Ralph Lauren Roblox 

deneyimlerini başlatmışlardır (Ueland, 2022). Sanal giyim ürünlerini piyasaya sürmüşlerdr. 

Tüketiciler ürünleri satın aldıktan sonra  Roblox oyun platformunda deneyebilmektedir (Shen vd., 

2021: 4, Roy, 2022).  
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1.2.5. Eğlence Organizasyonları 

Eğlence sektöründe de çeşitli adımlar atılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; 
 Yakın zamanda Atari, Theta, Binance Smart Chain, Coingecko, Tron ve Polygon ile 

ittifaklarını açıklayan Decentral Games, dünyanın en ünlü gece kulüplerinden biri olan 

İspanya'dan Amnesia Ibiza ile ortaklık kurarak Descentraland metaverse'de ilk festivali 

başlatmışlardır. Bu festivalde Yves V, Paul Van Dyk, Benny Benassi, Luciano, Anfisa Letyago, 

Bushwacka, Luca Donzelli, Caal, Sam Blacky ve Romina Malaspina gibi uluslararası düzeyde 

ünlü DJ'ler, 12 saatlik canlı performans sergilemişlerdir  (Cryptodaily, 2021). 

 Aralık ayında Disney, şirketin tema parklarından birini bir 3D âlemine dönüştüren bir 

"sanal dünya simülatörü" için patent başvurusunda bulunmuştur. Ayrıca Disney, misafirlerinin 

Disney mülklerinde ve platformlarında gezinmesine yardımcı olmak için fiziksel, dijital ve sanal 

dünyalarını birbirlerine entegre etmeye başlamışlardır. MagicBand+ bilek cihazı, konukların en 

sevdikleri Disney anlarıyla yeni yollarla etkileşim kurmasına ve yeni etkileşimli deneyimler 

keşfetmesine olanak tanımaktadır.  

 Yine 2021'de Warner Bros. Pictures, "In the Heights" yaz filmini tanıtmak için Roblox'ta 

sanal bir partiye ev sahipliği yapmış ve filmin ikonik Washington Heights mahallesinin müziğini, 

dansını ve Latin Amerika kültürünü metaverse'e getirmiştir. Bu sanal mahallenin ziyaretçileri, 

filmin merkezi toplama mağazasının dışında takılabilmekte; duvar resimlerine katkıda 

bulunabilmekte, filmin koreografından bir dans eğitimi alabilmekte, sanal öğeler ve etkileşimli 

mini oyunlar ve çöpçü avları dâhil olmak üzere sahne arkası videoları ve röportajları 

izleyebilmektedirler (Ueland, 2022) 

 

SONUÇ  

Çalışmada yeni olan metaverse kavramını açıklamak ve bu evrende yapılmaya başlayan girişim 

modelleri hakkında örnekler oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla metaverse hakkında yapılan 

akademik yayınlar, bilimsel bloglar, youtube kanalları, firma siteleri, haber siteleri vs. taranmış, 

elde edilen en güncel ikincil verilerden faydalanılmıştır. 

Metaverse kavramı daha önce sadece bilim kurgu kitaplarında ya da filmlerde geçen ve kimine 

göre ütopik kimine göre ise distopik bir kavramken günümüzde hayata geçmiş ve yakın gelecekte 

de çok daha yaygınlaşacağı düşünülen bir kavram halini almıştır. Özellikle de Z kuşağının yoğun 

ilgisini çeken bu sanal dünya, gün be gün kullanıcılarına yenilerini eklemektedir.  

Bu kadar yoğun talebin olduğu bu evrende alanında öncü işletmeler de çeşitli ortaklıklar kurarak 

ve yatırımlar yaparak kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu öncü firmaları başka firmaların da 

takip edeceği şüphe götürmemektedir.  Bu nedenle de rekabetin kızışmasının beklendiği bu 

yenidünyada işletmeler hızlı bir biçimde bu evrenin fırsatlarını değerlendirmeli ve tehditlerine 

yönelik önlemlerini almadırlar. Özellikle de adaptasyon, inovasyon, büyüme ve rekabet 

stratejileri geliştirmek, işletmeler açısından kritik önem arz etmektedir. Ayrıca metaverse 

akademik açıdan bakir olan bir araştırma alanıdır. Bu alanı sadece yazılım ya da bilişim disiplini 

gibi düşünmek hata olacaktır. Bu yenidünya düzenin sosyoloji, yönetim, psikoloji, ekonomi,  

finans, felsefe gibi çok farklı disiplinler tarafından incelenmesi gerekmektedir.  

Çalışmanın henüz çok yeni olan metaverse evreni ve iş modelleri ile alakalı bir taraftan 

girişimcilere yeni bakış açıları katacağı diğer taraftan da akademik yazındaki boşlukları 

dolduracağı düşünülmektedir. Konunun çok yeni olması, akademik alandaki yeterli sayıda 

makalelerin olmaması, her gün yeni gelişmeler yaşanması çalışmanın temel sınırlılıkları olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  
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Özet 

Bu çalışma bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarını artırmaya etkisinde iş tatminin rolünün araştırılması amacıyla 

yapılmıştır. Araştırma, kamu ve özel sektör hastanelerinde görev yapan 313 hasta bakıcıdan anket yöntemiyle toplanan 

verilerin analiziyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarını artırmayı aynı 

yönde etkilediğini ve bu etkide iş tatminin aracı rol oynadığını göstermiştir. Ayrıca çalışma bulguları iş tatminin yapısal 

iş kaynaklarını aynı yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu sonuçlar işletme sahipleri, yöneticiler ve 

araştırmacılar için önemli çıktılar sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Yapısal İş Kaynaklarını Artırma, İş Tatmini 

 

THE ROLE OF JOB SATISFACTION IN THE EFFECT OF MINDFULNESS 

TO INCREASING STRUCTURAL JOB RESOURCES 

 

Abstract  

This study was conducted to investigate the role of job satisfaction in the effect of mindfulness on increasing structural 

job resources on workers. The research was carried out by analyzing the data collected from 313 caregivers working in 

public and private sector hospitals by survey method. Research results showed that mindfulness affects increasing 

structural work resources in the same direction and job satisfaction plays a mediating role in this effect. In addition, 

the findings of the study revealed that job satisfaction affects structural job resources in the same direction. These 

results provide important outputs for business owners, managers and researchers. 

Keywords: Mindfulness, Increasing Structural Job Resources, Job Satisfaction  

 

Giriş 

Yapısal iş kaynaklarını artırma, işi yapacak olan kişinin yapısal kaynaklarını daha uygun hale 

gelmesini ifade etmektedir. Daha çok kabiliyetlerin artırılmasına odaklanan bu kaynak yapısının 

bir çok öncül değişkeni olabilir. Bunlardan bir tanesi de bilinçli farkındalıktır. Bilinçli farkındalık 

bir durum değişkeni olarak yapısal iş kaynaklarının artırılmasında öncül rol oynayabilir. Farklı 

bir deyişle, bilinçli farkındalığın artması yapısal iş kaynaklarını artırabileceği gibi azaltabilir. Bu 

çerçevede söz konusu etkide iş tatminin aracı edeceği düşünülmüştür. Bu kapsamda gri yaka 

olarak tanımlanan hasta bakıcılarda yapısal iş kaynaklarını artırmaya etken olduğu ve bu etkinin 

söz konusu grup için iş tatmini ile birlikte aracı olacağı düşünülerek yazında bulunan boşluğu 

doldurmak amacı ile yapılmıştır. 

Bireyin kendi işini daha uygun hale getirmesi yani işi şekillendirme önemli rol oynamakta ve bu 

çerçevede iş biçimlendirme kavramı dikkati çekmektedir. İş biçimlendirmenin önemli alt 

boyutlarından bir olan yapısal iş kaynaklarını artırma, öğrenme, yetenek ve beceri gibi özerklik 

gerektiren iş kaynaklarının artırılmasını ifade etmektedir. Bu çerçevede iş kaynakları yapısal 

olarak yeteneklerin artırılması, işte profesyonel olarak gelişim sağlanması, yeni şeyler öğrenmek 

için gerekli enerjinin tüketilmesi ve işlerin yapılış şekli ile ilgili kararların artırılması ile 

oluşmaktadır (Tims, Bakker ve Derks, 2012).  Bu kapsamda çalışmanın amacı yapısal iş 

kaynaklarının artırılmasında bilinçli farkındalığın önemi ve bu etkide iş tatminin rolünü 

araştırmaktır.  
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Kavramsal Çerçeve 

Yapısal iş kaynaklarının artırılması, performans açısından önemli rol oynamaktadır. Bu 

biçimlendirmenin, birey, grup ve örgüt düzeyinde bazı öncülleri bulunmaktadır. Bu kapsamda 

birey düzeyinde önemli olduğu düşünülen öncüllerden biri de bilinçli farkındalıktır. Bu çerçevede 

sosyal değişim kuramına göre işlerin yapısal kaynaklarının artırılması bireylerin bilinçli 

farkındalıklarından etkilenebileceğini göstermiştir (Banks, Batchelor, Seers, O’Boyle, Pollack ve 

Gower, 2009). Yani bireyler işlerini farkındalık temelinde yaptıklarında yapısal iş kaynaklarını 

artırıla bilmektedirler. Bunlara ilave olarak, farkındalık temelinde bilinçli davranışın 

artması/azalması diğer taraftan iş tatmini artırabilir veya azaltabilir (Schilpzand, De Pater ve Erez, 

2016). Bu şekilde bakıldığında iş tatmini bilinçli farkındalıktan etkilenebilir. Ayrıca, iş tatminin 

artırılması yapısal iş kaynaklarını artırabilir veya azaltabilir (Dormann ve Zapf, 2001; Slutsky, 

Chin, Raye ve Creswell, 2019). Yine bu yapı içinde işin biçimlendirilmesi kapsamında etkili olan 

ve özerk bir yapı içerisinde bireysel eylem olarak görülen bilinçli farkındalığın (Sutcliffe, Vogus 

ve Dane,  2016; Tims ve Parker, 2019), yapısal iş kaynaklarına olan etkisinde iş tatmininin aracı 

rol oynayabileceği değerlendirilmektedir. Bu gerekçelerden hareketle aşağıda bulunan hipotezler 

oluşturulmuştur. 

 

H1: Bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarını artırma üzerinde aynı yönlü etkisi 

vardır. 

H2: Bilinçli farkındalığın iş tatmini üzerinde aynı yönlü etkisi vardır. 

H3: İş tatmininin yapısal iş kaynaklarını artırma üzerinde aynı yönlü etkisi vardır. 

H4: Bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarını artırma üzerindeki etkisinde iş tatminin  

      aracılık etkisi vardır. 

 

Yöntem 

 

Bu çalışma bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarını artırmaya etkisinde iş tatminin rolünün 

araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, kamu ve özel sektör hastanelerinde görev yapan 

313 hasta bakıcıdan anket yöntemiyle toplanan verilerin analiziyle gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda iş talepleri-kaynakları kuramı dikkate alınarak iş biçimlendirmenin alt boyutu olan 

yapısal iş kaynaklarını artırmanın önemli olduğu düşünülmüştür. 

 

Araştırma kapsamında 3 ölçek kullanılmıştır: (1) Bilinçli Farkındalık Ölçeği:  Brown ve Ryan 

(2003) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Özyeşil ve arkadaşları (2011) tarafından 

yapılmış olan ölçek, (2) Yapısal İş Kaynaklarını Artırma Ölçeği: Tims ve arkadaşları tarafından 

oluşturulan iş biçimlendirme ölçeğinin Çetin ve arkadaşları tarafından Türkçeye çevrilmiş olan 

versiyonu (Tims vd., 2012; Çetin, Kibaroğlu ve Basım, 2021), (3) İş Tatmini Ölçeği: Hackman 

ve Oldham (1975) tarafından geliştirilen ve Basım ve Şeşen (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan 

ölçektir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Ölçeklerin geçerlilik, güvenirlilik ve etki analizleri Smart PLS programında yapılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda ölçeklerin güvenirliği ve geçerliliği için bazı sorular çıkarılmış ve elde edilen 

değerlerin kabul edilebilir seviyelerde olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında kullanılan üç 

değişkenin ayrışma geçerliliğinin tespiti için çapraz yükler ve HTMT ölçütü kullanılmıştır 

(Fornell ve Larcker, 1981; Henseler, Ringle ve Sarstedt, 2015). Bu değerler incelendiğinde kabul 

edilebilir seviyede olduğu görülmüştür. Yine çalışma kapsamında binişik madde olup olmadığı 

ve model uyum değerlerine bakılmıştır. Bu kapsamda binişik maddeye rastlanmamış olup 

modelin iyilik uyum değerleri kabul edilebilir seviyede olduğu gözlemlenmiştir (Hair, Hult, 

Ringle ve Sarsedt, 2017).  Bunlara ilave olarak, çalışma kapsamında R2, f2 ve Q2 değerlerine 

bakılarak etki güçleri ve yönleri incelenmiştir. Bu kapsamda bilinçli farkındalık yüksek, İş tatmini 
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zayıf ve yapısal iş kaynaklarını artırmanın orta seviyede etki büyüklüğüne sahip olduğu 

görülmüştür. Ayrıca çalışmada hesaplanan tahmin gücü katsayıları değerlendirildiğinde araştırma 

modelinin, endojen değişkenleri tahmin gücüne sahip olduğunu göstermiştir  (Hair vd., 2017). 

Çalışma kapsamında aracılık etkisinin araştırılması için öncelikle modelden İş tatmini değişkeni 

çıkarılmıştır.  Yapılan çıkarılma sonucu Bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarına etkinde 

toplam etkinin ’nin β=0,408; p<0,05 olduğu görülmüştür. Ayrıca iş tatminin yapısal iş 

kaynaklarına etkisinde ise etki değerinin β=0,278; p<0,01 olduğu gözlemlenirken bilinçli 

farkındalığın iş tatminine etkisinin β=0,231; p<0,01 değerde olduğu görülmüştür.  Bu çerçevede 

elde edilen sonuçlara göre değişkenler arasındaki etkilerin aynı yönde ve anlamlı olduğu 

görülmüştür (Cohen, 1988). Toplam etki sonuçlarının yorumlanmasından sonra çalışma 

kapsamında aracılık etkisi hesaplanmıştır. Aracılık etkisinde Baron ve Kenny (1986) geleneksel 

yöntem yerine Zaho ve arkadaşlarının (2010) yöntemi kullanılarak VAF değeri hesaplanmıştır.  

Yapılan bu hesaplamada bilinçli farkındalığın yapısal iş kaynaklarını artırma üzerindeki etkisinde 

iş tatminin aracılık etkisi olduğu görülmüştür. Bunlara ilave olarak, çalışmanın bulguları diğer 

çalışmalar ile karşılaştırıldığında yazın tarafından desteklenir nitelikte olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Şekil 1’de çalışmanın modeli ve sonuçları görülmektedir. 

 

Şekil 1. Yapısal Eşitlik Modeli 

 
 

Sonuç ve Öneriler 

 

Son günlerin en çok tartışılan ve yorumlanan kavramları arasında bilinçli farkındalık ve iş 

biçimlendirme gelmektedir. Bu kapsamda çalışmanın sonuçları çerçevesinde, bilinçli davranışın 

yapısal iş kaynaklarını artırmaya etkili olduğu görülürken ve bu etkide iş tatminin aracı rolü 

olduğu görülmüştür. Farklı bir deyişle, bilinçli farkındalık arttığında, yapısal iş kaynakları da aynı 

yönde artmaktadır. Aynı şekilde bilinçli farkındalık azaldığında yapısal iş kaynaklarını artırma 

aynı yönde azalmaktadır. Söz konusu bu etkiye iş tatminin eklenmesi ile etkinin daha da 

yükseldiği gözlemlenmiştir. Bunlara ilave olarak, bu araştırmada bilinçli farkındalığın, işçilerin 

kabiliyeti, yeni iş yaratma, karar alma süreçlerinde aynı yönde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Uygulamacılar açısından bakıldığında ise bu sonuçlar ışığında işletmelerin yöneticileri ve 

uygulamacılarına bilinçli farkındalık temelinde çalışmanın yapısal iş kaynaklarını 
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artırabileceklerini göstermektedir. Ayrıca iş tatmininin bu etkiye aracılık ettiği gerçeğinin göz 

ardı edilmemesi önerilmektedir.  

 

Sonuçların değerlendirilmesinde belirli sınırlılıklar bulunmaktadır. Bunlar içinde çalışmada ele 

alınan örneklemin sınırlı olduğu ve kesitsel veri ile çalışılmış olması gelmektedir. Bu nedenle 

çalışmanın sonuçlarının yorumlanmasında söz konusu sınırlılıkların göz ardı edilmemesi 

önerilmektedir.   
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Özet 

Bu çalışmanın amacı ilçe jandarma komutanlarının iş analizini yapmaktır. İlçe jandarma komutanları, emrindeki 

karakollar ve personel vasıtasıyla sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla görev yapan 

ilçedeki jandarma teşkilatının amiridir. Hem mülki makamlar hem de adli makamlarla görev ilişkisi olması nedeniyle 

çok değişik ve fazla sayıda görevi bulunmaktadır. İlçe jandarma komutanlarının iş analizini yapmak maksadıyla 

jandarmayı ilgilendiren mevzuat (kanun, yönetmelik, yönerge), görev tanım formları, yayımlanan emirler incelenmiş 

ve ilçe jandarma komutanlarının görevleri çıkarılmıştır. Doküman inceleme ve içerik analizi yöntemiyle tespit edilen 

bu görevler genel, mülki, adli, askeri ve diğer olacak şekilde temalandırılarak tasnif edilmiştir. Sonuç olarak ilçe 

jandarma komutanlarının iş yüklerinin fazla olduğu, fazla sayıda mevzuatın kendilerine görev vermesi nedeni ile 

mevzuata hakim olmaları gerektiği, ayrıca amir ve yönetici olmaları nedeni ile ast personeline örnek olma, sorunlarıyla 

ilgilenme, onları geliştirme, disiplini tesis etme, ilçe jandarma komutanlığının lojistik ve diğer faaliyetlerini koordine 

ve takip etme gibi görevlerinin de bulunduğu, bunlara da zaman ayırmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Jandarma, subay, ilçe jandarma komutanı, iş analizi 

 

OFFICER JOB ANALYSIS: PROVINCIAL GENDARMERIE COMMANDER 

SAMPLE 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the work of the provincial gendarmerie commanders. Provincial gendarmerie 

commanders are the chief of the gendarmerie organization in the province, which works to ensure safety and security 

in the regions of responsibility through the police stations and personnel under their command. Due to the fact that they 

have a duty relationship with both civil authorities and judicial authorities, they have many different duties. In order to 

analyze the work of the provincial gendarmerie commanders, the legislation (law, regulation, directive), job description 

forms, published orders were examined and the duties of the provincial gendarmerie commanders were determined. 

These tasks, which were determined by document review and content analysis method, were classified as general, 

territorial, judicial, military and other. As a result, the workload of the provincial gendarmerie commanders is high, 

they have to have a good command of the legislation due to the large number of tasks assigned to them, and because 

they are supervisors and managers, they should set an example for the subordinate personnel, deal with their problems, 

develop them, establish discipline, and the logistics and management of the provincial gendarmerie command. It has 

been concluded that they also have duties such as coordinating and following up other activities, and they need to 

allocate time for them. 

Keywords: Gendarmerie, officer, provincial gendarmerie commander, job analysis  

GİRİŞ 

İş analizi, örgütlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan hemen hemen tüm insan 

kaynakları yönetimi faaliyetlerinin merkezi olarak görülmektedir. Hemen hemen her insan 

kaynakları yönetimi programının veya faaliyetinin merkezinde, doğru ve eksiksiz iş bilgilerine 

duyulan ihtiyaç vardır. Bu nedenle iş analizi, insan kaynaklarının etkin yönetimi için bir ön koşul 

faaliyetidir. Bununla birlikte, yönetimde iş analizinin bu tür temel kullanımlarının altında yatan 

birçok önemli varsayım, günümüz iş ortamında sorgulanabilir hale gelmektedir. İş analizi, şu anda 

                                                      
1 Bu çalışma yazarlar tarafından yürütülen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde “Temel Düzey Jandarma 

Subayı İş/Görev Analizi” başlıklı BAP Projesi kapsamında hazırlanmıştır. 
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var olan ve/veya geçmişte var olan iş için işle ilgili bilgilerin toplanmasına odaklanmaktadır 

(Palmer ve Valet, 2001). 

Ancak artan rekabet, daha kısa ürün yaşam döngüleri, hızlı teknolojik yenilikler ve örgütsel 

yapıların değişen doğası ile günümüzün dinamik çalışma ortamında temel varsayımları iş 

analizini giderek daha da önemli hale getirmektedir. Ayrıca, geleneksel iş analizi tarafından 

kullanılan yöntemler gelişen ve değişen iş hayatında tam olarak uygulanamamakta hatta kurumsal 

başarının önüne bile geçebilmektedir. Tüm bu değişimler iş analizini, tüm insan kaynakları 

uygulamalarının merkezine taşımakta ve tüm örgütlerde kritik derecede önemli bir yönetim 

faaliyeti haline getirmektedir (Singh, 2008). 

İş analizi, yapılması gerekenleri ve o işi yapacak kişinin özelliklerini ortaya koyan bir iş tanımı 

geliştirmek için gereken görev ve becerilerin belirlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır 

(Armstrong ve Taylor, 2014 ). Örgütler, uzmanlaştıkları alanlarda oldukça deneyimli ve kalifiye 

çalışanları işe alarak rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca çalışanlar, örgütün 

başarısını veya başarısızlığını belirleyen temel faktördür. Bu nedenle, örgütler nitelikli ve 

deneyimli personeli kendine çekmek, elde tutmak için iş tanımına ve iş gereklerine uygun kişileri 

görevlendirmeye çalışmaktadırlar. 

İş analizi anlamlı işlerin başarılması için örgütlerin ve çalışma gruplarının temel yapı taşları 

olduğundan, çok çeşitli örgütsel ve yönetsel amaçlar için bilgi temeli sağlayan bir araçtır. 

Herhangi bir seçim, sınıflandırma veya eğitim sürecinde örtük olan, bir işi gerçekleştirmek için 

gereken görevlerin, kayakların, bilgilerin veya yeteneklerin sistematik iş analizi teknikleri 

aracılığıyla tanımlanmasıdır.  

Günümüz örgütlerinde yapılan iş analizi çalışmaları tüm alanlarda olduğu gibi güvenlik alanında 

da önem arz etmektedir. Özellikle kamu düzenini sağlamaya yönelik olan örgütlerde işin 

hassasiyeti gün geçtikçe artmakta, güvenlik zafiyeti nedeniyle çalışan personelin niteliği önem 

kazanmaktadır. Askerlik hizmetleri, sistematik görev, iş ve meslek bilgilerinin geliştirilmesinde 

ve bu bilgilerin seçim, sınıflandırma, yerleştirme, eğitim ve değerlendirmede ön plandadır. 

Çoğunlukla, askerlik hizmetlerinde iş analizinin geliştirilmesi, yani çok özel kullanımlara uygun 

ayrıntılı verilerin geliştirilmesi, son derece pragmatik olmaktadır (Mitchell ve Driskill, 1996). 

Devletin en önemli görevlerinden birisi kamu düzenini sağlamaktır. Bu görev kolluk teşkilatları 

vasıtasıyla yerine getirilir. İlçe Jandarma Komutanlıkları şehir merkezleri dışındaki kırsal 

kesimlerde ve polis teşkilatının bulunmadığı şehir merkezlerinde emniyet ve asayiş hizmetlerini 

yürüten kolluk teşkilatıdır. Kolluk görevlileri emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlayan ve 

koruyan, suç işlenmesini önleyen, işlenmiş suçlara müdahale ederek failleri tespit etmek ve 

yakalamak görev ve yetkilerine sahip olan devlet görevlileridir. Bu görevlilerden birisi de kolluk 

amiri olarak çoğunlukla jandarma subayı statüsündeki ilçe jandarma komutanlarıdır. Jandarma 

subay sayısının yetersiz olması nedeni ile bazı ilçe jandarma komutanlığı kadrolarında ilçe 

jandarma komutanı olarak astsubaylar da görevlendirilebilmektedir. 

Jandarma sınıfı subaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde almış oldukları eğitim 

sonrası teğmen rütbesi ile kıtaya çıkarak jandarma karakol komutanı, komando tim komutanı ya 

da eğitim takım komutanı gibi farklı görev yerlerinde istihdam edilmekte, bir sonraki görev yerleri 

ilçe jandarma komutanlık görevi olabilmektedir. Jandarma sınıfı astsubaylar da farklı görevlerde 

bulunduktan sonra başçavuş rütbesinde ilçe jandarma komutanlıklarında 

görevlendirilebilmektedirler.    

İlçe jandarma komutanları görevli olduğu ilçede sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi 

sağlamak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeden çalışan görevlilerdir. Görevlerin icrasında 

mülki yönden Kaymakamlar/Valilerle; adli yönden Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerle 

koordineli çalışmaktadır. Diğer taraftan bağlısı bulunduğu İl Jandarma Komutanlıkları ve İl 

Jandarma Komutanları ile ast-üst ilişkisi içerisinde görevler yürütmektedir. Yazında iş analizi ile 

ilgili birçok çalışma bulunmasına rağmen, jandarma subayı olarak ilçe jandarma komutanlarının 

yaptıkları görevlere yönelik bir iş analizi tespit edilememiştir. Bu kadar geniş bir yelpazede çok 

farklı görev ve sorumluluklarla iştigal eden ilçe jandarma komutanlarının iş analizinin önemli 

olacağı değerlendirilerek bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.  
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Çalışmada öncelikli olarak iş analizi ile ilgili tanımlar yapılarak kavramsal çerçeve açıklanmış, iş 

analizi ile ilgili yapılan çalışma örnekleri verilmiş, müteakiben çalışmanın yöntemi belirtilerek 

çalışmada ulaşılan bulgular ortaya konulmuş ve değerlendirilmiştir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Yönetim bilimi, örgüt kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasına odaklanmaktadır. Bu bilimin 

konusu olan insan kaynağı, mali ve maddi kaynak gibi mevcut kaynaklar ve elde edilebilecek 

bütün kaynaklar yönetilerek değere dönüştürülmektedir (Koçel, 2017). Bu bağlamda hizmetlerin 

yürütülmesinde sahip olunan insan kaynağı ve yaptığı görevler önem arz etmektedir. 

İnsan kaynağının yapmış olduğu iş ve görevlerin analiz edilerek en etkin ve verimli şekilde 

çalıştırılması 1900 lü yılların başında Taylor’un bilimsel yönetimin ilkelerinden beri 

yapılmaktadır. İş analizi, kısaca, yapılmakta olan iş için gerekli bilgilerin sistemli bir şekilde 

toplanması ve analiz edilmesidir (Prien, Goodstein, Goodstein ve Gamble, 2009). “İş analizi, bir 

işin kapsadığı görevlerin, işin yapıldığı fiziksel ve sosyal koşullar ile kapsanan görevleri başarılı 

bir şekilde gerçekleştirebilmek için çalışanlarda bulunması gereken temel özelliklerin belirlendiği 

bir süreç”tir (Ghorpade, 1988; Cascio, 1991). İş analizi, bir işin unsurları, özellikleri ve iş 

gerekleri hakkında bilgi toplama, analiz etme ve yapılandırma sürecini ifade etmektedir (Harvey, 

1991). Başka bir ifadeyle iş analizi, işlerin ve onları yapan çalışanların niteliklerinin 

tanımlanmasıdır (Spector, 1996). Bu sayede iş analizi ile bir işin kapsadığı temel görev ve 

sorumluluklar ile işi yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri, yetenek ve diğer nitelikler 

kolaylıkla belirlenebilmektedir.  

İş analizlerinde birbiriyle ilişkili ve zaman zaman birbirinin yerine kullanılan görev, pozisyon, 

meslek, iş ailesi gibi farklı kavramlar kullanılmakla birlikte, bazı noktalarda birbirinden 

ayrılmaktadır. Görev; belirli bir amaç doğrultusunda yürütülen iş faaliyetlerini kapsarken,  

Pozisyon, belirli bir zaman içerisinde belirli bir organizasyonda belirli bir çalışan tarafından 

yerine getirilen sorumluluk ve görevleri kapsamaktadır. Bir organizasyondaki pozisyon sayısı kişi 

sayısıyla orantılıdır ve örgüt içindeki benzer pozisyonlardan oluşmaktadır. Meslek, farklı 

zamanlardaki farklı işletmelerdeki benzer işlerin bütünüdür. İş ailesi, benzer çalışan özellikleri 

veya birbirine paralel görevler içeren iki ya da daha fazla işin toplamıdır (Çetin, 2004). 

Güngör (2006) iş analizini, bir iş için gerekli olan koşulların, niteliklerin, yeteneklerin ve 

faaliyetlerin incelenmesi olarak belirtmekte ve iş analizi sonucunda elde edilen verilerin anlamlı 

ve kullanılabilir olması için analizin sahip olması gereken dört temel faktör  (geçerlik, güvenirlik, 

uygulanabilirlik, kabul edilebilirlik) bulunduğunu öne sürmektedir. Geçerlilik sonuçların 

doğruluğu ile alakalıdır ve örgütteki işlerin karmaşıklığı geçerlilik için olumsuz bir durumu ifade 

etmektedir. Güvenirlik ise farklı kişiler tarafından aynı sonuçların elde edilmesidir (Çetin, 2004). 

Uygulanabilirlik pratiklik olarak ifade edilmekte ve hayata geçirilip geçirilemeyeceğini 

sorgulamaktadır. Son olarak kabul edilebilirlik ise analizin benzer kurumlar tarafında da 

benimsenebilirliğini ifade etmektedir (Güngör, 2006).  

İş analizinin yapımında “iş analizi sürecinin planlanması, analizi yapılacak işlerin belirlenmesi, 

elde edilecek bilgilerin belirlenmesi, analizi yapacak ekibin belirlenerek eğitilmesi ve iş analizi 

soru formunun oluşturulması” aşamalarını takip etmek gerekmektedir (Prien vd., 2009). 

İş analizi süreci, organizasyonun, her işin gereksinimlerine ve detaylarına göre iş tanımı ve iş 

özellikleri aracılığıyla belirlenen koşul ve özelliklere göre uygun personeli seçmesini 

sağlamaktadır. İşe alım sürecinde ilk ve önemli bir adımdır. Ayrıca insan kaynakları 

departmanının görevleri ve her işe uygun maaşı göstermesine yardımcı olmaktadır. İş analizi 

yoluyla organizasyon, çalışanların performansını ve her birinin performansıyla nasıl 

ödüllendirileceğini tahmin edebilir. Ayrıca çalışanlar, organizasyonun kendilerinden beklediği 

performansı ve bunun karşılığında kendilerine nasıl tazmin edileceğini bilebilirler. İş analizi 

verileri, etkili ve yüksek düzeyde performans için gerekli olan bilgi, beceri, yetenek ve uzmanlığı 

ayırt etmeye yardımcı olmaktadır. Seçme, işe alma, terfiler için kriterler, çalışan eğitimi ve 

organizasyon geliştirme programları için hedefler oluşturulabilmektedir. Ayrıca performans 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

ölçüm standartları geliştirebilmesine ve ücret sınıflandırma seviyelerinin belirlenmesine yardımcı 

olabilmektedir (Khtatbeh vd., 2020).  

İş analizini gerçekleştirmek maksadıyla yazında süreç içerisinde değişik yaklaşımlar öne 

sürülmüştür. Geliştirilen yaklaşımların kullanılmasıyla yaygın olarak yapılan faaliyetlerde, ne tür 

bilgilere ve işgörenin hangi özeliklere sahip olması gerektiğine yönelik bilgiler toplanmıştır. Bu 

yaklaşımların içerinde görev envanteri analiz tekniği, kritik olay tekniği, pozisyon analiz anketi, 

fonksiyonel iş analizi tekniği, hareket etüdü, HAY Planı gibi yaklaşımlar yer almaktadır. 

İş analizleri neticesinde elde edilen bilgiler işin tanımlanması ve gerekleri ile iş koşullarının 

belirlenmesinde, iş profillerinin oluşturulmasında; insan kaynakları planlama ve yönetme 

süreçlerinde, seçme, sınıflandırma, yerleştirme, eğitim, performans değerlendirmesi ile iş 

değerlemesinde etkin olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde iş analizine yönelik bir çok çalışma bulunmaktadır. 

Özcan, Taş ve Boysan (2016) sağlık sektöründe aile sağlık merkezlerinde çalışan aile 

hekimlerinin ve hemşirelerin iş analizini inceledikleri çalışmalarında görev tanımlarını ve süreç 

şemalarını oluşturarak yapılan işlerin zaman hesaplamasını yapmışlar ve iş akış sistemlerini 

incelemişlerdir. Görev tanımını oluştururken işin amacı, yapılması gereken işler, iş gerekleri ve 

sorumlulukları belirlemişlerdir. Hekimlerin temel görevleri olan hasta muayenesi, hasta kayıt 

işlemleri, ehliyet yeterliliği gibi raporların verilmesi, sigarayı bıraktırma gibi bilinçlendirme 

faaliyetleri, periyodik aşıların yaptırılması gibi görevlerini belirtmişlerdir. Ayrıca hemşirelerin 

yaptıkları işlere yönelik görev özeti belirlemişler ve temel görevleri olan 0-6 yaş çocuk izlemi ve 

hasta izlemine yönelik akış diyagramları oluşturmuşlardır (Özcan vd., 2016). 

Doğan (1997) kanun, yönetmelik, yönerge, genelge, kararname, talimatname gibi yazılı belgeleri 

inceleyerek ve oluşturduğu anketi 211 sınıf öğretmeni üzerinde uygulayarak sınıf öğretmenlerinin 

görev analizini yaptığı çalışmasında 153 görev belirlemiş ve bunları 7 ana kategoride (“okul çatısı 

altında eğitim, öğretim, yönetim, öğrenci kişilik hizmetleri; okul dışında öğrenciye, mesleğe, 

topluma yönelik hizmetler”)  tasnif ederek analiz etmiştir. 

Çetin (2004) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki subay kadrolarının iş analizini incelediği 

çalışmasında askeri işlerin gerektirdiği nitelikleri belirlemiş, 6 ana faktör (“bilgi, beceri, yetenek 

ve nitelikler, karar verme ve sorumluluk, zihinsel çaba, bedensel çaba, insan etkileşimi, diğer iş 

koşulları”)’den oluşan Askeri İşleri Puanlama Sistemi Anketi (ASİPSA) geliştirerek 429 kişiden 

oluşan subay örneklemine uygulamıştır. Araştırmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

kadrolarında görev yapan subayların iş analizinin yapılmasına yönelik bir sistem geliştirmiştir.   

Demir (2004) ilçe jandarma komutanlıklarında görev yapan adli kolluk memurlarının adli 

görevlerine yönelik eğitim ihtiyaç analizini incelediği çalışmasında adli kolluk memurlarının 

“adli görev, bilgi, beceri ve yetenek” performanslarını incelemiş, olması gerekenle mevcut 

performans arasındaki farkı tespit ederek, eğitim ihtiyaçlarını gidermeye yönelik önerilerde 

bulunmuştur. 

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa göre jandarmanın mülki görevleri, 

“Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve 

tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz 

kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, adli ve askeri görevler dışında kalan ve 

diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen 

görevleri yapmak” olarak; adli görevleri, “İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen 

işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek” olarak; askeri görevleri de 

“Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askeri hizmetleri yerine getirmek” 

olarak belirtilmiştir. Ayrıca jandarma birliklerinin; “seferberlik ve savaş hallerinde, 

Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine gireceği, 

kalan bölümüyle normal görevlerine devam edeceği; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine 

İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla 

kendilerine verilen askeri görevleri de yapacağı” belirtilmiştir. 

İlçe jandarma komutanlarının iş analizinin yapılması ile halihazırda kendilerine mevzuat ve 

emirlerle tevdi edilen görevler ve bu görevleri uygulamada ne şekilde yerine getirdikleri tespit 
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edilebilecektir. Böylece iş analizine yönelik standart bir form oluşturulabileceği ve belirtilen 

kadro için tam ve doğru bir iş analiz formunun ortaya konulabileceği değerlendirilmektedir.     

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme ve içerik analizi 

yöntemi tercih edilmiştir. Jandarmaya görev veren kanun, yönetmelik, yönerge gibi mevzuat 

(incelenen mevzuat isimleri ekte sunulmuştur) ve yayımlanmış olan görev tanım formları ile 

emirler incelenerek  ilçe jandarma komutanlarını ilgilendirenler tasnif edilerek kodlanmış, daha 

sonra bu görevler beş ana tema (genel, mülki, adli, askeri, diğer görevler) altında toplanarak 

incelenmiştir.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Jandarmayı ilgilendiren mevzuat, görev tanım formları ve yayımlanan emirlerin incelenmesiyle 

yapılan içerik analizi sonucuna göre ilçe jandarma komutanlarına tevdi edilen görevler “genel, 

mülki, adli, askeri ve diğer” görevler olmak üzere beş ana kategoriye ayrılmıştır.  

Analiz sonucuna göre ilçe jandarma komutanlarının “genel” görevleri Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tablo 1: İlçe Jandarma Komutanı “Genel” Görevleri 

Sıra No Görev 

1 Astlarını mesleki, eğitim ve öğretim yönünden geliştirmek, 

2 Disiplini sağlamak, 

3 Personelin özlük işlemlerini yürütmek, 

4 
Kendi görev ve sorumluk alanında emniyet ve asayişi sağlamak için gereken tedbirleri 

almak, 

5 Adli görevlerin ifasını sağlamak, 

6 
Emrindeki karakol, birlik ve unsurları sevk ve idare ederek görevin en iyi şekilde 

yapılmasını sağlamak. 

 

İlçe jandarma komutanlarının “mülki” görevleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo 2: İlçe Jandarma Komutanı “Mülki” Görevleri 

Sıra No Görev 

1 
Sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek, kamu düzenini sağlamak, 

korumak ve kollamak, 

2 Kaçakçılığı engellemeye yönelik tedbir almak, kaçakçılık olaylarını takip ve tahkik etmek,  

3 
Sorumluluk bölgesinde suç işlenmesini önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri almak / 

aldırmak,  

4 Mülki görevleri planlayarak icra etmek/ettirmek ve denetlemek, 

5 
Sorumluluk bölgesindeki ateşli silahlara yönelik ruhsat işlemlerinin eksiksiz olarak yerine 

getirilmesini sağlamak,  

6 
Suç analizlerini yaparak en fazla suç işlenen bölgeleri belirlemek ve buralara yönelik tedbir 

almak, 

7 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunun gereği olarak ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, 

8 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği kamu ve özel kuruluşlara ait 

kritik tesislerin (baraj, havaalanı, petrol boru hattı, role ve TV istasyonları, vb.) korunması 

hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

9 İcra edilen devriye faaliyetlerinin ilgili mevzuata göre yerine getirilmesini sağlamak, 

10 
Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinin dış korumasını yapmak maksadıyla gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak, 

11 
Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakillerini yapmak, sorumluluk bölgesine devlet 

büyükleri geldiğinde gerekli emniyet tedbirlerini aldırmak, 

12 

Toplum destekli güvenlik hizmetleri faaliyetleri kapsamında, vatandaşları bölgede 

meydana gelen asayiş olayları ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek 

maksadıyla toplantılar icra etmek, 

13 7269 sayılı Kanun kapsamında doğal afetlerde mülki amirin emriyle yardım etmek, 
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14 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre gerekli faaliyetlerin icra 

edilmesini sağlamak, 

15 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre idari işlemleri yapmak, 

16 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini kontrol etmek/ettirmek, 

17 Müdahale planlarını hazırlamak/hazırlatmak ve uygulamak, 

18 
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre 

önleme araması yapmak/yaptırmak, 

 

İlçe jandarma komutanının “adli” görevleri Tablo 3’te sunulmuştur. 
Tablo 3: İlçe Jandarma Komutanı “Adli” Görevleri 

Sıra No Görev 

1 
Sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçlara yönelik mevzuatta belirtilen faaliyetleri 

yapmak ve buna yönelik adli görevleri yerine getirmek, 

2 

Sorumluluk bölgesinde bir olay meydana geldiğinde, olay yerinde acele önlemleri ve 

emniyet tedbirlerini aldırmak ve Hâkim veya Cumhuriyet Savcısının talimatıyla varsa Olay 

Yeri İnceleme Birimlerini görevlendirmek İl Jandarma Komutanlığından 

görevlendirilmesi istemek, 

3 

Sorumluluk bölgesinde meydana gelen her türlü kaçakçılık, organize suçlar, yasadışı göç, 

insan ticareti ve bilişim suçlarının önlenmesi, izlenmesi, araştırılması amacıyla gerekli 

tedbirleri almak, operasyonlar düzenlemek ve mevzuat ile verilen görevleri yerine 

getirmek, 

4 
Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili ihbar ve şikâyetleri incelemek, değerlendirmek ve 

gerekli yasal işlemi yapmak, 

5 
Şartlar oluştuğunda yasallık, zorunluluk ve orantılılık ilkelerine uygun olarak zor ve silah 

kullanmak, 

6 
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre 

adli arama yapmak/yaptırmak, suç aletlerine el koymak, 

7 Cumhuriyet savcısının talimatıyla teşhis yaptırmak. 

 

İlçe jandarma komutanlarının “askeri” görevleri Tablo 4’te sunulmuştur. 
Tablo 4: İlçe Jandarma Komutanı “Askeri” Görevleri 

Sıra No Görev 

1 
Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askeri hizmetleri yerine 

getirmek, 

2 
Seferberlik ve savaş hallerinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleriyle 

Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, 

3 

Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon 

komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri 

yapmak. 

 

İlçe jandarma komutanının “diğer” görevleri Tablo 5’te sunulmuştur. 
Tablo 5: İlçe Jandarma Komutanı “Diğer” Görevleri 

Sıra No Görev 

1 
Mevzuata uygun olarak; emri altındaki personelin disiplin, moral, izin, istirahat, sağlık, 

emeklilik gibi idarî ve özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

2 
İlçe jandarma komutanlığına bağlı birlik ve karakollarda tutulması gereken dosya ve 

defterlerin usulüne uygun tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

3 
İlçe jandarma komutanlığına bağlı birlik ve karakollarının nöbet hizmetlerini kontrol 

etmek, 

5 
Personelin etik değerlere sahip olmasını sağlamak, şahsi ve ailevi problemlerine karşı 

hassasiyet göstermek, 

6 
Danışmanlık kartı ve personel takip formlarını tutarak personelin takip edilmesini 

sağlamak, 

7 Brifing Esasları Yönergesi’ne göre, İlçe J.K.lığının brifingini hazırlamak, 

8 Denetleme Plânlarını hazırlamak ve uygulamak, 
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9 
Karargah ve bağlı birliklerindeki personelin meslekî, taktik ve teknik bilgi ve becerilerini 

geliştirmeye yönelik tedbirler almak, 

10 
Belirlenen eğitim konularına göre senaryoya dayalı eğitim faaliyetlerini plânlayarak, 

icrasını sağlamak, 

11 
J.Gn.K.lığı Birlik Eğitim Yönergesi esasları doğrultusunda lider eğitimi faaliyetlerini 

yürütmek, 

12 
İlçe jandarma komutanlığının ve bağlı birliklerinin silâh, teçhizat, malzeme ile araçlarının 

tam ve işler durumda bulunmasını sağlamak, 

13 
Birliğin zimmetinde bulunan malzemelerin hesabının tutulmasını, devir-teslimlerinin 

sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak, 

14 
Özlük işlemleri kapsamında personelin ve erlerin alması gereken istihkaklarının 

zamanında ve tam olarak temin edilerek dağıtılmasını sağlamak, 

15 
Muhabere malzemelerinin, mevcut yönerge, emir ve talimatlara uygun olarak 

kullanılmasını ve işler durumda bulundurulmasını sağlamak, 

16 Görev sahasına yönelik, sıralı âmirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak. 

 

İlçe jandarma komutanlarının görevleri “genel, mülki, adli, askeri ve diğer” şeklinde 

kategorilendirilebilir. İlgili mevzuat ve yayımlanan emirlere göre ilçe jandarma komutanlarının 

çok farklı konularda mevzuat bilgisinin olması, emri altındaki karakollar ve personeli sevk ve 

idare ederek sorumluluk bölgesindeki emniyet ve asayişi sağlaması gerekmektedir. Bu görevleri 

icra ederken fiziksel ve zihinsel olarak yorulması kaçınılmazdır. Bu nedenle görevlerin icrasında 

dengeyi iyi sağlaması gerekmektedir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada jandarma subaylarının iş analizi kapsamında ilçe jandarma komutanlarının icra 

ettikleri görevler incelenmiştir. Yapılan incelemede ilçe jandarma komutanlarının mevzuat ve 

emirlerden kaynaklı çok fazla sayıda görevi olduğu belirlenmiştir. İlçe jandarma komutanlarının 

bu görevleri icra ederken emrindeki karakollar ve personelden istifade etmesi, kendisinin yönetici 

konumunda daha çok koordine eden ve denetleyen konumunda olması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Lider personel olarak ilçe jandarma komutanları ast personeline rol model 

olmalı, birliğinde görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilerek asli görevi olan 

sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi sağlamaya yönelik çalışması gerekmektedir.  

Bu çalışmanın kapsamına sadece ilçe jandarma komutanlığı kadrosundaki personel alınmıştır. 

İleriki çalışmalarda jandarma karakol komutanı ya da devriye tim komutanı gibi emniyet ve 

asayişi sağlamada daha çok uygulayıcı konumunda bulunan kadroların da iş analizinin yapılması 

önerilebilir. 
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EK 

Araştırma Kapsamında İncelenen Mevzuat İsimleri 

2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Yönetmeliği 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 

1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fillerin Önlenmesi Hakkında Kanun 

2872 sayılı Çevre Kanunu 

2911 sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Yönetmeliği 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 

4925 sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanunu 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ve Yönetmeliği 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ve Yönetmeliği 

6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Hakkında Kanun ve Yönetmelik 
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6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve Yönetmeliği 

6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kanunu ve Yönetmeliği 

6831 sayılı Orman Kanunu 

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanunu 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanunu 

4915 sayılı Kanuna Göre El Konulan Eşya Yönetmeliği 

5607 sayılı Kanuna Göre El Konulan Eşya Yönetmeliği 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Yönetmeliği 

2735 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Yönetmelik 

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 
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Özet  

Kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının ve uygulamalarının işletmeler tarafından benimsenmesi, günümüz yönetim 

anlayışında hayati bir öneme sahiptir. Kamu ve özel sektör karşılaştırıldığında kamudaki işletmelerin kurumsal 

sürdürülebilirlik konusunda daha yavaş hareket ettiği görülmektedir. Son yıllarda her ne kadar kurumsal 

sürdürülebilirlik çalışmalarında yoğunluk olsa da kurumsal sürdürülebilirlik konusunda kamu ve özel sektör 

mukayesesine yeterince değinilmemiştir. Bu nedenle bu çalışmada, kamu işletmeleri ile özel işletmelerinin 

sürdürülebilir uygulamalarının karşılaştırılması yapılarak literatüre katkı yapması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 

basit tesadüfi örnekleme yöntemine bağlı olarak veriler toplanmıştır. Oluşturulan anket formuna bağlı olarak Şanlıurfa 

ilinde kamu ve özel sektör çalışanlarından toplanan veriler nicel yöntemle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde; kamu ve özel işletmeleri arasında sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik boyutlarında anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ancak kamu ve özel işletmeleri arasında kültürel ve yönetsel sürdürülebilirlik 

bakımından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çevresel Sürdürülebilirlik, Kamu ve 

Özel İşletmeler 

 

CORPORATE SUSTAINABILITY IN ENTERPRISES: PUBLIC AND PRIVATE  

Abstract   

The adoption of corporate sustainability policies and practices by enterprises is vital in today's management approach. 

Compared to the public and private sectors, public enterprises are moving more slowly in terms of corporate 

sustainability. Although there has been a density in corporate sustainability efforts in recent years, the public and private 

sector comparisons in corporate sustainability have not been adequately addressed. Therefore, in this study, it is aimed 

to contribute to the literature by comparing the sustainable practices of public enterprises and private enterprises. Within 

the scope of the study, data were collected based on simple random sampling method. Depending on the questionnaire 

created, the data collected from public and private sector employees in Sanliurfa province were analyzed by quantitative 

method. When the findings are examined; social, economic and environmental sustainability among public and private 

enterprises.  

 

Keywords: Corporate Sustainability, Corporate Social Responsibility, Environmental Sustainability, Public And 

Private Companies 

GİRİŞ  

 

Küreselleşmenin baskısı, çevrenin korunması ile ilgili toplumsal kaygıları artırmıştır. Bunun 

sonucu olarak işletmeler yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve genel rekabet edebilmek için 

sürdürülebilirliği stratejik bir silah olarak kullanmaktadırlar. Akademik alanda son yıllarda, 

kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili önemli araştırmalar yapılmıştır (Ayral ve Saracel, 2021; 

Selimoğlu ve Yazıcı, 2021; Chatzitheodorou vd., 2021; Nwoba vd., 2021). Kurumsal 

sürdürülebilirlikle ilgili ilk çalışmalar genelde çevresel sürdürülebilirliği anlamaya yönelik 

çalışmalardı. Bununla birlikte, bu alandaki araştırmalar zaman içinde gelişerek çevresel 

sorunların yanı sıra çeşitli sürdürülebilirlik boyutlarını içine alacak şekilde yapılmıştır (Örneğin; 

çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve yasal sürdürülebilirlik gibi) Kurumsal 

sürdürülebilirlik araştırmalarında kamu ve özel sektör işletmeleri arasındaki farklılığı ortaya 

koyan araştırmaların yetersizliği görülmektedir. Bu yönde bir eksiklik uluslararası ve ulusal 

literatürde farkına varılmıştır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulanması noktasında kamu görevlilerinin, bir kamu kuruluşunun 

günlük faaliyetlerinde tüketilen enerji ve çevre kaynakları daha dikkatli davranmaları konusunda 
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hassas davranmaları beklenmektedir. Birçok kamu kuruluşu, faaliyetlerinin çevresel etkisini 

azaltmak için politikalar geliştirmektedir. Bununla birlikte, resmi politikaların yokluğunda bile, 

bireysel kamu çalışanları eko-girişimler olarak bilinen bir dizi isteğe bağlı, çevre dostu davranışlar 

sergileyebilirler. Çalışanların eko-inisiyatif sergilemesine neden olan motivasyon faktörleri 

nelerdir? Bu soruyu cevaplamak için doğaya bağlılık, örgütsel bağlılık, kamu hizmeti 

motivasyonu ve örgütsel vatandaşlık davranışı temelli teorik bir çerçevede kavram literatürde 

sıkça tartışılmıştır. 

 

1.Kavramsal / Kuramsal Çerçeve 

Çalışmanın bu kısmında sırasıyla, kurumsal sürdürülebilirlik ve kamu ve özel sektörde 

sürdürülebilirlik kavramları incelenmiştir.  

1.1. Kurumsal Sürdürülebilirlik 

Son yıllarda kurumsal sürdürülebilirlik işletme literatüründe üzerinde önemle durulan konulardan 

birisi olmuştur. İşletmeler sanayi devriminin ilk yıllarında üretim odaklı bir yönetim anlayışını 

benimsemiş ve çalışanları ihmal etmiştir. Daha sonraki süreçte çalışan odaklı neo-klasik akımı bir 

dönem önemli görülse de bu süreç başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sonraki zaman diliminde modern 

örgütler ve yatay modellemeler önem kazanmıştır. Ekip çalışması ve kalite anlayışı günümüzde 

sıkça tekrarlanmaktadır. Son yıllarda ise kurumsal sürdürülebilirlik kavramı popüler hale 

gelmiştir. Özellikle işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmesinde ve büyüme ekseninde 

toplumun ve çevrenin beklentileri önemli hale gelmiştir.  

Sürdürülebilirlik kavramı, literatür incelendiğinde bilim insanları tarafından farklı tanımlara yer 

verildiği anlaşılmaktadır. İşletmelerde, sürdürülebilirlik sistemleri çok karmaşık ve farklı 

uygulamalar şeklinde kendini göstermektedir. Bazı araştırmacılar, sürdürülebilirliği işletmelerin 

sorumlu davranışlarıyla ilişkilendirmişlerdir. İlginç bir şekilde, kurumsal sürdürülebilirlik yapısı 

aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve ekolojik sistemlerden oluşan iç içe geçmiş bir sistem 

bütünüdür. Bu sistem, ekonominin aynı zamanda daha büyük ekolojik sistemin temel bir parçası 

olan toplumu kapsayan bir yapıya sahiptir.  Bu bağlamda kurumsal sürdürülebilirliğin 

zorunlulukları, daha iyi bir finansal performansla sonuçlanabilecek değer sistemleri içinde 

yapılandırılabilir (Salzmann, vd. 2005, s. 61, Van Marrewijk, 2003, s. 23). Bazı araştırmacılar, 

kurumsal sürdürülebilirliği denetlemek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılabilecek (öz) 

değerlendirme araçları geliştirmiştir (Van Marrewijk, 2003, s. 23; Clarkson, 1995, s. 356).  Fakat 

kurumsal sürdürülebilirlik farklı parametrelere yani; endüstriler, tesisler ve ülkeler arasında 

değişebilen (örneğin teknoloji, sistem ve ar-ge gibi) özelliklere sahip olabilir (Salzmann, vd. 

2005, s. 62). Kurumsal sürdürülebilirlik, diğer konuların yanı sıra eko-verimliliği ve sağlık ve 

güvenlik performansını artırmayı amaçlayan önlemleri içerdiğinden, aşağı yönlü operasyonel 

riski azaltabilir (Porter ve Kramer, 2002, s. 1125). Bu durumda, sürdürülebilir işletme 

stratejilerinin ekonomik değerinin uzun vadede gerçekleştirilebileceği anlamına gelir (Weber, 

2008, s. 112). 

1.2.Kamu ve Özel Sektöründe Sürdürülebilirlik 

Kamu ve özel işletmeler, gelişmekte olan ülkeler de dâhil olmak üzere pek çok ülkenin 

ekonomisinin güçlenmesine önemli katkı sağlamış aynı zamanda ürün ve hizmetlerin tedarik 

sürecinde küresel ekonomide hayati bir rol oynamaktadır. Kamu ve özel sektör işletmeleri 

toplumların gelişimini hızlandırarak gelecek vaat eden sektörlerin başında yer almaktadır ( Islam 

ve Karim, 2011, s. 243). Bu olumlu göstergelerin aksine kurumsal sürdürülebilirlik politikalarına 

yeterince yer verilmediğinde, üretim faaliyetlerin hızlı bir şekilde artış yaşandığı, doğal 

kaynakların özensizce kullanıldığı ve aşırı enerji tüketimine yol açmak gibi olumsuz manzaralarla 

karşı karşıya kalınmasına neden olmaktadır.   

Kamu ve özel işletmelerin sürdürülebilir üretim uygulamaları temel çevresel girişimlerden biridir 

(AbdulRashid, vd., 2008, s. 21).Sürdürülebilir üretim uygulamalarının, çevresel performansı 

artıracağı konusunda bilim insanları hemfikirdir. Rusinko (2007) işletmelerin sürdürülebilir 

üretim uygulamalarını ve bunların rekabetçi üretim sonuçlarıyla ilişkisini incelemiş ve sonuçlar, 

kirlilik önleme uygulamalarının üretim maliyetindeki düşüşle ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Porter ve Van Der Linde (1995) çevresel açıdan proaktif uygulamaların rekabetçi kazanlar elde 
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edilebileceğine ilişkin iddialarda bulunmuştur ki bu sonuçlar Ramayah vd (2013) bulgularıyla 

uyumludur. Aynı zamanda Ramahay vd. (2013) yapmış oldukları çalışmada, pazardaki rekabetçi 

konumun yeşil teknolojiler ve sürdürülebilir işletme uygulamaları sayesinde elde 

edilebileceğinden bahsedilmiştir. 

Özel sektörde kurumsal sürdürülebilirlik kilit bir rol oynadığı bilinmektedir. İşletmelerin 

toplumlar üzerindeki kilit rolü, kurumsal sürdürülebilirlik kavramının geliştirilmesine yol 

açmıştır (Dyllick ve Hockerts, 2002: 41). Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin ekonomik 

hedefleriyle uyumlu olarak çevresel ve sosyal etkilerini dikkate almalarını gerektirir. Bu 

bağlamda, işletmeler proaktif sosyo-çevresel uygulamaları ve dolayısıyla ekonomik 

performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olan girişimleri ve önlemleri bilmek ve analiz etmek 

oldukça önemlidir. Bazı akademisyenler, işletmeleri esas olarak çevresel boyuta odaklanarak 

kurumsal sürdürülebilirlikle nasıl başa çıktıklarını anlamak için kaynak temelli bir 

görüş benimsemiştir (Russo, 2003, s. 23). Bu çalışmalar, işletmeler proaktif çevre uygulamaları 

geliştirmek için farklı yeteneklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır (Russo ve Fouts, 1997, s. 45; 

Christmann, 2000, s. 12).Bununla birlikte, bu yeteneklerin hem sosyal hem de çevresel konuların 

somut olarak uygulandığı temelleri nasıl etkilediğini ve kurumsal sürdürülebilirlik içinde ilgili 

ekonomik performansın nasıl elde edildiğini inceleyen araştırma eksikliği günümüzde devam 

etmektedir (Gelhard ve Von Delft, 2016, s.21; Hart ve Dowell, 2011, s. 1467).  

Özellikle, kurumsal sürdürülebilirliğin etkin bir şekilde uygulanması için bu tür zorluklar ve 

baskılara karşı “hızla değişen sisteme ayak uyduran” işletme değerlerinin araştırmaya değer 

olduğunu kabul etmiştir (Teece vd., 1997). 

2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada kurumsal sürdürülebilirlik konusunda kamu ve özel sektör çalışanlarının 

görüşlerine başvurulması ve bu iki sektör çalışanlarının görüşlerinin mukayese edilmesine 

dayanmaktadır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama yöntemi 

olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler istatistik paket programında analiz edilmiş 

ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.  

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelere yönelik 

kurumsal sürdürülebilirlik bakımından örneklem grupları üzerinden elde edilen veri setine 

dayanarak mukayese yapmayı amaçlamıştır.  

2.2.Araştırmanın Problemi ve Hipotezler 

Yapılan literatür incelemesinde kurumsal sürdürülebilirlik konusunda çalışanların görüşlerine 

başvuran ve bu görüşleri kamu ve özel sektör çalışanları düzeyinde karşılaştıran bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu doğrultuda çalışmanın temel problem cümlesi ‘‘Kurumsal sürdürülebilirlik 

uygulaması kamu ve özel işletmeler açısında farklılık gösterir mi?’’ şeklindedir. Çalışma 

kapsamında geliştirilen önsavları ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

H1: Kamu ve özel sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri çevresel 

sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir. 

H2: Kamu ve özel sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri ekonomik 

sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir. 

H3: Kamu ve özel sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri yönetsel 

sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir. 

H4: Kamu ve özel sektör işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri sosyal 

sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir. 

H5: Kamu ve özel sektör işletmeleri kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri kültürel 

sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir. 
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2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Şanlıurfa’da faaliyet gösteren tüm kamu çalışanları ve özel sektör 

çalışanlarından oluşmaktadır. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren tüm kamu çalışanları olarak ele 

alınan örneklemde yaklaşık 100 bin kişi çalışmaktadır. Ana kütleden % 95 güvenirlik sınırları 

içerisinde  % 5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 383 kişi olarak tespit 

edilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2017, s.130). Kamu sektörü çalışanlarına yönelik yüz yüze ve 

çevrimiçi görüşme yöntemi kullanılarak 360 adet anket formu elde edilmiştir. Katılımcılardan 

gönüllülük esasına göre doldurmaları istenen anket formunda kendileri için en uygun seçenekleri 

işaretlemeleri ve kişisel bilgilerin gizli tutulacağı bilgisi iletilmiş ve anket formlarının 

doldurulmasıyla ilgili gerekli açıklamalar yapılarak mesai saatleri dışında ve müsait oldukları bir 

zaman diliminde doldurmaları rica edilmiştir. Dönüş yapılan 360 anket formundan 5 adet formu 

özensiz doldurma sebebiyle araştırmaya dâhil edilmemiştir. Araştırmaya 355 adet anket formu ile 

devam edilmiştir. 

3. BULGULAR  

 
Tablo 1. Kamu ve Özel İşletmelerin Kurumsal Sürdürülebilir Uygulamalarının Karşılaştırılması 

 

Kurumsal 

Sürdürülebilirlik Ölçeği 
Kamu İşletmeleri Özel İşletmeleri 

  

N Ort. S.S N Ort. S.S. F P 

H1: Çevresel 

Sürdürülebilirlik 

355 2.06 1,320 278 1,96 1,210 2,560 .000 

H2: Ekonomik 

Sürdürülebilirlik 

355 2,50 1,232 278 2,02 1,310 2,314 .001 

H3: Yönetsel 

Sürdürülebilirlik 

355 2,32 1,123 278 2,10 1,250 2,341 .121 

H4: Sosyal 

Sürdürülebilirlik 

355 2,65 1,980 278 2,03 1,232 2,001 .000 

H5: Kültürel 

Sürdürülebilirlik 

355 2,06 1,967 278 1,99 1,311 2,540 .098 

 

 

Araştırmada kamu ve özel sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik yönünden 

karşılaştırılması amacıyla Indipendent Sample T testi yani “bağımsız örneklem t testi) 

uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; “H1: Kamu ve özel sektör işletmelerinin 

kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri çevresel sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir” 

hipotezi desteklenmiştir (p<0,05). Yine kamu ve özel sektör işletmelerini kurumsal 

sürdürülebilirliğin ekonomik sürdürülebilirlik bakımından test etmek amacıyla oluşturulan; “H2: 

Kamu ve özel sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri ekonomik 

sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir.” hipotezi desteklenmiştir (p< 0,05).  

Kamu ve özel sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirliğin yönetsel açıdan test etmek 

amacıyla oluşturulan “H3: Kamu ve özel sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik 

faaliyetleri yönetsel sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir.” hipotezi desteklenmemiştir (p> 

0,05). Kamu ve özel sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirliğin sosyal yönden test edildiği 

“H4: Kamu ve özel sektör işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri sosyal 

sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir.” hipotezi desteklenmiştir (p< 0,05). Kamu ve özel 

sektör işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirliğin kültürel sürdürülebilirlik acısından test etmek 

amacıyla oluşturulan; “H5: Kamu ve özel sektör işletmeleri kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri 

kültürel sürdürülebilirlik yönünden farklılık gösterir.” hipotezi desteklenmiştir (p< 0,05). 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Günümüzde daha yaşanılır bir dünya için gerekli olan sürdürülebilirlik; ortaya çıkan olumsuz 

tablolar sonucunda daha iyi anlaşılmıştır. Son yıllarda dünyayı saran Covid-19 salgının 

sürdürülebilir davranışların ne kadar önemli olduğunun anlaşılmasına ve dünyanın herhangi bir 

yerinde ortaya çıkan en küçük bir olumsuzluk dahi tüm dünyayı etkilediği insanlık tarafından 

anlaşılmıştır. Günümüz dünyasında işletme kaynaklı çevreyle ilgili bozulmalara sıkça 

rastlanmaktadır. Bu araştırma evrenimiz üzerinde çevre kirliliğinde büyük etkiye sahip olan kamu 

ve özel işletmelere yönelik yapılmıştır.  

Bu araştırma kapsamında, kamu ve özel işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik bakımından 

karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmada kamu ve özel sektör çalışanlarının kurumsal 

sürdürülebilirlik hakkında görüşlerine başvurulmuştur. Kurumsal sürdürülebilirlik alt boyutları 

olarak; çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, kültürel 

sürdürülebilirlik ve yönetsel sürdürülebilirlik kavramları açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca bu 

çalışma Gültekin ve Argon (2020) yılında yapmış oldukları ampirik çalışmadan esinlenerek 

yapılmıştır. İlgili çalışmada kurumsal sürdürülebilir ölçeğinin geliştirilmesine yönelik bir 

araştırma konusunu kapsarken bu çalışmada geliştirilen ölçeğin kamu ve özel sektör çalışanlarının 

görüşlerine başvurulması şeklinde tasarlanmıştır. Ayrıca orijinal çalışamadan farklı olarak 

araştırma evrenini Şanlıurfa genelinde kamu ve özel sektörü çalışanlarından oluşmaktadır. 

Araştırma kapsamında bir kamu kurumu ve plastik üretimi yapan özel işletmeler kurumsal 

sürdürülebilirlik açısından karşılaştırılmıştır. Bu araştırma kullanılan yöntem bakımından; 

Çınaroğlu ve Şahin (2013), Aslan ve Kayalar (2017), Özdevecioğlu (2002), Kolçak ve Korkulu 

(2019), Özkan vd. (2020) araştırmaları ile benzerlik göstermektedir.  

Bu araştırmada ilk olarak kurumsal sürdürülebilirlik ve kamu ve özel işletmelerde 

sürdürülebilirlik kavramları incelenmiştir. Çalışma kapsamında daha önce yapılan çalışmaların 

incelenmesine yer verilmiştir. Ayrıca literatüre ve araştırmada oluşturulan modele bağlı olarak 5 

adet hipotez geliştirilmiştir. Yöntem kısmında araştırmanın yapılma şekli, kullanılan ölçek, evren 

ve örneklem grupları, verilerin toplanması, çalışma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerlilik 

ve güvenilirlik analizinin yapılması ve demografik bulgularla hipotezlerin test edilmesine ayrıntılı 

olarak değinilmiştir. 

Kamu ve özel sektör çalışanları demografik özellikler açısından mukayese edildiğinde, kamu 

çalışanlarının yaş aralığına göre katılım oranın en fazla “46 yaş ve üzeri” katılımcı grubundan 

oluşmakta iken özel sektörde en fazla katılımın “36-40” yaş grubunu kapsadığı görülmektedir. 

Bir başka anlatımla özel sektörde çalışan sirkülasyonu daha hızlı olmakta iken kamu sektöründe 

personel devir hızı daha yavaştır. Eğitim düzeyi yönünden incelendiğinde kamu ve özel sektör 

bazında katılımın en fazla “ilköğretim” mezunu düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Eğitim 

seviyesiyle ilgili bulgunun ilköğretim düzeyi mezun çalışanların ağırlıklı olmasında; son yıllarda 

eğitim seviyesinin yükselmesi, kamuda iş bulma olanaklarının azalması ve ülkemizin genç bir 

nüfusa sahip olması gösterilebilir. Her iki sektörde de katılımcılar ağırlıklı olarak “erkeklerden” 

oluşmaktadır.  Aylık gelir grubu açısından değerlendirildiğinde ise her iki sektör çalışanlarının da 

aylık gelir grubu bakımından “5001-5500” gelir grubuna ağırlıklı olarak sahip olduğu 

görülmüştür. Çalışma süreleri bakımından karşılaştırıldığında ise kamu çalışanları ağırlıklı olarak 

“16-20” yıl arası hizmet süresine sahipken özel sektör çalışanları “11-15” yıl arası çalışma 

sürelerine sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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Özet  

Bu çalışma; reklamda kullanılan stratejilerin (tekrara maruz kalma, ünlü kullanımı, ürün kıyaslama, cinsel çekicilik, 

mizah kullanımı) kadın tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde ki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 

Bu bağlamda kolayda örnekleme yöntemiyle 399 kadın tüketiciye anket uygulanmıştır. Anketde kullanılan ölçek Kaur 

ve Haur’un (2017) çalışmasından Türkçe’ye uyarlanarak uygulanmıştır ve Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına ünlü kullanımı, ürün kıyaslama, cinsel çekicilik, mizah kullanımı stratejilerinin kadın tüketicilerin 

satın alma davranışları üzerinde etkili olduğu ancak tekrara maruz kalma stratejisinin kadın tüketicilerin satın alma 

davranışını etkilemediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın Tüketiciler, Reklam Stratejileri, Satın Alma Davranışı 

 

THE EFFECT OF ADVERTISING STRATEGIES ON THE PURCHASE 

BEHAVIOUR OF WOMEN CONSUMERS 

 

Abstract  

This study was carried out in order to reveal the effect of the strategies used in (repeated exposure, celebrity 

endorsement, product comparison, sexual appeals, humor use) on the purchasing behavior of female consumers. In this 

context, 399 female consumers were surveyed by the convenience sampling method. The scale used in the 

Questionnaire was applied from the work of Kaur and Haur (2017) to Turkish and the data was analyzed by the 

Structural Equation Model. According to the analysis results, it has been determined that the strategies for celebrity 

endorsement, product comparison, sexual appeals and humor use have an influence on the purchasing behavior of 

female consumers, but the strategy for repeated exposure does not affect the purchasing behavior of female consumers. 

Keywords: Women Consumers, Advertising Strategies, Purchasing Behaviour 

 

GİRİŞ  
Kadınlar, finansal açıdan bağımsız hale geldikçe ve bilgi düzeyleri arttıkça ürün satın alımlarında 

daha bilinçli davranmakta ve farkındalıkları artmaktadır. Kadın tüketicilere yönelik yapılan 

pazarlama faaliyetlerinin erkeklere oranla daha başarılı olduğu söylenebilmektedir. Reklamlar 

tüketicilerin bilişsel ve davranışşal tutumlarını etkilemektedir. Kadın tüketicilerin özellikle evde 

oldukları zaman aralığında en çok maruz kaldıkları reklam türünün televizyon reklamları olduğu 

söylenebilmektedir. Televizyonda yayınlanan reklamlar kadın tüketicileri yalnızca 

bilgilendirmekle kalmamakta aynı zamanda satın alma davranışına da yönlendirmektedir 

(Sonkusare, 2013, s.31). Bu çalışmada, kadın tüketicilerin reklamlarda karşı karşıya kaldığı 

tekrara maruz kalma, ünlü kullanımı, ürün kıyaslama, cinsel çekicilik ve mizah kullanımı 

stratejilerinin satın alma davranışları üzerinde ki etkisini ölçmek amaçlanmaktadır. Buradan 

hareketle çalışmada öncelikle tekrara maruz kalma, ünlü kullanımı, ürün kıyaslama, cinsel 

çekicilik ve mizah kullanımı kavramları incelenecek ve bu stratejilerin kadın tüketicilerin satın 

alma davranışlarını etkileyip etkilemediği konusunda litetürde yapılan çalışmalar hakkında 

bilgiler verilecektir. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Tekrara Maruz Kalma 

Reklamcılar tarafından kullanılan ve tüketicileri etkileme potansiyeli yüksek olan en önemli 

stratejilerden birisi aynı ürünün reklamını tekrar tekrar yayınlamaktır. Reklamı yapılan ürünün 

sürekli tekrar etmesi ürünün hem popülerliğini artırmakta hem de tüketicide satın alma 

motivasyonu sağlamaktadır (Kaur ve Hundal, 2017, s.3). Turley ve Shannon (2000)’e göre 

reklamın tekrarlanması, tüketicinin zihninde ürünün geri çağırılmasına sebep olarak tüketicilerin 

satın alma davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. Berlyn (1970)’ e göre ise tüketici, reklamı 

sürekli olarak yapılan ürüne karşı daha aşina hale gelmektedir. Literatür incelendiğinde bazı 

çalışmalar (Batra ve Ray, 1986; Campbell ve Keller, 2014; Bogart, 1986;  Obermiller, 1998; 

Berlyne, 1970), reklamın tekrarının, tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde pozitif bir 

etkiye sebep olduğunu söylerken diğer tarafta (Kaur ve Hundal, 2017; Ginter, 1974; Mitchell ve 

Olson, 1977; Stang, 1975) gibi çalışmalar ise reklamın tekrarının tüketicinin tutum, inanç ve satın 

alma davranışları üzerinde hiç bir etkisinin olmadığını ve reklamın tekrarlanmasının tüketicilerin 

zihnini olumsuz yönde etkileyerek tüketici de negatif bir etki yarattığını söylemektedirler. Bu 

çalışmada reklam tekrarının tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde etkisi olduğu varsayılarak 

aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H1: Reklamlarda tekrara maruz kalma kadın tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahiptir.  

1.2. Ünlü Kullanımı 

Reklamcılar sıklıkla ürün ya da hizmeti bir ünlüyle özdeşleştirerek ya da bir ünlü aracılığıyla 

tanıtarak pazarlama yoluna gitmektedirler (Erkal, 2013, s. 36). Reklamlarda yer alan ünlülerin 

tüketicide daha fazla satın alma niyeti oluşturduğu söylenmektedir (Singh ve Banerjee, 2018, 

s.1624). 

 Friedman, Termini ve Washington (1977) tarafından yapılan çalışmada, Sangria şarap markası 

için ünlü ve ünlü olmayan kişilerle reklam filmi çekilmiş, reklam sonucunda reklam da ünlünün 

kullanıldığı versiyon; tat, reklam inanırlılığı ve satın alma niyeti açısından daha yüksek puanlara 

sahip olmuştur. Bir ünlünün reklamı desteklemesi durumunda tüketicilerin, ürünün detaylarını 

dikkate almadan satın alma eğiliminde oldukları ortaya çıkmıştır (Atkin ve Block, 1983, s. 358-

376).  Reklamlarda ünlü desteğinin, ürün tanınırlığını arttırdığı ve tüketicinin tutum ve ürüne karşı 

tercihini değiştirdiği iddia edilmekte ve ünlü onaylamasının da tüketicilerin ürüne karşı olan 

farkındalığını arttırdığı söylenmektedir (Freiden, 1984; Miciak ve Shanklin, 1994; Rodriguez, 

2008). 

Buna karşın farklı yazarların farklı fikirlere sahip olması nedeniyle reklamlarda ünlü kullanımının 

tüketicilerde bilişsel ve tutumsal bir değişikliğe yol açtığı fakat davranışsal hiçbir etkiye yol 

açmadığı da ileri sürülen fikirler arasındadır (Majeed ve Razzak, 2011; Rashid ve Nallamuthu, 

2002; Till ve Buster, 1998). 

“İlginin ve dikkatin üründen ve reklam mesajından ziyade ünlüye kayması (vampir etkisi) ve 

markanın ünlünün gölgesinde kalması ihtimalide oldukça önemlidir. Ayrıca ünlünün 

popüleritesinin azalması, markanın imajına zarar verecek bir olaya karışması veya ünlünün 

yaşamında meydana gelebilecek değişimler de” yine reklamcılar tarafından dikkatle analiz 

edilmesi gereken durumlardır (Toker ve Sulak, 2020, s.122). Özellikle pırlanta reklamlarında ünlü 

kadınların kullanılmasının kadın tüketicilerin bu tarz ürünleri satın almalarında daha etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bu sebeple ikinci hipotez, 

H2: Reklamlarda ünlü kullanımı kadın tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahiptir. 

1.3. Ürün Kıyaslama 

Ürün kıyaslamanın reklamda kullanılmasının en iyi yollarından biri karşılaştırmalı reklam 

yapmaktır. Karşılaştırmalı reklam; “Rakip markaların tarafsız, ölçülebilir veya fiyat özellikleri 
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üzerinden karşılaştırıldığı ve rakip markanın isim, örnekleme veya diğer ayırt edici özellikler 

yoluyla belirtildiği reklam türüdür” (The US Federal Trade Commission, 1979; akt., Lamb, Hair 

ve McDaniel, 2011) şeklinde tanımlanmaktadır. Genellikle bu reklam stratejisinde, en çok 

kullanılan taktik, reklam veren firmanın kendi ürününün, rakip benzer ürünlerle kalitesinin aynı 

olduğu ya da onlardan daha üstün kaliteye sahip olduğunu öne sürmektir (Singla ve Kumar, 2008; 

akt., Aydın, 2017, s. 901). Karşılaştırmalı reklamlarda dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar 

vardır. Bunlar; objektif olma, test sonuçlarının manipüle edilmemesi, testlerin adil koşullarda 

yapılması, reklamda rakibi aşağılayacak unsurların olmamasıdır. Bu hususlar önemlidir çünkü 

pazarın şeffaflığını artıran önemli unsurlardandır (Aydın, 2017, s.917). Pazarın şeffaflığı, 

rekabetin gelişmesi sonucu, ürünlerin fiyatlarının düşmesi ile halkın çıkarını destekler (Singla ve 

Kumar, 2008; akt., Aydın, 2017, s. 908). Karşılaştırmalı reklamlar, ürün gelişimini ve 

inovasyonunu cesaretlendirir. Bu sebeple, ürün kıyaslamanın tüketicileri kıyaslanan ürün lehine 

satın alma davranışına sevkedeceği düşünülmektedir. 
H3: Reklamlarda yapılan ürün kıyaslama kadın tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkiye sahiptir 

1.4. Cinsel Çekicilik 
Reklamcılar, üreticilerin ürettikleri mal ve hizmetleri tüketicilere pazarlarken akıldan çok 

duygularına hitap etmektedirler. Bu yüzden, reklamlarda kullanılan cinsel çekicilik içeren 

reklamlar tüketicinin dikkatini çekmede oldukça önemlidir ve reklamcılıkta cinselliğin daima 

sattığına inanılır (Şener ve Uztuğ, 2012, s.1). 

Genellikle reklamlarda kullanılan cinsellik ve çıplaklık uyaranlarına maruz kalmanın tüketici 

davranışını olumlu yönde etkilediği varsayılmaktadır (Trivedi ve Teichert, 2020, s.819). 

Cinsellik, tüketicilerde ürünleri satın almaya iten bir güç olarak reklamcılar tarafından 

kullanılmaktadır (Kaur ve Hundal, 2017, s.4). Bunun yanı sıra, kadınların reklamlarda kullanılan 

cinsellik algısından çok daha fazla etkilendiği ve bu reklamlara daha fazla güvendikleri 

söylenebilmektedir (Hultin ve Lundh, 2014; akt. Kaur ve Hundal, 2017, s.4). 

Bazı yazarlar ise cinselliğin kullanımının tüketicilerin bilişsel tutumları üzerinde negatif bir etkiye 

sahip olduğunu söylemektedirler. Tüketiciler bu tür reklamların kullanıldığı şirketlere karşı imaj 

ve ürün kalitesi konusunda güvenmediklerini ifade etmişlerdir (Alexander ve Judd, 1978; 

Courtney ve Whipple, 1983; Sciglimpaglia, 1979; Peterson and Kerin, 1977; Wazir ve Ezaz, 

2012). 

Cinsel çekicilik içeren reklamlar pazarlamacılar tarafından tüketici duygularını uyandırmak için 

hala yaygın olarak kullanılmaktadır (Trivedi ve Teichert, 2020; Dianoux ve Linhart, 2010; Grazer 

ve Keesling 2011; Groza ve Cuesta 2011; Sawang 2010; Sharma ve Gupta 2015; Sugiarto ve 

Barnier, 2013; Thiyagarajan vd.,2012; Khan ve Munoz, 2015). 1960’ların sonlarından beri 

reklamlarda kullanılan cinsel çekiciliğin tüketici tepkileri üzerine etkileri araştırılmış (Morrison 

ve Sherman, 1972; Steadman, 1969; Venkatesan ve Losco, 1975)  ve cinsel çekiciliği kullanan 

reklamlamcıların müşterileri ile daha yakın bir bağ kurarak, daha güçlü bir sadakat geliştirdikleri 

tespit edilmiştir.  

H4: Reklamlarda kullanılan cinsel çekicilik öğeleri kadın tüketicilerin satın alma davranışı 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

1.5. Mizah Kullanımı   

Mizah içerikli reklamlar başarılı olsun ya da olmasın izleyicide genellikle olumlu tepkiler 

oluşturan reklamlardır. Mizahın reklamda kullanımı, eğlenme ve memnuniyet duygusunu 

beraberinde getirmekte ve sunulan bilgiyi farklı formata sokmaktadır. Reklamlarda kullanılan 

mizahın tüketiciler üzerinde mesajın anlaşılmasını ve ikna olunmasını kolaylaştırdığı yönünde 

çalışmalara rastlanmaktadır (Zhang, 1996; akt. Uğur, 2007, s.82).  

Erkek ve kadınlar arasındaki mizah türlerinin farklı oluşu da önemli bir tartışma konusudur. 

Erkekler kadınlara göre çok daha saldırgan ve cinsel içerikli mizaha ilgi duymaktadırlar (Whipple 

ve Courtney, 1974; akt. Uğur, 2007, s.87). Cinsel içerikli mizah reklamlarını genç kitle 

beğenirken, yetişkin bayanlar bu durumdan genellikle hoşlanmamaktadırlar. Hem cinslerinin alay 
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konusu olmasından haz almamakta ve erkeklere oranla da çok daha çabuk negatif tepkiler 

verebilmektedirler (Mower ve Mınor, 1998; akt. Uğur, 2007, s.81-83). Olumsuz yönleri olsa da 

insanlar günümüzde artık gülebilecekleri mutlu hissettikleri şeyleri izlemeyi daha fazla tercih 

etmektedirler. Az da olsa gülümseme nedeni olarak görülen ürün ve hizmetlerin de satın alınması 

daha kolay olabilmektedir. Bu sebeple, 

H5: Reklamlarda mizah kullanımı kadın tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahiptir. 

1.6. Satın Alma Davranışı 

Kadınlar hane harcamalarının neredeyse yüzde 80’ini kontrol ettikleri için mevcut tüketici 

pazarının en çekici ve etkili kesimi olarak kabul edilmektedirler. Araştırmacılar son on yılda 

kadınların satın alma davranışları hakkında çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. Bu çalışmaların 

yapılmasının temel sebebi, tüm dünyada kadınların büyük ölçüde işgücüne katılmaları ve 

azımsanmayacak bir finansal kapasiteye sahip olmaları nedeniyle satın alma güçlerinin 

artmasıdır. Özellikle kadın çalışanlar zamanlarının ve gelirlerinin büyük kısmını aileleri için en 

iyisini seçmek için harcamaktadırlar (Meerabai ve Selvasundaram, 2020, s.2639). 

Erkeklerin ve kadınların pazarlama uyaranlarına farklı tepki verdiği iyi bilinen bir gerçektir. 

Erkek ve kadın beyni, yapısal ve davranışsal düzeylerde taban tabana zıttır. Bu farklılıklar 

doğumdan itibaren oluşur, ömürleri boyunca sürerek onların alışveriş davranışlarını ve tüketici 

kararlarını etkileyen tutum ve davranışlarına şekil vererek devam eder. Alışveriş yaparken kadın 

ve erkeklere tüketicilerin farklı davranışları vardır. Bu farklılıkların nedeni; tutumlarını, 

davranışlarını, algılarını, motivasyonlarını veya değerlerini etkileyen yetiştirilme ve sosyalleşme 

şekilleridir (Lakshmi, Niharika ve Lahari., 2017; akt. Stefko, Tamkova, Kovalova ve Andrijova, 

2021, s.3). Ayrıca satın alma davranışlarında kadınların fiyat bilgisinde erkeklere göre daha iyi 

bir bellek ve daha derin bilgi işleme yeteneğine sahip olduğu tespit edilmiştir (Stefko vd., 2021, 

s.9). Kadın tüketicileri etkileyebilmek ve ikna edebilmek, onlar için önemli olan hoşlarına giden, 

kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan faktörlerin iyi belirlenip bunların reklamlarda 

kullanılmasına bağlıdır (Zengin, 2019, s. 56-60). 

 

2. YÖNTEM 
 

Betimleyici nitelik taşıyan bu araştırmada kolayda örnekleme yöntemiyle Kayseri’deki 

tüketicilere yüz yüze görüşme tekniği ve Google Formlar ile online anket formu uygulanarak 

veriler toplanmıştır. Verileri toplamadan önce Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik 

kurulundan 31.08.2021 Tarihli ve 365 Sayılı etik kurul onayı alınmıştır. Araştırmada kullanılan 

anket formu Kaur ve Hundal’ın (2017) çalışmalarında kullandıkları ölçekten yararlanarak Türkçe’ 

ye uyarlanmıştır. Veriler SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. 

Ölçeklerin geçerliliğini kontrol etmek için doğrulayıcı faktör analizi; güvenirliğini test etmek 

içinse Cronbach Alpha yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezleri ise AMOS 

programında yapısal eşitlik modeli kullanılarak test edilmiştir. 

3. BULGULAR 
 

Araştırmaya 399 kadın tüketici katılmıştır. Araştırmaya katılan kadın tüketicilerin % 50,1’i evli, 

% 49,9’u bekardır. Katılımcıların % 46,6’sı 21-30 yaş aralığında bulunmaktadır ve %41,1’i lisans 

mezunudur. Anketi cevaplayan kadın tüketicilerin çoğunluğu öğrenci (%38,3) ve ev 

hanımlarından ( %27.8) oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler için güvenilirlik analizi 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Kayış, 2005, s.  

405). (Cronbach Alpha katsayıları; Tekrara maruz kalma ,751; Ünlü kullanımı ,858; Ürün 

kıyaslama ,864; cinsel çekicilik ,849; Mizah kullanımı ,918 ve Satın alma davranışı ,707) 

Ölçeklerin geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Uyum iyiliği değerleri (ᵡ 2 /df=3,349; IFI=,903; CFI= ,902; GFI=,912; RMSEA= ,077) 
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değerlendirildiğinde model ile verinin birbirine uyumlu olduğu söylenebilmektedir (Bayram, 

2010, s.32). 

Araştırma hipotezlerini test edebilmek için oluşturulan yapısal eşitlik modeli çalıştırıldığında;  

H1: Reklamlarda tekrara maruz kalma kadın tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahiptir (β=,184; t=1,764; p>0,05) hipotezi reddedilmiştir. Tekrara maruz kalma 

kadın tüketicilerin satın alma davranışını etkilememektedir. 

H2: Reklamlarda ünlü kullanımı kadın tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahiptir. β=,182; t=2,742; p<0,05) hipotezi kabul edilmiştir. Ünlü kullanımı kadın 

tüketicilerin satın alma davranışını etkilemektedir. Bu sonuç, özellikle pırlanta reklamlarında 

ürünü tanıtan ünlüye benzemek isteyen kadınların ürüne daha fazla satın aldığı şeklinde 

yorumlanabilmektedir. 

H3: Reklamlarda yapılan ürün kıyaslama kadın tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkiye sahiptir (β=,206; t=3,490; p<0,05) hipotezi kabul edilmiştir. Deterjan 

reklamlarında genellikle kıyaslanan diğer deterjanın daha az tercih edildiği söylenebilmektedir. 

H4: Reklamlarda kullanılan cinsel çekicilik öğeleri kadın tüketicilerin satın alma davranışı 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir (β=,195; t=3,245; p<0,05) hipotezi kabul edilmiştir. 

H5: Reklamlarda mizah kullanımı kadın tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahiptir (β=,123; t=2,486; p<0,05) hipotezi kabul edilmiştir. Mizah kullanımı ürünün daha 

eğlenceli olduğu izlenimi uyandırarak kadın tüketicilerin duygularını harekete geçirmekte ve 

ürünün satın alınmasını artırmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre; reklamlarda ünlü kullanımı, ürün kıyaslama, cinsel 

çekicilik ve mizah kullanımı stratejilerinin tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde önemli 

ve olumlu bir etkiye sahip olduğu fakat tekrara maruz kalma stratejisinin kadın tüketicilerin satın 

alma davranışlarını etkilemediği tespit edilmiştir. Çalışma sonucu literatürdeki çalışmaları 

destekler niteliktedir (Kaur ve Hundal, 2017; Campbell ve Keller, 2003; Khan ve Munoz, 2015; 

Majeed ve Rezzak, 2011; Liu ve Liu, 2019; Trivedi ve Teichert, 2020; Öztürk ve Tekin, 2020; 

Dökeroğlu ve Gökçearslan, 2020; Meraabi ve Selvasundaram, 2020). 

Çalışma reklam stratejilerinin kadın tüketicilerde reklama yönelik olumlu tutumları harekete 

geçirerek, satın alma davranışını meydana getirdiğini tanımlayan daha önceki literatürler için 

amprik destek sunmaktadır. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda tekrar eden reklamların; 

tüketicilerde ürün ve marka aşinalığı yaratırken, tekrarın fazla olmasının ise tüketicilerin satın 

alma davranışı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı hatta tüketici de rahatsızlık hissi yarattığı 

sonucuna varılmıştır (Batra ve Ray, 1986; Kaur ve Hundal, 2017). Örneğin, son aylarda sıkça 

maruz kalınan çevrimiçi alışveriş platformlarının TV’de, sosyal medyada, radyoda ve benzeri 

reklam ortamlarında sürekli tekrarlanan reklamlarının tüketicide satın alma davranışı 

uyandırmaktan çok platforma yönelik olumsuz tepkiler oluşturabileceği yönünde düşünceler 

oluşmaktadır. Tekrara maruz kalmanın satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığının belirlenmesi, Kaur ve Hundal (2017)’de yaptıkları çalışmayı desteklemektedir.  

Ünlü kullanımı, ürün kıyaslama, cinselliğin kullanımı ve mizah kullanımı stratejilerinin ise 

tüketicilerde genellikle olumlu satın alma davranışı uyandırdığı söylenebilmektedir. Reklam da 

cinsel çekiciliğin desteklenmesinin ürüne/markaya yönelik olumlu tutum geliştirme ve 

dolayısıyla satın alma niyeti oluşturma şansını yükselttiği ve Kaur ve Hundal, (2017) ve Khan ve 

Munoz’un (2015)’deki çalışmalarına benzer sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. 

Sonra ki çalışmalarda farklı demografik özelliklere ve farklı kültürel yapıya sahip tüketiciler 

üzerinde araştırma yapmak sonuçların karşılaştırılmasını sağlayabilecektir. Çalışma da kolayda 

örnekleme yönteminin kullanılması önemli bir kısıttır. Bu sebeple, tesadüfi örnekleme yöntemleri 

ile yapılacak farklı çalışmalar sonuçların genellenebilirliği açısından önemlidir. Reklam 

verenlerin reklam tekrarlarında dikkatli olması tüketicinin ilgisini çektiklerini düşündükleri 

aşamadan itibaren tekrarı uzun aralıklarla vermeleri tüketiciyi daha fazla satın almaya 

yönlendirebilecektir. Ayrıca gerçekten tanıtılan ürünle ilgisi olduğu düşünülen ünlülere reklamda 
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yer verilmesi, ürün kıyaslarken diğer ürünü çok fazla rencide etmeden gerçek farklılıklara 

odaklanılması, cinselliğin ve mizahın toplumun kültürel yapısını göz önünde bulunduracak 

şekilde verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma kapsamında yer alan reklam 

stratejileri dışında ürünlerin çevresel özellikleri, hijyen ve temizlik vurgusu ön planda olan reklam 

temaları, çevreye duyarlı işletmelerin yer aldığı reklamlar da tüketicilerde olumlu tutumlar 

oluşturarak satın alma davranışları üzerinde etkili olabilecektir. Ayrıca reklamverenler, Toplumda 

tepkiler yaratabilecek mesajlardan kaçınmalıdırlar. Bu yüzden reklam şirketlerine reklamı 

yayınlamadan önce psikolog, sosyolog ve pedagog gibi meslek grupları ile ortaklaşa çalışmaları 

önerilmektedir.  
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YENİLİKÇİLİK VE AMACA YÖNELİK PAZARLAMA ALGISI KRİPTO 

PARA KABUL EDEN İŞLETMELERDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİ 

EDER Mİ? 
 

Arş. Gör. Dr. Serhat KARAOĞLAN  

Kırıkkale Üniversitesi, serhat@karaoglan.net 

 

Özet 

Çalışmanın amacı, kripto para kabul eden işletmelerden gelecekte satın alma niyetine yönelik bir araştırma yapmaktır. 

Bunun için öznel bilgi, bireysel yenilikçilik, yenilikçi işletme algısı ve amaca yönelik pazarlama algısı faktörlerini 

içeren bir model oluşturulmuştur. Modelin test edilmesi amacıyla 19 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır ve 405 

kullanılabilir veri elde edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli ile yapılan analiz sonucunda öznel bilginin ve bireysel 

yenilikçiliğin yenilikçi işletme algısı üzerinde, yenilikçi işletme algısının amaca yönelik pazarlama algısı üzerinde, 

öznel bilgi, bireysel yenilikçilik ve amaca yönelik pazarlama algısının da satın alma niyeti üzerinde pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı derece etkisi olduğu görülmüştür. Bu araştırma, kripto para teknolojisinin yeni olması ve bu 

para türünü kabul eden işletmeler üzerinde yapılan çalışmaların kısıtlı olması sebebiyle önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Amaca Yönelik Pazarlama, Kripto para, Öznel Bilgi, Gelecekte Satın Alma Niyeti, Yenilikçilik. 

 

DOES THE PERCEPTION OF INNOVATIVENESS AND CAUSE-RELATED 

MARKETING AFFECT PURCHASING INTENT FROM BUSINESSES THAT 

ACCEPT CRYPTOCURRENCY? 

 

Abstract  

The study aims to research future purchase intentions from businesses that accept cryptocurrencies. Thus, a model 

including subjective knowledge, individual innovativeness, innovative business perception, and cause-related 

marketing factors was created. A questionnaire consisting of 19 questions was prepared to test the model, and 405 

applicable data were obtained. As a result of the analysis made with the structural equation model, it has been seen that 

subjective knowledge and individual innovativeness have a positive and statistically significant effect on innovative 

business perception, innovative business perception has a positive and statistically significant effect on cause-related 

marketing perception, and subjective knowledge, individual innovativeness and cause-related marketing perception 

have a positive and statistically significant effect on purchase intention. This research is essential because 

cryptocurrency technology is new, and studies on businesses that accept this type of money are limited. 

Keywords: Cause-related Marketing, Cryptocurrency, Subjective Knowledge, Future Purchase Intention, 

Innovativeness. 

 

GİRİŞ 

Kripto paralar ve öncüsü olan Bitcoin, blokzincir teknolojisinin hemen hemen herkes tarafından 

bilinen örneğidir. Satoshi Nakamoto (2008) tarafından geliştirilen sistem blokzincir yeniliğinin 

finans alanındaki uygulamasını göstermektedir. Nakamoto’nun öncül olduğu, merkeziyeti 

olmayan, güvenilir, hızlı bir sistemde şifreli işlemler yapılabilmesini sağlayan blokzincir ağları 

zamanla artmış ve gelişmiştir. Böylelikle de kripto paralar toplumda karşılığını bulmaya 

başlamıştır. 

Kripto paralar finans sektöründe getirdiği yenilikle birlikte öncelikle yatırım amaçlı 

kullanılmaktadır. Literatürde yer alan çalışmaların çoğu da bu noktada yoğunlaşmaktadır. 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda Aslantaş Ateş (2016) muhasebeleştirilmesini, Serçemeli (2018) 

muhasebeleştirilmesine ek olarak vergilendirilmesini, Alpago (2018) kripto paraların finans 

sektöründeki durumunu, Kesebir ve Günceler (2019) benzer şekilde alternatif bir para birimi 

olarak finansal piyasalarda yer alıp alamayacağını, Cengiz (2018) Bitcoin’in tarihsel sürecini 

tartışmıştır. Pazarlama disiplini kapsamında ise Gültekin (2017) turizm endüstrisinde kripto para 

kullanımını, Karaoğlan, Arar ve Bilgin (2018) ise tüketicilerdeki kripto para farkındalığı ve kripto 

para kabul eden işletmelerin motivasyonlarını inceledikleri çalışmalar değerlendirilebilir. 

Uluslararası literatürde de benzer konularda yoğunlaşıldığı görülmektedir. 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Buradan hareketle pazarlama literatüründe kripto paraların kullanımı ile ilgili bir boşluk olduğunu 

düşünmek mümkündür. Kripto paraların son derece yenilikçi ve teknoloji yoğun (Alharbi ve 

Sohaib, 2021) olması sebebiyle teknoloji ile alakalı pazarlama çalışmalarından kripto para 

kullanımı ile ilgili teori oluşturmak için faydalanılabilir. 

Bu çalışmada da kripto para kabul eden işletmelerden gelecekte satın alma niyetine ilişkin bir 

araştırma yapılmaktadır. Araştırmanın kripto paranın tüketicilerde ve işletmelerde karşılığını 

görmek için yapılıyor olması, pazarlama disipline teorik ve pratik katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. Bu amaçla öncelikle kripto para kabul eden işletmelerin yenilikçiliği, 

tüketicilerin kripto para hakkındaki bilgisi, tüketicilerin yenilikçiliği ve amaca yönelik pazarlama 

konuları irdelenmiştir. Konular irdelenirken teknoloji, kripto para yatırımları çerçevesinden 

uzaklaşılmamaya çalışılmaktadır. Ardından ortaya konulan teorik model test edilmiş ve bulgular 

tartışılmıştır. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Tüketici Bilgisi 

Tüketici bilgisi, birbirinden farklı ancak ilişkili üç farklı kategoride tanımlanmaktadır. Bunlar test 

edilebilen gerçek bilgi yapısı olan nesnel bilgi, tüketicilerin bildiğini düşündüğü olgular olan 

öznel bilgi ve ürünle ilgili daha önceki deneyimlerdir (Brucks, 1985). Hem öznel bilgi hem de 

nesnel bilgi deneyimlerden etkilenmektedir ve tüketicilerin davranışlarını tahmin etmekte 

kullanılan yapılardır (Flynn ve Goldsmith, 1999). İki yapı birbirinin ikamesi olarak kullanılamaz 

ve öznel bilginin, satın alma ile ilgili davranışlarda daha güçlü bir motivasyon kaynağı olduğu 

düşünülmektedir (Selnes ve Gronhaug, 1986). Öznel bilginin teknoloji ile bağlantılı ürünlerin 

kullanımı ve satın alma niyeti ile ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin yapay zekâ sesli asistan 

kullanımı ile öznel normlar ilişkilidir (Moriuchi, 2019). Tüketicilerin kripto paraların çalışma 

sistemini anlama ve bilme düzeyleri kripto para yatırımlarını doğrudan (Arli vd., 2021; Zhao ve 

Zhang, 2021) ve dolaylı (Ryu ve Ko, 2019) olarak etkilemektedir. 

1.2. Yenilikçilik 

Yenilikçilik hem bireyler hem de işletmeler için geçerli olabilir. Yenilikçi bireyler teknolojik 

ürünleri satın almaya ve kullanmaya daha yatkın olarak görülebilirler. Örneğin bireysel 

yenilikçilik, kripto paraları benimseme niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Abbasi vd., 

2021; Alharbi ve Sohaib, 2021). Yenilikçi işletmeler ile teknolojiyi üretimden satışa ve hatta satış 

sonrası hizmetlere kadar işlemlerinde bulundururlar. Bir işletmeyi rakiplerinden faktörlerden 

birisi inovasyondur ve bu durum şirketlerin karlılığında önemli bir temel yetkinliktir (Afzali ve 

Ahmed, 2016). Bazı işletmeler kâr etmeyecek olsalar bile gönüllü teknoloji tanıtımcıları 

pozisyonunda yer alarak kripto para ve blokzincir gibi yenilikçi teknolojilerin yayılmasını 

isteyebilirler (Karaoğlan vd., 2018). Tüketiciler ise bir işletmenin yenilikçi olarak algılanmasını 

satın alma süreçlerinde dikkate alırlar (Gürhan-Canlı ve Batra, 2004). Yani yenilikçilik 

tüketicilerin davranışsal niyetlerine etki etmektedir (Schreier, Fuchs ve Dahl, 2012; Chang ve 

Lee, 2020). 

1.3. Amaca Yönelik Pazarlama 

Amaca yönelik pazarlama, bir işletmenin sosyal bir amaç ile tüketicilerle bağ kurduğu, imajını 

olumlu yönde etkileyen ve marka değerini güçlendiren bir pazarlama stratejisidir (Baek vd., 

2020). İşletmeler bu stratejiyi iyilik yapma amacı temelinde, paydaşlar ve çalışanlar için değer 

yaratan ve katılımının sağlandığı, teknolojik destekler, hizmetlere erişim ve bağışlar şeklinde 

yürütmektedirler (Amawate ve Deb, 2021). Özellikle sponsorluklar, bir işletmenin spor veya 

sanat gibi belirli bir sosyal alanla bağdaştırılması adına amaca yönelik pazarlamanın ana 

unsurlarından birisi olarak kullanılmaktadır (Pracejus vd., 2020). Yaklaşık yarım yüzyıllık bir 

süreçte devam eden amaca yönelik pazarlama çalışmaları yıllar içinde istikrarlı bir şekilde 

artmaktadır (Bergkvist ve Zhou, 2019). Bu çabalar hem tüketiciler hem de işletmeler için fayda 

sağlamaktadır. Amaca yönelik pazarlama çabaları tüketicilerin davranışlarına etki etmektedir. 

Kripto para kabul eden işletmelerin teknoloji alanı ile bağdaştırılma çabası içinde olduğu 

düşünülebilecektir. 
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1.4. Hipotezler ve Model 

Mevcut durumda kripto paralar bireysel ticari işlemlerde henüz yaygın kullanımda değildir. Bu 

sebeple niyet faktörü gelecekte satın alma niyeti olarak kurgulanmıştır. Yukarıda bahsedilen 

kavramsal çerçeve üzerinde değerlendirildiğinde öznel bilgi, bireysel yenilikçilik, işletmenin 

algılanan yenilikçiliği ve işletmenin amaca yönelik pazarlama algısı gelecekte kripto para ile 

işlem yapan işletmelerden satın alma niyetini etkileyen faktörler olarak modelde yer alacaktır. 

Bireysel yenilikçilik ve öznel bilginin işletmenin yenilikçilik algısında, bu faktörün de amaca 

yönelik pazarlama algısında etkili olduğu varsayılmaktadır. Buradan hareketle hipotezler ve 

model aşağıdaki gibi kurulmuştur. 

H1: Kripto paralar hakkında sahip olunan öznel bilgi kripto para kabul eden işletmelerin 

yenilikçi algılanmasına pozitif etki etmektedir. 

H2: Kripto paralar hakkında sahip olunan öznel bilgi kripto para kabul eden işletmelerden 

gelecekte satın alma niyetine pozitif etki etmektedir. 

H3: Bireysel yenilikçilik kripto para kabul eden işletmelerin yenilikçi algılanmasına 

pozitif etki etmektedir. 

H4: Bireysel yenilikçilik kripto para kabul eden işletmelerden gelecekte satın alma 

niyetine pozitif etki etmektedir. 

H5: Kripto para kabul eden işletmelerin yenilikçi olarak algılanması işletmelerin amaca 

yönelik pazarlamaları hakkındaki tüketici algısına pozitif yönde etki etmektedir. 

H6: İşletmenin amaca yönelik pazarlamaları hakkındaki tüketici algısı kripto para kabul 

eden işletmelerden gelecekte satın alma niyetine pozitif etki etmektedir. 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

 
 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Tasarımı ve Ölçüm Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla bir anket hazırlanmıştır. Anket formunun ilk bölümü 

demografik değişkenlerinden ve internet kullanımı ile ilgili bilgilerinden oluşmaktadır. İkinci 

bölümde ise araştırma modelinin test edilebilmesi için 19 soru yer almaktadır. Sorular kesinlikle 

katılmıyorum – kesinlikle katılıyorum arasında değişecek şekilde beşli likert formatında 

sorulmuştur. Öznel bilgi ölçeği Lou ve Toubia (2015); bireysel yenilikçilik ölçeği Shalev ve 

Morwits (2012); yenilikçi işletme algısı Thompson ve Norton (2011); amaca yönelik pazarlama 

algısı ölçeği Ellen, Webb ve Mohr (2006) tarafından yapılan çalışmalardan uyarlanmıştır. 

Gelecekte satın alma niyeti ölçeğinde yer alan sorular ise satın alma niyeti ölçekleri çerçevesinde 

bu çalışma için oluşturulmuştur. 
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2.2. Örneklem 

Veriler yüz yüze anket yöntemiyle Ankara ve Kırıkkale’de toplanmıştır. 405 tane kullanılabilir 

veri elde edilmiştir. Katılımcıların %51,6’sı (209) kadın, %48,4’ü (196) erkektir. Katılımcıların 

%72,1’ini (292) 18-29 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Daha sonra sırasıyla 30-39; 40-49; 50 

ve üstü yaş gruplarına ilişkin oranlar %11,4 (46); %10,9 (44) ve %5,7 (23) olarak elde edilmiştir. 

Eğitim durumlarına göre %72,3 (293) lisans ve üstü mezunu, %27,7 (112) ön lisans ve altı 

mezunu; gelir seviyelerine göre ise %59 (239) düşük, %24,9 (101) orta-düşük, %16 (65) orta ve 

yüksek gelir düzeyinden katılım sağlanmıştır. 39 (%9,7) katılımcı günde 1 saatten az, 101 (%24,9) 

katılımcı 1-3 saat arası, 138 katılımcı (%34,1) 3-5 saat, 127 katılımcı (%31,4) 5 saat ve üzerine 

internet kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %38,5’i (156) interneti okuyucu düzeyinde 

kullandıklarını, %57,3’ü (232) ise sosyal medya, forumlar vb. aracılığı ile yorumlar yaptıklarını 

yani katılımcı olduklarını, %4,2’si (17) ise blog veya web sayfası vb. aracılığı ile içerik ürettiğini 

ifade etmiştir. İlk bölümde son olarak interneti kullanım amaçları çoklu cevap verilebilecek 

şekilde sorulmuştur. İş amaçlı olarak kullanım oranı %24,0 (97), eğlence amaçlı %53,8 (218), 

öğrenme amaçlı %61,2 (248), alışveriş amaçlı %45,4 (184), sosyal medya amaçlı %77,5 (314), 

haberleşme amaçlı %60,5 (245), okuma amaçlı kullanım oranı ise %34,8 (141) olarak elde 

edilmiştir. 

3. ANALİZ VE BULGULAR 

 

Çalışmada kullanılan değişkenler, değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler, DFA (Doğrulayıcı 

Faktör Analizi) sonucu elde edilen faktör yükleri, Cronbach’s Alfa, CR (Bileşik Güvenilirlik) ve 

AVE (Ortalama Açıklanan Varyans) değerleri Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1’de görülebileceği üzere tüm alfa değerleri 0,816 ile 0,930 arasında, CR değerleri 0,791 

ile 0,927 arasında, AVE değerleri de 0,561 ile 0,774 arasındadır. DFA sonucu uyum iyiliği 

değerleri p=0,000; χ2/sd=3,374; GFI=0,884; AGFI=0,844; CFI=0,941; RMSEA=0,077 ve 

SRMR= 0,042 olarak elde edilmiştir. Modelde uyum sorunu olmadığı görülmektedir. 

Ardından YEM (Yapısal Eşitlik Modeli) ile modelin test edilmesi aşamasına geçilmiştir. Analiz 

için IBM SPSS AMOS programı kullanılmıştır ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir. 

YEM sonucu uyum iyiliği değerleri p=0,000; χ2/sd=2,745; GFI=0,907; AGFI=0,875; CFI=0,957; 

RMSEA=0,066 ve SRMR= 0,070 olarak elde edilmiştir. Modelde uyum sorunu 

bulunmamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre bireysel yenilikçiliğin yenilikçi işletme algısı ve 

gelecekte satın alma niyeti üzerinde, yenilikçi işletme algısının amaca yönelik pazarlama algısı 

üzerinde, amaca yönelik pazarlama algısının gelecekte satın alma niyeti üzerinde p<0,001 

seviyesinde; öznel bilginin yenilikçi işletme algısı üzerinde p<0,01 seviyesinde; öznel bilginin 

gelecekte satın alma niyeti üzerinde p<0,05 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 

olarak etki ettiği görülmüştür. Böylelikle H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Satın alma niyetinin R2 değeri ise 0,54 olarak hesaplanmıştır. 

 
 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler, Faktör Yükleri, Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri 

Faktör Ort. Std. 

Sapma 

Çarpık. Basık. Kats. Alfa CR AVE 

Öznel Bilgi (ÖB)      0,899 0,899 0,691 

Kripto para (Bitcoin vb.) hakkında çok 

fazla şey biliyorum. 

2,7136 1,2614 0,129 -1,133 0,874    

Çevremdeki insanlarla 

karşılaştırıldığında kripto para 

hakkında daha çok bilgiye sahip 

olduğumu söyleyebilirim 

2,6173 1,2365 0,262 -1,051 0,854    

Kripto para dünyasına karşı büyük bir 

ilgim var 

2,4099 1,2664 0,545 -0,826 0,842    

Kripto para dünyası ile ilgili yazıları 

(makale, gazete, blog vb.) her zaman 

okurum 

2,3136 1,2400 0,608 -0,734 0,748    

Bireysel Yenilikçilik (BY)      0,862 0,865 0,617 
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Yenilikçi ve farklı şeyleri denemek 

benim için önemlidir 

3,6691 1,1143 -0,765 -0,076 0,787    

Çevremdeki insanlarla karşılaştırıldığı 

zaman daha yenilikçi/yeniliğe açık 

olduğum söylenebilir 

3,7012 1,0324 -0,691 -0,055 0,805    

Çağdaş teknolojilere ayak uydurmak 

benim için önemlidir 

3,7926 1,0227 -0,887 0,426 0,819    

Başkalarına yenilikçi ve teknolojik 

ürünler hakkında önerilerde 

bulunabilmek benim için önemlidir 

3,5877 1,0719 -0,659 -0,050 0,725    

Yenilikçi İşletme Algısı (Yİ)      0,925 0,927 0,760 

Ödemelerde kripto para kabul eden 

işletmeler yeni fikirlere açıktır 

3,5753 1,0843 -0,687 -0,057 0,879    

Ödemelerde kripto para kabul eden 

işletmeler inovatiftir/yenilikçidir 

3,5926 1,1011 -0,740 0,012 0,909    

Ödemelerde kripto para kabul eden 

işletmeler meraklıdır 

3,4642 1,1044 -0,496 -0,423 0,895    

Ödemelerde kripto para kabul eden 

işletmeler kreatiftir/yaratıcıdır 

3,4914 1,1072 -0,599 -0,269 0,801    

Amaca Yönelik Pazarlama Algısı 

(AY) 

     0,816 0,791 0,561 

Kripto para kabul eden işletmeler, bu 

sayede daha çok müşteri 

kazanacaklardır 

3,1654 1,0762 -0,178 -0,474 0,827    

Kripto para kabul eden işletmeler, bu 

sayede mevcut müşterilerini 

kaybetmezler 

3,2568 1,0163 -0,304 -0,251 0,794    

Kripto para kabul eden işletmeler, bu 

sayede daha fazla kâr elde etmeyi 

ummaktadırlar 

3,5111 1,0427 -0,576 -0,077 0,608    

Satın Alma Niyeti (SN)      0,930 0,927 0,774 

Gelecekte kripto para kullanarak 

alışveriş yapmam çok muhtemeldir 

3,2642 1,0817 -0,246 -0,400 0,824    

Gelecekte kripto para kullanarak 

alışveriş yapmayı isterim 

3,2198 1,1404 -0,268 -0,503 0,929    

Yaygınlaştığı zaman kripto para 

kullanarak alışveriş yapmak isterim 

3,4765 1,0980 -0,600 -0,162 0,900    

Kullanımı kolaylaşırsa kripto para 

kullanarak alışveriş yapmak isterim 

3,5679 1,1006 -0,672 -0,056 0,863    

 

Tablo 2. Yapısal Eşitlik Modeli Sonucu Elde Edilen Bulgular 

İlişki Katsayı Std. Katsayı Std. Hata t p 

Yİ  ÖB 0,111 0,136 0,042 2,640 0,008 

SN  ÖB 0,087 0,113 0,034 2,571 0,010 

Yİ  BY 0,647 0,507 0,059 8,879 *** 

SN  BY 0,345 ,0351 0,050 6,912 *** 

AY  Yİ 0,647 0,684 0,050 13,004 *** 

SN  AY 0,467 0,465 0,051 9,152 *** 
*** p<0,001 seviyesinde anlamlı 
 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışma, tüketicilerin kripto para kabul eden işletmelerden satın alma davranışını anlamak için 

yapılmıştır. Bu amaçla sınırlı kripto para literatürü ile teknoloji literatürü bir arada 

değerlendirilmiştir. Kripto paralar hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünen ve kendisini yenilikçi 

gören tüketicilerin, kripto para kabul eden işletmeleri yenilikçi olarak algıladığı görülmüştür. 

Ayrıca tüketicilerin kripto paralar hakkında öznel bilgi düzeyi ve bireysel yenilikçilik düzeyleri 

yükseldikçe, kripto para kabul eden işletmelerden satın alma davranışı gösterme niyetinin arttığı 

belirlenmiştir. Kripto para kabul eden işletmeleri yenilikçi olarak algılayan tüketicilerin, bu 

işletmelere yönelik amaca yönelik pazarlama algısı yükselirken, amaca yönelik pazarlamanın 

satın alma niyeti ile pozitif yönlü bir ilişkisi bulunmaktadır. 
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Bu araştırma, işletmelerin kripto paraları işlemlerinde kabul ederek yenilikçi olarak 

algılanabileceğini göstermektedir. Özellikle kendilerini yenilikçi gören tüketiciler ve kripto 

paralar hakkında bilgi sahibi olan tüketicilerin bu işletmelere daha yakın olacağını düşünmek 

mümkündür. Teknolojik bilginin yayılması sayesinde de kripto paralar hakkında farkındalığın 

gün geçtikçe artacağını öngörmek mümkündür. Yenilikçi olarak algılanan işletmelerin gönüllü 

teknoloji tanıtımcıları gibi görülerek, sanat ve spor gibi alanlara sponsorluk yapan işletmelere 

benzer bir algılanma içerisinde olabileceği düşünülebilecektir. 

Literatürde bu çalışmaya benzer şekilde kripto para kabul eden işletmelerden satın alma niyeti 

üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Ancak kripto para yatırımı yahut teknolojik 

ürünleri satın alma niyeti üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde bulgular önceki çalışmalar ile 

uyumludur. Örneğin tüketici bilgisi üzerinde (Moriuchi, 2019; Ryu ve Ko, 2019; Arli vd., 2021; 

Zhao ve Zhang, 2021), bireysel yenilikçilik (Abbasi vd., 2021; Alharbi ve Sohaib, 2021), 

işletmenin yenilikçi olması (Schreier vd., 2012; Chang ve Lee, 2020) konularında yapılan 

çalışmalar ile paralel bulgular elde edilmiştir. 

Çalışmanın genellenebilirliğini sağlamak için farklı coğrafyalarda da yapılması gerekliliği ilk 

kısıtıdır. Kripto para çok yeni bir araştırma alanı olduğu için henüz sıklıkla kullanılan ve üzerinde 

uzlaşı sağlanmış teorik modeller bulunmamaktadır. Yani kripto para kabul eden işletmelerden 

satın alma niyetini ölçmek için kullanılan değişkenlerin kısıtlı olduğu, başka değişkenlerle 

modelin genişletilebileceği düşünülebilecektir. Araştırma belirli bir zaman diliminde yapılmıştır. 

Zamana yaygın yani boylamsal yapılacak çalışmalar hızlı gelişme gösteren bu alanda değerli 

sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. 
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Özet  

Günümüzde Ponzi şemaları ya da Piramit yapıları olarak ifade edilen sistemler tarafından birçok insanın mağdur 

edildiği görülmektedir. Charles Ponzi tarafından kurulan Ponzi şemaları önceki yatırımcılara sonraki yatırımcılar 

tarafından verilen fonlarla ödemenin yapıldığı bir sistemdir. Geçmişten günümüze kadar çok sayıda insanın mağdur 

edildiği Ponzi şemalarının birçok ortak karakteristik özelliğe sahip oldukları gözlenmektedir. Bu ortak özelliklerin 

tanımlanması ve çeşitli faktörlerle analiz edilmesi ile ilgili yabancı literatürde çok sayıda çalışmanın mevcut olduğu 

tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda yatırımcıların, dolandırıcıların asimetrik bilgisinden kaynaklı olarak 

Ponzi şemalarına sürü psikolojisiyle dahil oldukları, sürü davranışı sergileme sebeplerinin de dolandırıcılar tarafından 

sistemin pazarlanmasında yatırımcıların yakın çevreleri ile birlikte tanınmış ünlü kişileri kullanmalarının diğer bir 

ifadeyle referans grupların etkisi olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Ponzi sistemlerinde tüketicilerin mağdur olma 

risklerinin azaltılmasına yönelik bir strateji olarak sosyal normlar pazarlama yaklaşımı teorik çerçevede ele alınarak 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ponzi Şemaları, Yakınlık Sahtekarlığı, Sosyal Normlar Pazarlama. 

 

SOCIAL NORMS MARKETING AS AN APPROACH TO REDUCE THE RISK 

OF VICTIMIZATION OF CONSUMERS IN PONZI SYSTEMS 

 

Abstract  

It is seen that many people are victimized by systems expressed as Ponzi schemes or Pyramid structures at the present 

day. Ponzi schemes are a system in which previous investors are paid with funds given by subsequent investors, which 

was established by Charles Ponzi. It is observed that Ponzi schemes have many common characteristics, in which many 

people have been victimized from the past to the present. It has been determined that there are many studies in the 

foreign literature on the definition of these common features and their analysis with various factors. As a result of the 

researches, it is seen that the investors are taken part the Ponzi schemes with herd psychology due to the asymmetric 

knowledge of the fraudsters, and the reasons for exhibiting herd behavior are the use of well-known famous people 

together with the immediate surroundings of the investors in the marketing of the system by the fraudsters, in other 

words, the effect of reference groups. Social norms marketing approach as a strategy to reduce the risk of consumers 

being victimized in Ponzi systems has been researched in a theoretical framework in this study. 

Keywords: Ponzi Schemes, Affinity Fraud, Social Norms Marketing. 

 

1. GİRİŞ  

Charles Ponzi tarafından kurulan ve onun adını taşıyan Ponzi Şemaları, önceki yatırımcılara 

sonraki yatırımcılar tarafından verilen fonlarla ödemenin yapıldığı bir sistem olarak 1920 yılında 

ortaya çıkmıştır (Amoah, 2018). Ponzi şemaları, mevcut yatırımcılara yeni yatırımcıların katkıda 

bulunduğu sözde getirilerin ödenmesini kapsayan bir yatırım sahtekarlığıdır. Meşru kazançları 

çok az olan veya hiç olmayan Ponzi şemalarının devamlılığının sağlanabilmesi için yeni 

yatırımcılardan sürekli olarak para akışı sağlanması gerekmektedir (Bartoletti, Carta, Cimoli ve 

Saia, 2020). Ponzi şeması kurucuları, bireylerin otorite figürüne sahip ya da uzman olduğu 

varsayılan birisini takip etme eğilimine sahip olduklarını bildiği için birkaç kişi yatırım yapmaya 

karar verdiğinde sürü etkisiyle diğerlerinin de katılım göstereceğinin farkındadır. Bu sebeple, 

kalabalığa ve sosyal kanıtlara dayanarak sisteme katılımcı çekmeye çalışır. Erken gelen 

yatırımcılara yüksek getiri sağlayarak, yatırımcıların bu girişimi arkadaşlarına, meslektaşlarına, 

akrabalarına kısacası yakın çevrelerine tavsiye etmelerini sağlar (Baucus ve Mittenes, 2016). 

Kendilerini normlara yakınlaştırmak amacıyla sosyal-kültürel çevrelerinin davranışlarından 
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etkilenen bireylerin (Altun, 2018), Ponzi sistemlerine katılımlarında da sürü davranışı 

gösterdikleri düşünülmektedir. Bu çalışmada, yabancı literatürde mevcut olan çeşitli sosyal 

normlar pazarlama uygulamalarından örneklere yer verilerek, tüketicilerin Ponzi sistemlerinde 

yatırım mağduru olma risklerinin azaltılmasına yönelik bir strateji sosyal normlar pazarlama 

yaklaşımından bahsedilmektedir. 

 

2. PONZİ ŞEMALARININ ORTAK KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Ponzi şeması, hayali bir girişimin başarısına olan inancın, sonraki yatırımcılar tarafından yatırılan 

paralardan ilk yatırımcılarına hızlı getiriler ödenmesiyle beslendiği bir dolandırıcılık biçimidir 

(Fei, Shi, Sun, Liu ve Zhu, 2021). 1920 yılında, Charles Ponzi 45 günlük mevduat kullanımı için 

%50 faiz ödeme vaadiyle 10.550 kişiyi 8 aylık bir süre içerisinde 9.8 milyon dolar dolandırmıştır 

(Lewis, 2012). Ponzi şemalarının en belirgin ve hepsinde görülen ortak özelliklerinden birisi 

düşük risk ve yüksek getiri vaadir (Carey ve Webb, 2017). Bu sistemlerin kurucuları, gerçekçi 

olmayan yüksek getiri vaadinde bulunmak, yakınlık grubunun liderleri kullanarak üye çekmek, 

yeni yatırımcıları işe almak için verilen para ödülleri sunmak, kendi kendilerine gizli tutulduğu 

iddia edilen başarılı iş stratejileri olduğunu ileri sürmek ve ait oldukları topluluklar veya gruplar 

için zenginlik yaratma vizyonları beyan etmek gibi çeşitli karakteristik özelliklere sahiptir 

(Amoah, 2018). Ayrıca, finansal danışmanın karakteri ve sahip olduğu yetenekler de sisteme 

katılımda büyük rol oynamaktadır. Finansal danışmanın yani dolandırıcının eğitimi, deneyimi, 

sahip olduğu sertifikaları ve geçmiş meslek deneyimleri yetenekleri olarak ifade edilmektedir. 

Ayrıca, finansal danışmanın yardımsever ve dürüst görünümü de yatırımcının güvenini etkileyen 

faktörlerdendir. Bu tür insanlar beyaz yakalı bir suçludur. Beyaz yakalı suçlular başkalarının 

haklarına saygısızlık, hak ihlali ve sosyal vicdan eksikliği gibi yaygın bir antisosyal kişilik eğilimi 

sergileyebilirler. Bu tarz suçluların patolojik yalancı oldukları ve bir konuda hiç rahatsızlık 

duymaksızın yalan söylemeye yatkın oldukları dile getirilmektedir. Sahtekar suçlular, 

dolandırıcılık yoluyla para veya güç gibi kişisel kazanç elde etmek amacıyla başkalarını 

aldatabilir, sömürebilir ve manipüle edebilirler (Carey ve Webb, 2017). Ponzi kurucusu, düşük 

riskli ve yüksek getirili faiz vaadiyle yeni yatırımcıları cezbederek işe alır ve yeni yatırımcılardan 

aldıkları paraları daha önceki yatırımcılara faiz ödeme aşamasında kullanmaktadır. Anormal 

derecede yüksek bir faiz oranı yatırımcılar tarafından her zaman risk olarak görülebileceğinden, 

dolandırıcı makul düzeyde yatırım projeleri üretmekte, sonrasında bu projeleri potansiyel 

yatırımcılara ikna edici bir yöntemle tanıtmakta ve başarılı olduğu takdirde de satmaktadır (Zhu, 

Fu, Zhang ve Chen, 2017). Yeni yatırımcıları işe almak zorlaştığında ya da çok sayıda 

yatırımcının fonlarının iadelerini talep ettiklerinde bu sistemlerin çökmeleri kaçınılmaz 

olmaktadır (Bartoletti vd., 2020). 

Finansal piyasalar karmaşık bir yapıya sahip oldukları için bu piyasalarda yer alan ürünler bazen 

yatırımcılar tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu sebeple, bu piyasalarda yatırımcıların 

güveni sıklıkla istismar edilmektedir (Amoah, 2018). Birçok Ponzi şemasında kurucuların, 

ailelerini ve yakın arkadaşlarını dolandırarak ve bir güven ilişkisi kurarak işe başladıkları 

görülmektedir. İşe alım maliyetlerini azaltmak için ise bir kilise veya derneğe katılarak 

yatırımcılar ile bir yakınlık kurulmakta ve Ponzi oyunu başladıktan sonra sürdürülebilirlik 

aşamasına geçilmektedir (Carey ve Webb, 2017). Ponzi şemaları finans literatürüne 1990’lı 

yıllarda giren bir konu olmakla birlikte bu sistemler Rusya, Romanya, Bulgaristan, Slovakya, 

Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve Arnavutluk gibi Avrupa ülkelerini, Doğu Avrupa’nın çalkantılı 

ekonomik dönemlerinde çok olumsuz bir şekilde etkilemiştir (Amoah, 2018). Benzer olarak 

Türkiye’de de Ponzi oyunu, piramit şeması veya saadet zinciri ismi ile anılan birçok dolandırıcılık 

vakası yaşanmıştır. 2016 yaz aylarında ortaya çıkan ve 2018 yılının ilk aylarında tanınır hale gelen 

Çiftlik Bank ile Ponzi şemaları tekrardan ülke genelinde gündeme gelmiştir (Keskin, 2018).  
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3. YAKINLIK SAHTEKARLIĞI 

Yakınlık genellikle belirli bir grupta ortak özelliklere dayanan bir “akrabalık” veya benzerlik 

hissine karşılık gelir. Yakınlık sahtekarlığı, ırksal, dini ve etnik topluluklar, yaşlılar, meslek 

grupları veya diğer tanımlanabilir grupların üyelerini avlayan yatırım dolandırıcılıklarını ifade 

etmektedir. Bireyler genellikle bu tür dolandırıcılığın kurbanı olmaktadır, çünkü “onlar gibi” 

birisinin sistemde var oluşu gruba karşı güven duymalarını sağlamaktadır (Perri ve Brody, 2011). 

Yakınlık sahtekarlığı durumunda dolandırıcılar, kurbanların kendi gruplarına üye olan birisine 

güvenmesinin insan doğasından kaynaklı olduğunu bilirler (Amoah, 2018). ABD genelinde 

milyonlarca dolar, kurbanlarıyla aynı dini inançları paylaştıklarını iddia eden bireyler tarafından 

uygulanan şemalar aracılığıyla masum kilise üyelerinden dolandırıcılık yoluyla alınmaktadır. 

Yakınlık sahtekarlığı bireylere önemli bir zarar vermektedir ve yetkililer için büyük bir endişe 

kaynağı olmaktadır, çünkü yakınlık sahtekarlığı içeren davaların sayısı artmaya devam etmektedir 

- bazı tahminler tüm mali dolandırıcılık planlarının yüzde yirmi beşinin aslında yakınlık 

sahtekarlığı içeren davalar olduğunu belirtmektedir. Genellikle, yakınlık sahtekarlığı, belirli bir 

dini, etnik, kültürel veya profesyonel gruba mensup bireylere odaklanan bir dolandırıcı tarafından 

yapılan yatırım dolandırıcılığını ifade etmektedir (Gunn, 2015). Bu perspektiften bakıldığında, 

Madoff dolandırıcılığının da bir yakınlık sahtekarlığı ile başladığı görülmektedir (Manning, 

2018). Madoff davasında, Yahudi toplumunu sömürme biçimi de bir yakınlık sahtekarlığı olarak 

adlandırılmıştır. Ponzi kurucuları, kurmuş oldukları sisteme yasal bir görünüm sergilemek için 

dini ve hayır kurumlarına bağışta bulunarak yatırımcı güvenini kazanmayı amaçlamışlardır. 

Ayrıca, dolandırıcılar grup üyelerini taklit ederek, yatırımcılara karşı onlardan biriymiş gibi 

davranarak ikna girişiminde bulunmuşlardır. Yine aynı şekilde, dolandırıcılar grup liderinin 

güvenini kazanarak, dernek aracılığıyla tüm grubun güvenini sağlamışlardır. FINRA (Financial 

Industry Regulatory Authority-Finansal Endüstri Düzenleme Kurumu) tarafından yapılan ulusal 

bir ankette, ankete katılan mağdurların %70’inin bir akraba veya arkadaştan gelen tavsiyeler 

üzerine yatırım kararı aldıkları ortaya konulmuştur. Sonrasında ise dolandırıcının yatırımcılara 

karşı bir daha yatırım yapmamaları için bir neden verene kadar güvendikleri ifade edilmiştir 

(Carey ve Webb, 2017).   

4. SOSYAL NORMLAR PAZARLAMA 

Sosyoloji, davranışsal ekonomi, felsefe ve sosyal psikoloji de dahil olmak üzere çok çeşitli 

akademik disiplinler tarafından kullanılan ve sosyal bir yapıda olan “normlar” (Heise ve Manji, 

2016), bireysel grup üyelerinin belirli bir durumda nasıl davranması gerektiğine dair yaygın 

olarak paylaşılan inançlara dayanan davranış standartları olarak ifade edilmektedir. Sosyal 

normlar, sosyal bir gruptaki bireylerin uymaya çalıştıkları standart, geleneksel veya ideal bir 

davranış biçimi olarak tanımlanmaktadır (Burke ve Young, 2011). İnsanların çoğunluğa uyumlu 

davranmaya ikna edilme çabaları olarak ifade edilen Sosyal Normlar Pazarlaması da bu teknikle 

işlemektedir. İnsanlar da, hayvanlar gibi çevrelerindeki insanların hareket ve davranışlarından 

etkilenerek sürü davranışı göstermektedir. Sosyoloji profesörü H. Wesley Perkins 

araştırmalarında, gençlerin kendi arkadaşlarının alkol tüketim miktarları konusunda sürekli 

gerçeğin üstü düzeylerde tahminlerde bulunduklarını saptamıştır. Dolayısıyla, bu yanlış algılama 

sonucu, kendilerini normlara yaklaştırmak amacıyla daha fazla alkol tükettiklerini 

gözlemlemiştir. İlk sosyal normlar kampanyası, Kuzey Illinois Üniversitesi’nde 1990 yılında 

başlatılmıştır. Gazeteler, posterler ve el ilanlarıyla, sanıldığının aksine gençlerin partilerde beşten 

az içki tükettikleri duyurulmuştur. Bu kampanya sonrasında 1999 yılında, üniversitedeki aşırı içki 

tüketiminin %44 oranında azaldığı görülmüştür (Kaya, 2010). Yapılan araştırmalar sonucunda, 

üniversite öğrencilerinin yanlış algıları sonucu yüksek riskli içki tüketiminde bulundukları, bu 

yanlış algıyı düzeltmek amacına yönelik olarak üniversitelerde sosyal normlar pazarlama 

kampanyaları başlatıldığı ve bu kampanyalar sayesinde yanlış algının azaltıldığı tespit edilmiştir 

(Gomberg, Schneider ve DeJong, 2001; Russell, Clapp ve DeJong, 2005; DeJong, Schneider, 

Towwim, Murphy, Doerr, Simonsen ve Scribner, 2006; Campo ve Cameron, 2006; Turner, 

Perkins ve Bauerle, 2008; Killos, Hancock, Wattenmaker McGann ve Keller, 2010). Mattern ve 
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Neighbors (2004), yurt öğrencileri arasında içki içmeye ilişkin normatif yanlış algılamalarını 

düzeltmek için düzenlenen bir sosyal normlar pazarlama kampanyasının ardından algılanan içme 

normlarındaki değişikliklerin bir işlevi olarak öğrencilerin içki içme miktarlarında azalış 

olduğunu gözlemlemiştir. Clapp, Lange, Russell, Shillington ve Voas (2003) sosyal normlar 

pazarlama kampanyalarının, öğrencilerin içki içme normlarına ilişkin yanlış algılarını başarılı bir 

şekilde düzelttiğini ancak içki içme davranışı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını ifade 

etmişlerdir. Bununla birlikte, liselerde tütün kullanımını azaltmaya yönelik olarak düzenlenen iki 

yıllık bir sosyal normlar pazarlama kampanyasının ardından sigara kullanımında azalma olduğu 

tespit edilmiştir (Burchell, Rettie ve Patel, 2013). İfade edildiği üzere, öğrencilerin akranlarının 

çok fazla içki ve sigara tükettiği algısına kapılarak aynı davranışı kendilerinin de sergileme 

eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Sosyal normlar pazarlama kampanyaları ile bu yanlış 

algıların düzeltilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu tanımlamadan hareketle, 

sosyal normlar pazarlamayı yanlış bir algıyı doğruya çevirme stratejisi olarak ifade etmek 

mümkündür. Bu sebeple, sosyal normlar pazarlama yaklaşımının algı yönetiminde 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, yakın-uzak çevresinin önerisi üzerine Ponzi 

şemaları ya da Piramit sistemlerine katılım gösteren tüketicilerin katıldıkları sistemi aldıkları 

referanslar sebebiyle iyi bir sistem olarak algılamaları, diğer bir ifadeyle yanlış bir algıya 

kapılarak sürü davranışı göstermeleri ve bunun neticesinde yatırım mağduru olmaları önlenmesi 

gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda, sosyal normlar pazarlama 

kampanyaları düzenlenerek tüketicilerin Ponzi sistemlerinde yatırım mağduriyetinin 

azaltılabileceği düşünülmektedir.  

SONUÇ  
 
Normların davranışı öngörme rolü üzerine onlarca yıl süren tartışmalardan sonra yapılan 
araştırmalar, sosyal normların yalnızca teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda eylemi doğrudan 
ve anlamlı yollarla yönlendirdiğini açıkça ortaya koymuştur. Sosyal normların bu iddia edilen 
gücü göz önüne alındığında, son on yılda alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı, düzensiz 
beslenme, kumar, çöp atma ve geri dönüşüm gibi sosyal açıdan önemli davranışları değiştirmenin 
birincil aracı olarak normatif bilgiler sunan programlarda bir artış olmuştur. Bu tür sosyal normlar 
pazarlama kampanyaları, istenmeyen davranışları azaltmak için tasarlanmış daha geleneksel 
yaklaşımlara (örneğin, bilgi kampanyaları, ahlaki öğütler, korku uyandıran mesajlar) bir alternatif 
olarak ortaya çıkmış ve tüketicilerin yaygın davranışlara ilişkin yanlış algılamalarını düzelterek 
zararlı davranışların oluşumunu azaltmaya çalışmıştır (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein ve 
Griskevicius, 2007). Bu çalışmada, literatür taraması yapılarak Ponzi şemalarının ortak 
karateristik özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu özelliklere sahip yapılanmalara ilişkin 
tüketicilerin son derece dikkatli olmaları ve katılım göstermeyi planladıkları yatırım sistemlerini 
titizlikle araştırmaları önerilmektedir. Ponzi şemaları veya Piramit sistemleri olduğunun farkında 
olmadan bu yapılara dahil olarak “çok para kazanacakları” gibi yanlış bir algıya sahip olan 
tüketicilerin, katılım göstermeden önce sistemin yasal olup olmadığını kontrol etmeleri tavsiye 
edilmektedir. Bu amaçla, sosyal normlar pazarlama yaklaşımı perspektifi ile çeşitli afişler, 
sloganlar, reklamlar, sosyal medya vb. tanıtım araçları kullanılarak düzenlenebilecek çeşitli 
içerikler sayesinde tüketicilerin Ponzi şemalarında mağdur olma riskinin azaltılabileceği 
düşünülmektedir. 
 

KAYNAKÇA 

Amoah, B. (2018). “Mr Ponzi with Fraud Scheme Is Knocking: Investors Who May 

Open”, Global Business Review. 19(5), 1115-1128. 

Altun, T. (2018). Hanelerde Enerji Verimliliği: Davranışsal Müdahaleler ve Kamu Politikaları 

İçin Anahtar İlkeler. Electronic Turkish Studies, 13(22). 

Bartoletti, M., Carta, S., Cimoli, T., & Saia, R. (2020). Dissecting Ponzi schemes on Ethereum: 

identification, analysis, and impact. Future Generation Computer Systems, 102, 259-277. 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Baucus, M. S. ve Mitteness, C. R. (2016). “Crowdfrauding: Avoiding Ponzi entrepreneurs when 

investing in new ventures”. Business horizons, 59(1), 37-50. 

Burchell, K., Rettie, R., & Patel, K. (2013). Marketing social norms: social marketing and the 

‘social norm approach’. Journal of Consumer behaviour, 12(1), 1-9. 

Burke, M. A. ve Young, H. P. (2011). Social norms. In Handbook of social economics (Vol. 1, 

pp. 311-338). North-Holland. 

Campo, S. ve Cameron, K. A. (2006). Differential effects of exposure to social norms campaigns: 

A cause for concern. Health communication, 19(3), 209-219. 

Carey, C. ve Webb, J. K. (2017). “Ponzi schemes and the roles of trust creation and 

maintenance”. Journal of Financial Crime. 

Clapp, J. D., Lange, J. E., Russell, C., Shillington, A., & Voas, R. B. (2003). A failed norms social 

marketing campaign. Journal of studies on alcohol, 64(3), 409-414. 

DeJong, W., Schneider, S. K., Towvim, L. G., Murphy, M. J., Doerr, E. E., Simonsen, N. R., ... 

& Scribner, R. A. (2006). A multisite randomized trial of social norms marketing campaigns to 

reduce college student drinking. Journal of studies on alcohol, 67(6), 868-879. 

Fei, L., Shi, H., Sun, X., Liu, J., Shi, H., & Zhu, Y. (2021). The profile of Ponzi scheme victims 

in China and the characteristics of their decision-making process. Deviant Behavior, 42(12), 

1596-1609. 

Gomberg, L., Schneider, S. K., & DeJong, W. (2001). Evaluation of a social norms marketing 

campaign to reduce high-risk drinking at the University of Mississippi. The American journal of 

drug and alcohol abuse, 27(2), 375-389. 

Gunn, G. H. (2015). “Broken People, Deep Scars, Fractured Communities, Fear and Distrust: 

Affinity Fraud and the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints”. Deep Scars, Fractured 

Communities, Fear and Distrust: Affinity Fraud and the Church of Jesus Christ of Latter-Day, 

Saints (February 9, 2015). 

Heise, L. ve Manji, K. (2016). Social norms. GSDRC Professional Development Reading 

Pack, 31. 

Kaya, İ. (2010). Pazarlama Bi’Tanedir ! Bir Pazarlamalar Ansiklopedisi (1.Baskı). Babıali 

Kültür Yayıncılığı, İstanbul. 

Keskin, S. (2018). İnsanların Dolandırıcılara Kanma Nedenlerinin Analizi: Çiftlik Bank 

Örneği. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 53-62. 

Killos, L. F., Hancock, L. C., Wattenmaker McGann, A., & Keller, A. E. (2010). Do “clicker” 

educational sessions enhance the effectiveness of a social norms marketing campaign?. Journal 

of American College Health, 59(3), 228-230. 

Lewis, M. K. (2012). “New dogs, old tricks. Why do Ponzi schemes succeed?”, Accounting 

forum. 36(4), 294-309. 

Manning, P. (2018). “Madoff’s Ponzi investment fraud: a social capital analysis”, Journal of 

Financial Crim. 320-336. 

Mattern, J. L. ve Neighbors, C. (2004). Social norms campaigns: examining the relationship 

between changes in perceived norms and changes in drinking levels. Journal of studies on 

alcohol, 65(4), 489-493. 

Perri, F. S. ve Brody, R. G. (2011). “Birds of the same feather: the dangers of affinity 

fraud”, Journal of Forensic Studies in Accounting and Business. 3(1), 33-46. 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Russell, C. A., Clapp, J. D., & DeJong, W. (2005). Done 4: analysis of a failed social norms 

marketing campaign. Health Communication, 17(1), 57-65. 

Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The 

constructive, destructive, and reconstructive power of social norms. Psychological science, 18(5), 

429-434. 

Turner, J., Perkins, H. W., & Bauerle, J. (2008). Declining negative consequences related to 

alcohol misuse among students exposed to a social norms marketing intervention on a college 

campus. Journal of American college health, 57(1), 85-94. 

Zhu, A., Fu, P., Zhang, Q., & Chen, Z. (2017). Ponzi scheme diffusion in complex 

networks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 479, 128-136. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 

FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR 

İNCELEME1 
 

Yeter AYDIN 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, 

yeteraydin_58@icloud.com 

Doç. Dr. Merve TUNCAY 

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık 

Bölümü, mtuncay@cumhuriyet.edu.tr 

 

Özet 
Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi döneminde Türk bankacılık sektöründe finansal türev ürünlerin kullanım 

düzeyleri ile seçilmiş finansal göstergelerdeki değişimi incelemek amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği’nde 

yayımlanan mevduat bankalarına ait çeyrek dönemlik veriler ele alınmıştır. Araştırmada, mevduat banka 

gruplarından özel sermayeli mevduat bankaları ile yabancı sermayeli mevduat bankalarının 2016:1-2021:2 

dönemindeki türev ürün kullanımları, banka büyüklükleri ve aktif karlılığı verileri Mann-Whitney U testi ile analiz 

edilmiş ve ayrıca grafiksel olarak incelenmiştir. Kamu sermayeli mevduat bankaları türev ürün kullanım 

yoğunluğunun azlığından dolayı çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışma bulgularına göre; özel ve yabancı 

sermayeli bankaların Covid-19 pandemisi sürecinde aktif büyüklüğünün anlamlı olarak artığı ve genel olarak türev 

ürün kullanımlarında anlamlı bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Sadece özel sermayeli bankalarda futures/aktif 

oranında anlamlı bir artış yaşanırken yabancı sermayeli bankalarda hem futures / aktif oranında hem de swap / aktif 

oranında artış olmakla beraber swap/aktif oranındaki artışın anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Türk bankacılık sektörü, finansal türev ürünler, Covid-19 pandemisi  

Giriş  

Bu çalışmada, küresel bir salgın olarak tarihe geçen Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı 

riskleri Türk bankacılık sektörünün ne şekilde yönettiği ve risk yönetiminde türev ürün 

kullanımına yönelip yönelmediği irdelenmiştir. Türkiye’nin en gelişmiş kurumlarından  birisi 

olan bankaların risk yönetiminde aktif olarak türev ürünlerden yararlandığı düşüncesiyle 

çalışmada özel ve yabancı sermayeli banka grupları ele alınmıştır. Kamu bankalarının türev 

ürün kullanım yoğunluğu düşük olduğundan bu banka grubu çalışma kapsamının dışında 

tutulmuştur. Türk bankacılık sektörünün maruz kaldığı riskler; kredi riski, piyasa riski, 

operasyonel risk, faiz oranı riski, döviz kuru riski, sistemik risk olarak ifade edilebilir (Altıntaş 

2020). Covid-19 pandemisi, bankacılık sektörünün maruz kaldığı risklerden operasyonel risk 

başlığı altında değerlendirilmektedir.  

Türk bankacılık sektörünün 2022 yılı genel yapısı incelendiğinde, Türkiye’de toplam 52 adet 

bankanın faaliyet gösterdiği görülmektedir. Söz konusu bankaların yapısı incelendiğinde, 

Türkiye´de üçü mevduat üçü kalkınma ve yatırım bankası, ikisi katılım bankası olmak üzere 

toplamda 8 adet kamu sermayeli banka mevcuttur. Öte yandan, 19 adet özel sermayeli, 22 adet 

yabancı sermayeli banka bulunmaktadır (tbb.org. 2022).  

Çalışma bulgularına göre; Türk bankacılık sektöründe riskten korunma amaçlı türev ürün 

kullanımına fazla yönelim olmadığı, aktiflere oranla risk amaçlı türev ürün kullanımının ise 

azaltıldığı gözlemlenmiştir. Sektörde türev ürün kullanımının önemli bir gelişme göstermediği, 

alım-satım amaçlı türev ürün kullanımı daha yoğun olsa da riskten korunma amaçlı türev ürün 

kullanımının etkin olmadığı söylenebilmektedir. Ayrıca, bankaların en gelişmiş kurumlardan 

birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, risk yönetiminde türev ürün kullanımının 

Türkiye’deki bankalar için beklenen etkinliğe ulaşmadığı söylenebilir.   

 

                                                      
1Bu çalışma, 21.01.2021 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’ nde kabul edilen “Covid-

19 Pandemisi Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Türev Ürünlerin Rolü Üzerine Ampirik Bir 

İnceleme” adlı yükseklisans tezinden türetilmiştir. 
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Kavramsal Çerçeve 

Konu kapsamında literatürde genel olarak türev ürün kullanımının risk yönetiminde etkili 

olduğu (Zakaria 2017, Ahmed, Ghatak 2021, Fettahoğlu, İnal, yaşar 2018, Gül ve Reis 2021) 

ancak banka karlılığı ile ters yönlü ilişkiye sahip olduğu (Shyu, Reicher 2002, Akkaynak, 

Yıldırım 2019, Bayri 2020) ortaya konmuştur. Ayrıca Türk bankacılık sektöründe net faiz marjı 

ile özsermaye karlılığının yüksek ve aktif büyüklüğü daha büyük ölçekli bankalarda türev ürün 

kullanımının yoğun olduğu gözlemlenmiştir (Anbar, Alper 2011). Bu çalışmalara ek olarak 

Türk bankacılık sektöründe türev ürünlerin hem riskten korunma hem de alım-satım amaçlı 

kullanıldığı ancak alım-satım amaçlı kullanım yoğunluğunun daha yüksek olduğu ortaya 

konmuştur (Taştemel 2020). İncelenen literatür dikkate alındığında bu çalışmanın, bankalarda 

türev ürün kullanım düzeylerini ve gelişimini seçilmiş finansal göstergeleriyle beraber ele 

alarak ortaya koyması ve konuyu Covid-19 pandemisi döneminde ele alması açısından literatüre 

anlamlı bir katkı yapması beklenmektedir.  

Tablo.1.Türk Bankacılık Sektöründe 2016:1-2021:2 Çeyrek Dönemleri Aktif Büyüklüğü, Net Karlılığı, 

Risk Ve Alım-Satım Amaçlı Türev Ürün Kullanımı (TL, Tutar) 

Dönem Aktif Büyüklüğü Net Kar 

Risk Amaçlı 

Türev Ürün 

Kullanımı 

Alım-Satım Amaçlı 

Türev Ürün 

Kullanımı 
2016-Ç1 2.284.221.784 8.121.470 197.747.024 1.408.179.954 

2016-Ç2 2.349.918.341 18.774.054 194.288.434 1.521.545.328 

2016-Ç3 2.411.653.813 28.013.844 193.328.244 1.492.553.863 

2016-Ç4 2.595.347.984 36.423.822 209.419.250 1.725.785.896 

2017-Ç1 2.726.646.924 12.906.328 229.787.490 1.862.293.547 

2017-Ç2 2.827.291.340 24.609.482 265.980.297 1.956.286.887 

2017-Ç3 2.903.276.490 36.034.687 276.131.989 2.175.811.241 

2017-Ç4 3.095.039.170 47.083.488 287.901.693 2.221.334.738 

2018-Ç1 3.204.375.741 13.472.507 303.016.223 2.406.266.874 

2018-Ç2 3.482.883.242 27.863.662 367.059.296 2.889.546.018 

2018-Ç3 3.993.867.465 39.502.760 442.750.495 3.022.974.915 

2018-Ç4 3.656.359.182 51.686.788 404.652.138 2.454.483.234 

2019-Ç1 3.904.435.560 11.977.024 416.870.268 2.888.208.866 

2019-Ç2 3.991.008.363 23.641.883 408.344.652 2.765.99.911 

2019-Ç3 4.011.221.289 34.266.175 419.331.944 2.710.332.845 

2019-Ç4 4.201.885.172 46.604.647 415.778.451 2.712.064.283 

2020-Ç1 4.543.331.107 14.602.165 432.201.944 2.957.457.361 

2020-Ç2 4.983.872.888 29.079.557 411.164.261 2.969.638.177 

2020-Ç3 5.569.206.838 43.553.144 429.411.169 3.319.165.103 

2020-Ç4 5.663.536.186 54.786.103 402.356.416 3.386.954.804 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği’ nde yayımlanan veriler yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo:1’de Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, net kar, risk amaçlı türev ürün 

kullanım verileri ve alım-satım amaçlı türev ürün kullanım verileri tutar olarak verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde, Türk bankacılık sektöründe aktif büyüklüğünün yıllar itibari ile artış 

gösterdiği, pandemi döneminde özellikle 2019-1. çeyrek dönemde aktif büyüklüğü artış 

gösterirken karlılık oranlarında düşüş yaşandığı tutar olarak da gözlemlenmektedir. Öte 

yandan, Tablo:1 incelendiğinde, alım-satım amaçlı türev ürün kullanımının, risk amaçlı türev 

ürün kullanımından yüksek olduğu görülmektedir. Pandemi dolayısıyla 2020 yılının ikinci 

çeyreğinde tutar olarak da türev ürün kullanımının düştüğü gözlemlenmektedir. 
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Yöntem 

Çalışmada Türk bankacılık sektöründe finansal türev ürün kullanımı Covid-19 pandemisi 

bağlamında ele alınmıştır. Konu kapsamında pandemi döneminde türev ürün kullanımında bir 

değişiklik olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Çalışmada ayrıca aynı 

dönemde bankaların aktif büyüklüğü ve aktif karlılığı göstergeleri de dikkate alınmıştır. 

Analiz için 2016:1-2021:2 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren özel ve yabancı sermayeli 

mevduat banka gruplarının Türkiye Bankalar Birliği’nde yayımlanan finansal tablolarından 

elde edilen çeyrek dönemlik türev ürün kullanım verileri dikkate alınmıştır. Dolayısıyla iki 

banka grubu için 22 çeyrek dönemlik veri kullanılmıştır.  

Değişken olarak; aktif kârlılığı (NKA), banka büyüklüğü (LNA), forward-aktif oranı(FOA), 

futures-aktif oranı(FUA), swap-aktif oranı (SWA), opsiyon-aktif oranı (OPA) kullanılmıştır. 

Araştırmanın alternatif hipotezleri; ilgili banka grubu için ele alınan değişkenin pandemi 

öncesi dönemde ve pandemi döneminde anlamlı bir farklılık gösterdiği yönünde kurulmuştur. 

Tutar büyüklüklerinin etkisini yönetmek ve farklı büyüklükteki bankalarda karşılaştırmanın 

anlamlı olabilmesi amacıyla türev ürün ve karlılık verileri aktif büyüklüğüne oranlanmış ve 

banka büyüklüğü temsilen aktif tutarının logaritması alınmıştır.  

Kamu mevduat bankalarında türev ürün kullanım yoğunluğu düşük olduğu için bu banka 

grubu çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Buna ilaveten, bankaların iştirak ve bağlı 

ortaklıkların etkisini dışarda tutarak sadece bankacılık faaliyetlerine yönelik inceleme 

yapmak için konsolide olmayan mali tablo verileri kullanılmıştır. Çalışmanın bir diğer kısıtı 

ise, faaliyet alanı farklılığından dolayı yatırım ve kalkınma bankaları ile katılım bankalarının 

çalışma kapsamı dışında tutulması olmuştur. Veriler hem grafiksel hem de istatistiksel olarak 

incelenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Mann-Whitney U testi analiz bulguları iki banka grubuna yönelik olarak iki ayrı bölümde ele 

alınmıştır. İlk olarak, özel sermayeli mevduat bankalarında analiz değişkenlerinin pandemi 

öncesi ve sonrasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine dair sınama bulgularına yer 

verilmiştir. İkinci olarak, aynı dönem yabancı sermayeli mevduat bankalarında analiz 

değişkenlerinin pandemi öncesi ve sonrasına göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine dair sınama bulgularına yer verilmiştir. İki banka grubu verilerinde benzer 

sonuçlar gözlemlenmiştir. 

Tablo.2. Özel Sermayeli Mevduat Bankası İçin Mann-Whitney U Testi Sıralamaları 

 Covid-19 N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

LNA* Normal Donem 16 8,50 136,00 

Pandemi Donemi 6 19,50 117,00 

Toplam 22   

NKA Normal Donem 16 12,69 203,00 

Pandemi Donemi 6 8,33 50,00 

Toplam 22   

FOA* Normal Donem 16 14,19 227,00 

Pandemi Donemi 6 4,33 26,00 

Toplam 22   

FUA** Normal Donem 16 9,66 154,50 

Pandemi Donemi 6 16,42 98,50 

Toplam 22   

SWA Normal Donem 16 12,50 200,00 

Pandemi Donemi 6 8,83 53,00 

Toplam 22   

OPA* Normal Donem 16 14,50 232,00 

Pandemi Donemi 6 3,50 21,00 

Toplam 22   

*, %1 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. 

**, %5 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo.2. incelendiğinde, özel sermayeli mevduat banka gruplarında pandemi döneminde aktif 

büyüklüğünde %1 anlamlılık seviyesinde artış olduğu ve futures/aktif oranında %5 anlamlılık 
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seviyesinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Forward/aktif oranı ile opsiyon/aktif oranında %1 

anlamlılık seviyesinde düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Swap/aktif oranı ile aktif karlılık 

oranındaki düşüş %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Yani aktif karlılık oranı 

ile swap/ aktif oranındaki azalış pandemi ile ilişkilendirilememiştir. Bu iki değişkendeki 

farklılık anlamlı değildir. 

Tablo.3. Yabancı Sermayeli Mevduat bankaları İçin Mann-Whitney-U Testi Sıralamaları 
 

Covid-19 N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

LNA* Normal Donem 16 8,50 136,00 

Pandemi Donemi 6 19,50 117,00 

Toplam 22   

NKA Normal Donem 16 12,66 202,50 

Pandemi Donemi 6 8,42 50,50 

Toplam 22   

FOA* Normal Donem 16 13,69 219,00 

Pandemi Donemi 6 5,67 34,00 

Toplam 22   

FUA* Normal Donem 16 9,28 148,50 

Pandemi Donemi 6 17,42 104,50 

Toplam 22   

SWA Normal Donem 16 11,38 182,00 

Pandemi Donemi 6 11,83 71,00 

Toplam 22   

OPA* Normal Donem 16 14,50 232,00 

Pandemi Donemi 6 3,50 21,00 

Toplam 22   

*%1 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo.3’te yabancı sermayeli mevduat bankaları için Mann-Whitney U testi sıralamaları 

verilmiştir. Tabloya göre, yabancı sermayeli mevduat bankalarında pandemi döneminde özel 

sermayeli mevduat bankalarından farklı olarak aktif büyüklüğü ve futures/ aktif oranının yanı 

sıra swap / aktif oranında da bir artış yaşanmıştır. Ancak swap / aktif oranındaki artış %5 

anlamlılık seviyesinde anlamlı bulunmamıştır. Öte yandan özel sermayeli mevduat 

bankalarında olduğu gibi yabancı sermayeli mevduat bankalarında da aktif karlılık 

oranlarında, forward/aktif oranında ve opsiyon/aktif oranında pandemi döneminde düşüş 

yaşandığı gözlemlenmiş ancak aktif karlılık oranında yaşanan farklılık istatiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.1.Mevduat Bankalarında Türev Ürün Kullanımı ve Aktif Karlılığının Seyri (2016:1-2021:2) 
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Kaynak: TBB’den elde edilen bilgilerle yazar tarafından oluşturulmuştur. (01.11.2021) 

Şekil.1’de mevduat bankalarının risk amaçlı ve alım- satım amaçlı türev ürün kullanım verileri 

grafiksel olarak verilmiştir. Şekilde de açıkça görüldüğü gibi alım-satım amaçlı türev ürün 

kullanımı risk amaçlı türev ürün kullanımından yüksektir. Grafiksel incelemede özellikle alım-

satım amaçlı türev ürün kullanımında 2018 yılında aşağı yönlü sert bir değişim gözlemlenmiştir. 

Bu durumun 2018 yılında yaşanan cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, Merkez Bankası’nın sıkı 

para politikası uygulamaları, dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlilik ve Amerika ile yaşanan 
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siyasi çatışmalar gibi gelişmelerden kaynaklandığı düşünülebilir. Pandemi döneminde ise, 2020 

yılı birinci çeyrek dönemden ikinci çeyrek döneme kadar sert bir düşüş yaşandığı 

görülmektedir. Bankalar bu dönemde aktiflerine oranla türev ürün kullanım düzeylerini 

azaltmışlardır. 

Sonuç ve Öneriler 

 Literatür taramalarında Türk bankacılık sektöründe türev ürün kullanım düzeyi ve etkinliği 

üzerine birçok çalışma bulunmakla birlikte Covid-19 pandemi döneminde Türk bankacılık 

sektöründe türev ürün kullanımı üzerine fazla çalışma bulunmamaktadır. Türev ürün 

kullanımının risk yönetiminde etkin olup olmadığı ve düzeyde kullanıldığını pandemi 

bağlamında ele alması açısından bu çalışmanın literatüre anlamlı bir katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Araştırmada, pandemi dönemine yönelik gözlem sayısının az olması 

nedeniyle non-parametrik yöntemler tercih edilmiştir. Gelecek çalışmalarda örneklem 

büyüklüğü arttırılarak parametrik yöntemlerle daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilir. Çalışmanın 

diğer bir kısıtı ise, Türkiye’de bulunan kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarının 

faaliyet alanlarının farklılığı nedeniyle çalışmaya dâhil edilmeyişleridir. Ayrıca kamu mevduat 

bankalarında da türev ürün kullanımı özel ve yabancı sermayeli bankalara kıyasla düşük 

olduğundan bu banka grubu çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

Çalışma sonucuna göre; aktif büyüklükteki artış; futures, swap, opsiyon ürünlerindeki azalış ve 

forward ürünlerdeki artış %5 düzeyinde istatiksel olarak anlamlıdır, dolayısıyla H0 hipotezleri 

reddedilerek alternatif hipotezler kabul edilmiştir. Yani bu değişimler pandemi ile 

ilişkilendirilmiştir. Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğündeki artışın pandemi 

döneminde bankaların kobilere sağladığı destek paketleri ve bireysel kredilerden kaynaklandığı 

ve karlılık oranlarında yaşanan azalışın ise kredilerin ertelenmesinden kaynaklandığı 

düşünülebilir. Türev ürün kullanımının Türk bankacılık sektöründe henüz istenilen etkinliğe 

ulaşmadığı söylenebilir. 

Mann-Whitney U testine ilişkin analiz bulguları incelendiğinde, iki banka grubunda da banka 

aktif büyüklüklerinin pandemi sonrasında artış gösterdiği ancak aktif kârlılıklarının ise azaldığı 

görülmektedir. Karlılıkların azalışına dair bulgular, Almutairi (2022)’nin çalışmasıyla benzerlik 

göstermektedir. Aktiflere oranla türev ürün kullanımlarında ise pandemi süresinde azalış olduğu 

görülmektedir. İki banka grubu için de sadece futures-aktif oranında istatistiksel olarak anlamlı 

bir artış söz konusudur. Ayrıca, farklı olarak yabancı sermayeli bankalarda pandemi sonrasında 

swap kullanımında da artış olduğu görülmektedir. Ancak bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Diğer yandan, iki banka grubunda da aktiflere oranla türev ürünler içerisinde en fazla 

swap kullanımının olduğu en az futures kullanımının olduğu görülmektedir. 

Grafiksel incelemeler ve Mann-Whitney U testi bulguları değerlendiğinde, Taştemel (2020)’in 

ulaştığı sonuçlarla uyumlu olarak Türk bankacılık sektöründe alım satım amaçlı türev ürün 

kullanımının risk amaçlı türev ürün kullanımına oranla daha yoğun olduğu gözlemlenmiştir. 

Ancak Fettahoğlu vd. (2018)’nin Türk bankacılık sektöründe türev ürün kullanımının 

arbitrajdan ziyade risk amaçlı türev ürün kullanımının olduğu sonucunun aksine bulgulara 

ulaşılmıştır.  

Bankalarda türev ürün kullanımının banka performansıyla etkileşimi üzerine yapılacak gelecek 

araştırmalarda, pandemi gibi olağanüstü dönemlerin bu olası ilişkiye etkisi ekonometrik 

yöntemlerle irdelenebilir. Türk bankacılık sektöründe türev ürün kullanımlarının yeterli 

büyüklüğe ulaşması ve pandemi sonrası döneme ilişkin daha fazla sayıda gözlem elde 

edilebildiğinde, dinamik yöntemlerle konu incelenebilir. Ayrıca, Türkiye’de türev ürünlerin 

kullanımının daha çok döviz kurlarından etkilendiği ve döviz swap işlemlerinin türev ürünler 

arasında en çok kullanılan sözleşmeler olduğu belirtilmektedir (Akarsu ve Dilbaz Alacahan, 

2020). Bu nedenle, alım-satım amaçlı döviz swap işlemlerinde Covid -19 pandemisi döneminde 

özellikle kurlarda yaşanan dalgalanmalardan kaynaklı döviz swaplarının etkin kullanımının 

olup olmadığı da incelenebilir. Ek olarak, bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe risk amaçlı 

türev ürün kullanımının etkin olmadığı gözlemlenmiştir. Gelecek çalışmalarda, pandemide 
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bankaların risk yönetimine ne düzeyde önem verdiği ve içsel yöntemlerle dışsal yöntemlerden 

hangileri kullanılarak korunmaya gittiği incelenebilir. 
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Özet   

Covid 19 pandemisi ile birlikte Türkiye’de virüsün hızlı yayılımını önleyici tedbirler alınmış ve hızlıca uygulamaya 

konulmuştur. Bu tedbirlerle beraber yaşam koşulları ve alış veriş tercihleri değişmiştir. Bazı sektörlerde yer alan 

işletmelerin faaliyetlerine kısıtlama getirilirken, işletme faaliyetlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortama taşınmıştır. 

Bu süreçte işletmelerin finansal yapısında değişimlerin incelenmesi ve borç–özkaynak dengesindeki değişimin 

belirlenmesi işletmelerin Covid 19 pandemi döneminde nasıl bir finansal değişime uğradıklarını belirleyecektir. Bu 

çalışmanın temel amacı; Covid 19 pandemisinin yaşandığı dönemlerde işletmelerin borçlanma yapılarındaki değişimi 

belirlemektir. Bu çalışma, işletmelere yönelik alınacak kararlarda ve ekonomik değerlendirmelerde önemli bir veri 

olacaktır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören ve finansal tabloları Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda ilan edilen imalat şirketleri üzerinde bir inceleme yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilen işletmelerin 

finansal verileri oran analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Oran analiz tekniğinde yer alan oran gruplarından finansal yapı 

oranları işletmelerin kaynak yapısını diğer bir ifade ile borç-özkaynak dengesini açıklayan oranlardır. Çalışmada, Covid 

19 pandemisinin yoğun yaşandığı dönemlerdeki finansal yapı oranları ile daha önceki yıllara ait finansal yapı oranları 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada oranlardaki pozitif ve negatif değişimler belirlenmiş ve etkilenen şirketler tespit 

edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Covid 19 Pandemi, Borçlanma Yapısı, Finansal Tablolar Analizi, Oran Analizi. 

 

IN THE COVID 19 PANDEMIC DETERMINING THE CHANGE  IN THE 

DEBT  STRUCTURE OF BUSINESSES 

 

Abstract  

With the Covid 19 pandemic, measures have been taken to prevent the rapid spread of the virus in Turkey and have 

been implemented quickly. With these measures, living conditions and shopping preferences have changed. While 

restrictions were imposed on the activities of businesses in some sectors, the majority of business activities were moved 

to the electronic environment. In this process, examining the changes in the financial structure of the enterprises and 

determining the change in the debt-equity balance will determine what kind of financial change the businesses have 

undergone during the Covid 19 pandemic period. The main purpose of this study; It is to determine the change in the 

borrowing structures of businesses during the times of the Covid 19 pandemic. It will be an important data in the 

decisions to be taken for these enterprises and in economic evaluations. In this direction, within the scope of the study, 

an examination was made on the manufacturing companies traded in Borsa Istanbul and whose financial statements 

were announced on the Public Disclosure Platform. The financial data of the companies included in the research were 

analyzed with the ratio analysis technique. Financial structure ratios, one of the ratio groups in the ratio analysis 

technique, are the ratios that explain the resource structure of the enterprises, in other words, the debt-equity balance. 

In the study, the financial structure ratios of the times when the Covid 19 pandemic was intense and the financial 

structure ratios of previous years were compared. In the comparison, positive and negative changes in the ratios were 

determined and the number of affected companies was calculated for positive or negative changes. 

Keywords: Covid 19 Pandemic, Debt Structure, Financial Statements Analysis, Ratio Analysis. 

GİRİŞ  

 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid 19 adı verilen bir virüs kısa sürede 

tüm dünyayı etkisi altına almıştır.  Ölümcül sonuçlar doğuran bu virüsün dünyaya yayılımını 

engellemek adına ülkeler sınırlarını kapatmaya ve zorunlu girişlerde 14 günlük karantina 

kurallarını uygulamaya başlamışlardır. Ülke içinde de bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Türkiye’de 

Covid 19 virüsü taşıdığı tespit edilen ilk hasta 11 Mart 2020’de resmi olarak kayıtlara geçmiştir. 

Hemen ardından tüm eğitim seviyelerinde on-line olarak uzaktan canlı eğitime geçilmiş, 

insanların temasının yoğun olduğu yeme-içme hizmeti veren yerler ile, sinema, eğlence mekanları 

kapatılmış, düğün, nişan, cenaze gibi etkinlikler yasaklanmıştır (Erdem, 2020). Sokağa çıkma 

kısıtlamaları da bu süreçte alınan kararlardan biri olmuştur. Bütün bunlarla beraber virüsün 
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yayılımını engellemek için maske, mesafe, hijyen vurgusu da kişilerin yaşam standartlarını ve 

satın alma tercihlerini değiştirmiştir.  

Söz konusu bu yasaklar, kısıtlamalar ve satın alma tercihlerindeki değişim işletmeleri de 

etkilemiştir. İşletmelerin bir kısmı sadece on-line hizmet sunabilirken, bir kısmının faaliyetleri 

durma noktasına gelmiştir. Bazı işletmelerde ise durum tam tersi bir etki yaratmıştır. Özellikle 

hijyen ürünlerine olan talep geçmiş dönemlere kıyasla çok yüksek bir artış göstermiştir. Bu 

süreçte işletmelerin finansal performanslarında da değişim yaşandığı öngörülmektedir. Satış 

performanslarından, nakit akışlarına, finansal değerlendirmelere yönelik pek çok değişiklik 

olduğu çeşitli kaynaklarda vurgulanmaktadır(Cavlak, 2020; Öktem ve Öktem, 2021; Eroğlu, 

2020; Özcan, 2021; Keleş, 2020; Kılıç ve Çalış, 2021). Bu çalışmalar daha çok ekonomik açıdan 

değerlendirilmiştir. VI. Güncel Muhasebe Çalıştayında finansal açıdan değerlendirilme 

yapılmıştır. Ancak, borçlanma yapısı açısından detay bir çalışma tespit edilememiştir. Bu 

çalışmanın temel amacı Covid 19 pandemisinin yaşandığı dönemlerde işletmelerin borçlanma 

yapılarındaki değişimi belirlemektir. İşletmelerle ilgili kararların alınması, ekonomik 

göstergelerin belirlenmesi ve yorumlanması açısından bu değişimin belirlenmesi önemlidir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

İşletmelerle ilgili finansal bilgiler finansal tablolar aracılığı ile bilgi kullanıcılarına ulaşmaktadır. 

Muhasebe sürecinin çıktıları olan finansal tablolar işletmelerin finansal durumu, faaliyet sonucu 

ve nakit akışı ile ilgili genel bilgiler sunmaktadır. Türkiye’de finansal tabloların hazırlanması iki 

farklı yasal düzenlemeye göre hazırlanmaktadır. İşletmelerin varlıkları ile kaynakları Türkiye 

Muhasebe Standartlarına göre Finansal Durum Tablosu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğine göre Bilanço adı verilen finansal tabloda yer almaktadır. Varlıklar; işletmelerin 

ekonomik değerlerini gösterirken, kaynaklar işletmenin finansal yapısını göstermektedir. 

İşletmeler faaliyetlerini varlıklar kısmında yer alan ekonomik değerleri kullanarak yerine 

getirmektedir. Varlıklar işletmelerin elinde bulunan ayni ya da nakdi değerler ile işletmenin 

alacak haklarını göstermektedir. Kaynaklar ise varlıkların finansmanında kullanılan değerlerdir. 

İşletmenin kaynakları ortakların haklarını temsil eden Özkaynaklar ile üçüncü kişi ya da 

kurumlara olan borç ve yükümlülükleri gösteren Yabancı Kaynaklardan oluşmaktadır. 

İşletmelerin kaynak yapısının dağılımı, diğer bir ifade ile borç-özkaynak dengesi işletmelerin mali 

açıdan gücünü göstermektedir. İşletmeler varlıklarının finansman ihtiyaçlarında ya borçlanmaya 

başvuracak ya da özkaynaklarını güçlendirerek yol ve yöntemlere başvuracaktır. Makul düzeyde 

bir borçlanma, finansal kaldıraç etkisi ile işletmeye olumlu yansımalara neden olurken aşırı 

boçlanma özellikle negatif net çalışma sermayesi işletmeler açısından olumsuz olarak 

değerlendirilmektedir.  

İşletmenin finansal yapısının değerlendirilmesi, analiz edilip yorumlanması için finansal analiz 

tekniklerinden yararlanılmaktadır. Finansal analiz bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet 

sonuçlarını ve finansal performansını değerlendirebilmek, gelişme yönlerini saptayabilmek ve o 

işletme ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan 

kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve bu ilişkilerin zaman içinde göstermiş oldukları 

eğilimlerin incelenmesidir (Elmas, 2017). Sözü edilen bu finansal analiz teknikleri çoğu kaynakta 

(Yıldırım, 2021; Akgüç, 2013; Akdoğan ve Tenker, 2010; Elmas, 2017; Şamiloğlu ve Akgün, 

2010; vb.) dört ana başlıkta sıralanmaktadır. Bunlar: karşılaştırmalı tablolar analizi, dikey analiz, 

trend analizi, oran analizi. Finansal tablolar analiz edilirken finansal tablolardaki mutlak 

rakamlardan ziyade, birbiriyle ilişkili olan kalemlerin oranlanmasıyla anlamlı bilgiler elde 

edilebilir ve bu nedenle oran analizi finansal analiz açısından çok yaygın olarak kullanılmaktadır 

(G.Gençoğlu, 2014). Oran analizinde hesaplanan oranlar analizin amacına göre likidite oranları, 

finansal yapı oranları, faaliyet oranları ve karlılık oranları olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. 

Elmas (2017) bu gruba büyüme oranları olarak yeni bir oran grubu eklemiştir. Bu oranlardan 

işletmenin borç özkaynak yapısının incelendiği ve değerlendirildiği oran grubu finansal yapı 

oranlarıdır. Finansal yapı oranları finansal durum tablosunun kaynaklar kısmında yer alan yabancı 

kaynak ve özkaynak dağılımına odaklanmaktadır. Yabancı kaynakların çok fazla olması 
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borçlanma maliyetlerini arttırırken, özkaynakların fazla olması özkaynak maliyetini 

artırmaktadır.  

Oran analizinde kullanılan oranlar TC. Merkez Bankası’nın reel sektör istatistikleri içerisinde tek 

tek tanımlanmaktadır. Bu oranlar yukarıda ifade edilen dört oran grubu dikkate alınarak 

hesaplanan oranlardır. Oran analizinde hesaplanan oranların tek başına bir anlamı yoktur. 

Hesaplanan oranların anlamlı olabilmesi için bu oranların belirli ölçütlerle karşılaştırılması 

gerekmektedir. Bu oranlar geçmiş yıllara ait finansal oranlarla karşılaştırılabileceği gibi, aynı 

sektörde yer alan diğer şirketlerin oranları ile ya da genel kabul görmüş sabit oranlarla da 

karşılaştırılabilir.  

 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışmanın temel amacı Covid 19 pandemisinin yaşandığı dönemlerde işletmelerin borçlanma 

yapılarındaki değişimi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbulda işlem gören ve 

finansal tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilen imalat işlemleri araştırma 

kapsamına alınmıştır. Bu işletmelerden 2018-2021 yıl sonu finansal tablolarına kesintisiz 

ulaşılabilen 238 işletme araştırma kapsamına alınmıştır.  

Sözü edilen 238 işletmenin borçlanma yapısındaki değişimin tespiti için oran analiz tekniği 

kullanılmıştır. Oran analiz tekniği içerisinde yer alan oran gruplardan finansal yapı oranları 

işletmelerin borçlanma yapısını gösteren oran grubudur. Bu oranlar TC.Merkez Bankası 

tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak hesaplanmıştır. Araştırmanın amacı işletmelerin 

borçlanma yapılarındaki değişimin belirlenmesi olduğundan işletmelerin finansal yapı oranları 

geçmiş yılların finansal yapı oranları ile karşılaştırılmıştır.  

   

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

238 işletmenin Covid 19 pandemi dönemi ve öncesini esas alan 3 yıla ait borç-özkaynak yapısına 

yönelik oranlar hesaplanmıştır. Çalışmada bu oranların Covid 19 pandemi dönemin olumsuz 

etkilerinin en yoğun yaşandığı 2020 yılındaki sonuçlarının önceki yıllara göre değişimi 

belirlenmiştir. Toplam 9 oran üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu oranların büyük 

çoğunluğu finansal yapı oranları, çok azı da bu oranların yorumunu kuvvetlendirecek diğer 

oranlardır. Bu oranlar 2019 yılındaki oranların 2018 yılındaki oranlara göre değişimi, 2020 

yılındaki oranların 2019 ve 2018 yılındaki oranlara göre değişimi hesaplanmıştır. Bu değişimin 

pozitif yönde olan şirket sayısı ile negatif yönde olan şirket sayısı birkaç kategoride tespit 

edilmiştir. Oranlardaki değişim önemsiz fark, önemli fark ve çok önemli fark olarak 

gruplandırılmıştır.   

SONUÇ  

Covid 19 pandemi sürecinde önemli kısıtlama ve tedbirler hayata geçirilmiştir. Bu tedbirlerin 

uygulanması ile birlikte yaşam koşulları değişmiş, akabinde ticari faaliyetlerin yapısı da 

değişmiştir. Bu durumun şirketler üzerinde yansımalarının olması beklenebilir bir sonuçtur. Bu 

doğrultuda çalışmanın temel amacı; pandemi döneminde işletmelerin borçlanma yapılarındaki 

değişimin belirlenmesidir. Bu doğrultuda Borsa İstanbulda işlem gören ve Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda ilan edilen imalat işletmeleri üzerinde oran analiz tekniği kullanılarak 

değerlendirme yapılmıştır.  

İşletmelerin 2018, 2019 ve 2020 yılı finansal tablolarından üç yıllık finansal yapı oranları 

hesaplanmış ve bu oranlardaki yıllar itibariyle değişimler belirlenmiştir. İşletmelerin finansal yapı 

oranlarındaki değişim artış ve azalış olarak ikiye ayrılmıştır. Pozitif ve negatif yöndeki bu 

değişimler önemli ve çok önemli değişimler olarak gruplandırılmıştır. Her gruba giren şirketlerin 

sayısı tespit edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen şirketlerin finansal yapısının değişiminde hemen 

hemen eşit sayıda pozitif ve negatif etkilenen şirket olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde genellikle 

eşit düzeyde borçlanma veya özkaynak eğilimi tespit edilmiştir. Sektörel açıdan detay incelemede 

ise tüm sektörlerde düşük düzeyde pozitif veya negatif yönde değişim belirlenmiş ancak bunun 

genele yayılmadığı gözlenmiştir.   
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Özet 

Bu çalışma, meslek yüksekokullarında muhasebe ve vergi bölümünde eğitim alan öğrencilerin öğrenme yaklaşımları 

ile akademik güdülenmeleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen veriler 

SPSS for Windows 25 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, öğrenme yaklaşımları ve alt boyut 

olan derin öğrenme yaklaşımı ile akademik güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak, diğer alt boyut olan yüzeysel öğrenme yaklaşımı ile akademik güdülenme arasında 

herhangi bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Öğrenme Yaklaşımları, Derin Öğrenme, Yüzeysel Öğrenme, Akademik 

Güdülenme 

Jel Kodları: M41, I21 

 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACCOUNTING 

AND TAX DEPARTMENT STUDENTS' APPROACHES TO LEARNING 

ACCOUNTING COURSES AND THEIR ACADEMIC MOTIVATION: THE 

CASE OF KSU 

 

Abstract 

This study was carried out to determine the relationship between the learning approaches and academic motivation of 

the students studying in the accounting and tax departments of vocational schools. The data obtained by the survey 

method were analyzed with the help of Spss for Windows 25 program. As a result of the analysis, it has been determined 

that there is a statistically significant and positive relationship between learning approaches and its sub-dimension, deep 

learning approach, and academic motivation. However, it was observed that there was no relationship between the other 

sub-dimension, the surface learning approach, and academic motivation. 

Keywords: Accounting Education, Learning Approaches, Deep learning, Surface Learning 

JEL Codes: M41, I21 

1. GİRİŞ 

Yaşadığımız bilgi çağında devasa bir yığın haline gelmiş bilginin tamamına ulaşmak mümkün 

olmadığı gibi böyle bir çaba içerisinde olmakta yersiz olacaktır (Önder ve Beşoluk, 2010, s. 57). 

Günümüzde eğitim seviyesinin artmasına rağmen, bu devasa bilgi yığınları içerisinde ihtiyacı 

olan bilgiye yani katma değer yaratan bilgiye nerede nasıl ulaşacağını bilen, elde ettiği bilgiyi 

amacı doğrultusunda kullanabilen, elindeki veriyle doğru sonuçlara ulaşabilen, ulaştığı sonuçları 

doğru bir şekilde yorumlayabilen ve doğru kararlar alabilen yetişmiş entelektüel insan gücüne 

daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu ihtiyaç, olaylara eleştirel bir gözle 

bakabilen, olaylar arasında ilişki kurabilen, analitik düşünebilen ve olayları her yönüyle 

derinlemesine irdeleyebilen uzman bireyler yetiştirmeyi gerekli kılmıştır (Kurnaz, 2019, s. 238). 

Elbette ki istenilen düzeyde bireylerin yetiştirilmesi kaliteli bir eğitimle mümkündür. Ancak, 

eğitimin kalitesini üniversitenin fiziki imkanları, eğitim verenin bilgi düzeyi ve aktarma yeteneği, 

kullanılan öğretim teknikleri gibi faktörlerin etkisi kadar, öğrenci profili, öğrencinin öğrenme 

arzusu ve öğrenme yaklaşımları da bir o kadar önemelidir (Öztürk, 2018, s. 46). 

Öğrenme yaklaşımı, herhangi birinin öğrenmeye başlama şekli, kişi ile öğrenilen materyal 

arasındaki ilişki (Ramsden, 2003, s. 41) olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir şeklide öğrenme 

yaklaşımı, öğrencinin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran, öğrenmenin niteliğini belirleyen, 

öğrencinin öğrenme konusunu ele alırken ki niyetine bağlı olarak ortaya çıkan yönelimini ifade 

eden ayrıca, öğrencilerin nasıl öğrendiklerini tespit etmeye ve öğrenme süreçlerini geliştirmeye 

çalışan bir araç (Ayanoğlu vd., 2014, s. 77) olarak ifade edilmektedir. 
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Öğrencilerin gösterdiği öğrenme yaklaşımın Derin Öğrenme (DÖ) ve Yüzeysel Öğrenme (YÖ) 

olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Derin öğrenme yaklaşımında olan öğrenci, konuyu 

derinlemesine anlamaya çalışır, bilgiyi daha önce öğrenmiş olduğu bilgi yapıları ve tecrübeleri 

ışığında yorumlar. Yüzeysel öğrenme eğiliminde olan öğrenci ise, yalnızca görevi yerine 

getirmek veya dersi geçmek için gerekli olan bilgiyi edinme niyetiyle hareket eder. Bu nedenle 

öğrenci, konunun ezberlenmesine ve yeniden üretilmesine güvenir ve konuyu anlamaya çalışmaz. 

Bu yaklaşımda olan öğrencilerin, yüksek kaliteli öğrenme çıktıları veya uygun beceri ve yeterlilik 

geliştirmeleri pek mümkün değildir (Hall, Ramsay ve Raven, 2004, s. 490-491). 

Bu bağlamda çalışma, muhasebe ve vergi bölümü öğrencilerinin muhasebe derslerini öğrenme 

yaklaşımları ile akademik güdülenmeleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır ve dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmada giriş, literatür araştırması, yöntem ve 

uygulama ve sonuç ve öneriler bölümleri yer almaktadır. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 

Öğrenme yaklaşımları ile akademik güdülenme konularına yönelik yapılan ulusal ve uluslararası 

alanda birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Ancak, muhasebe ve vergi bölümü öğrencilerine 

yönelik bahsedilen konularda bütünleşik olarak ele alınarak yapılan çalışmalara rastlanılmamıştır. 

Öğrenme yaklaşımları ve akademik güdülenme ile ilgili yapılmış olan bazı çalışmalara aşağıda 

yer verilmiştir. 

Both vd. (1999) Avustralya’da iki üniversite de muhasebe öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını, 

daha önceden sanat, eğitim ve bilim öğrencileri ile yapılan çalışma ile karşılaştırmak amacıyla 

yaptıkları çalışmada, muhasebe öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının sanat, eğitim ve bilim 

öğrencilerine göre yüzeysel öğrenme yaklaşımı düşük, derin öğrenme yaklaşımının ise yüksek 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Hall vd. (2004) öğrenme ortamındaki değişikliklerin öğrencilerin öğrenme yaklaşımları 

üzerindeki etkisini tespit etmek için yaptıkları çalışmada, dönem boyunca muhasebe 

öğrencilerinin derin öğrenme yaklaşımlarında küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir artış ve 

yüzeysel öğrenme yaklaşımlarında ise küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir azalmanın 

olduğunu oltaya koymuşlardır. 

Ekinci (2009), lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını tercih etme 

düzeylerini ve bazı öğretme-öğrenme süreci değişkenleri ile ilişkilerini tespit etmek amacıyla 

yaptığı çalışmada, öğrencilerin öğrenme konusunu ele alırken derin öğrenme yaklaşımlarının 

daha yüksek düzeyde olduğu, ayrıca öğrencilerin öğrenme yaklaşımı tercihi ile öğretme-öğrenme 

süreci değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. 

Ayanoğlu vd. (2014) çalışmalarını, lisan ve ön lisans düzeyinde eğitim olan öğrencilerin sosyo-

kültürel özellikleri ile öğrenme yaklaşımları arasında herhangi bir fark oluşturup oluşturmadığını 

araştırmak amacıyla yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda, ön lisans öğrencilerinin lisans 

öğrencilerine göre yüzeysel öğrenmeyi daha fazla tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Öztürk (2018) muhasebe eğitimi gören öğrencilerin muhasebe derslerinde ortaya koydukları 

öğrenme yaklaşımlarının demografik özelliklere, devam durumların ve dersleri günlük tekrar 

etme durumlarına göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak amacıyla yaptığı 

çalışmada, derin öğrenme yaklaşımı ile demografik özellikler arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca çalışma, öğrencilerin demografik özelliklerinin derin 

öğrenme ile yüzeysel öğrenme yaklaşımlarında farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Kurnaz (2019) lisans düzeyinde eğitim gören ve muhasebe derslerinden en az birini alan 

öğrencilerin, öğrenme yaklaşımlarına olan eğilim düzeylerini ve cinsiyet, yaş, sınıf gibi bazı 

değişkenler ile öğrenme yaklaşımları arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

yaptığı araştırmada, derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımında ciddi bir farkın olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. 

Güdelci (2020) Batman üniversitesi İİBF İşletme bölümü öğrencilerine öğrenme yaklaşımları ile 

öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmada, derin öğrenme 

yaklaşımıyla öz yeterlilik arasında pozitif yönlü yüksek bir ilişkinin olduğu ve ayrıca sınıf ve 
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öğrenim şekli değişkenleri açısından yüzeysel öğrenme yaklaşımında bir farklılaşma olduğunu 

tespit etmiştir.  

Gökdemir ve Uğur (2020) turizm eğitim alan üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımının 

akademik güdülenme davranışları üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada, 

sosyal medya kullanımının akademik güdülenme üzerinde etkisinin olduğu, ayrıca erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere göre akademik güdülenme düzeylerinin daha yüksek olduğu 

sonucunu ortaya koymuşlardır. 

3. YÖNTEM VE UYGULAMA 

 

Bu bölümde; araştırmanın amacı ve önemi, kapsamı ve kısıtı, verilerin elde edilmesi ve analizi, 

bulgular ve değerlendirme alt başlıkları yer almaktadır.  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan biri olan nitelikli iş gücüne sahip 

olmanın yolu iyi planlanmış kaliteli bir mesleki eğitimden geçtiği (Ulus, Tuncer ve Sözen, 2015, 

s. 168) tartışılmaz bir gerçektir. Günümüz iş dünyasında ihtiyaç olan nitelikli işgücünün 

sağlanmasında kaliteli bir mesleki eğitimin gerekliliğinin yanında, eğitim gören bireyin 

öğrenmeye karşı olan yaklaşımı ve akademik güdülenmişlik düzeyinin de bir o kadar önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

Bu bağlamda araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında muhasebe ve vergi bölümünde 

eğitim alan öğrencilerin muhasebe derslerini öğrenmede gösterdikleri öğrenme yaklaşımları ile 

akademik güdülenmeleri asandaki ilişkiyi tespit etmektir. 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

 

Literatür incelenerek araştırmanın amacı doğrultusunda öğrenme yaklaşımları ile akademik 

güdülenmeleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve öğrenme yaklaşımının akademik 

güdülenme üzerindeki etkisinin tespit edilmesi konusunda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

 Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile akademik güdülenme 

davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı ile akademik 

güdülenme davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin yüzeysel öğrenme yaklaşımı ile akademik 

güdülenme davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının, akademik güdülenme 

davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımlarının, akademik 

güdülenme davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin yüzeysel öğrenme yaklaşımlarının, akademik 

güdülenme davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Bu çalışmada, temel olarak öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile akademik güdülenme 

davranışları arasındaki ilişki ve öğrenme yaklaşımının akademik güdülenme düzeyine olan etkisi 

ölçülmek istenmiştir. Araştırmanın amacı ve hipotezleri doğrultusunda aşağıdaki model 

oluşturulmuştur. 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtı 

Araştırmanın kapsamını, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu, 

Göksun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu muhasebe ve vergi 

bölümünde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. İlgili birimlerde 2021-2022 yıllarında aktif 

olarak eğitimine devam eden öğrenciler araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. 

3.4. Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi 

Verilerin elde edilmesinde anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket uygulamasının yapılabilmesi 

için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu’ndan 

(11.01.2022 Tarih ve 2022-1 Sayılı Kararı) izin alınmıştır. Uygulanan anket 43 ifade ve 3 (üç) 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde öğrenme 

yaklaşımları ölçeği ve üçüncü bölümde ise akademik güdülenme ölçeği yer almaktadır. Öğrenme 

yaklaşımları ölçeği, Orijinali Biggs, Kember ve Leung (2001) tarafından geliştirilen ölçek Önder 

ve Beşoluk (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 

Cronbach’s Alpha (α) değeri Derin öğrenme için 0,78 Yüzeysel öğrenme için 0,74’tür. Akademik 

güdülenme ölçeği ise, Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilmiştir ve 20 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçeğin Cronbach’s Alpha (α) değeri 0,87’dir. 

Araştırmanın evrenini KSÜ Afşin MYO, Göksun MYO ve Sosyal Bilimler MYO’ da 2020 ve 

2021 yıllarında eğitim ve öğretime devam eden muhasebe ve vergi bölümü öğrencileri 

oluşturmaktadır. Verilerin toplandığı tarih itibariyle kayıtlı olup eğitime devan eden öğrenci sayısı 

yaklaşık olarak Afşin MYO’ da 56, Göksun MYO’ da 60, Sosyal Bilimler MYO’ da 240 olmak 

üzere toplam 356 öğrenci bulunmaktadır. Yüz yüze ve online olarak 202 öğrenciye anket 

uygulanmıştır. Bazı araştırmacılar, Belirli evrenler için yeterli olabilecek örneklem sayılarını 

belirledikleri tabloda, evreni 350 ile 400 kişi arasında olan bir gruba uygulanacak olan bir 

araştırma için 185 örneklem sayısının yeterli olacağını ifade etmişlerdir (Coşkun, Altunışık ve 

Yıldırım, 2017, s. 144). Araştırmanın kısıtı göz önünde bulundurulduğunda, dönüşü sağlanan 

anket sayısının yeterli olduğu görülmektedir. 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden olan 

frekans, medyan, minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Veriler 

normallik testine tabi tutularak, her bir boyutun basıklık ve çarpıklık değerleri bulunmuştur. 

Çarpıklık ve basıklık değerlerinin-2.0 ile +2,0 arasında olması normal dağılım olarak kabul 

edilmektedir (Geonge ve Mallery, 2010; Seçer, 2017, s. 33). Tablo 2’de verilen değerlere 

bakıldığında araştırmada kullanılan ölçeklerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 

araştırmanın güvenilirliği için güvenilirlik testi uygulanmıştır. Bazı araştırmacılar alfa katsayısı 

0,65’in üzerinde ise kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu ifade etmişlerdir (Tavşancıl, 

2006; Devellis, 2017, s. 109). Tablo 2’de verilen alfa katsayılarına bakıldığında ölçeklerin 

güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına ve Akademik Güdülenme Ölçeklerine İlişkin Boyutların 

Psikometrik Özellikleri 

Ölçekler İfade sayısı 
Cronbach 

Alfa 
X̄ SS Çarpıklık Basıklık 

Öğrenme 

Yaklaşımları 
20 0,666 63,22 9,09 -0,488 1.963 

Derin 

Öğrenme 
10 0.716 32.02 6.11 -0.760 1.093 

Yüzeysel 

Öğrenme 
10 0.696 31.20 6.76 -0.136 0.132 

Akademik 

Güdülenme 
20 0.877 66.99 13.04 0.560 1.051 

Tabloda yer alan analiz sonuçları incelendiğinde; 

Öğrenme Yaklaşımları: Yirmi ifadeden oluşan öğrenme yaklaşımları ölçeğine ait boyutun 

aritmetik ortalaması 63.22 iken standart sapması 9.09 olarak bulunmuştur. Öğrenim yaklaşımları 
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Cronbach Alfa değeri 0.666 ile güvenilir olduğu ve çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2.0 ile -

2.0 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Derin öğrenme: On ifadeden oluşan öğrenme yaklaşımlarına ait boyutun aritmetik ortalaması 

32.02 iken standart sapması 6.11 olarak bulunmuştur. Derin öğrenmenin Cronbach Alfa değeri 

0.716 ile güvenilir olduğu ve çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2.0 ile -2.0 arasında olduğu tespit 

edilmiştir. 

Yüzeysel öğrenme: On ifadeden oluşan öğrenme yaklaşımlarına ait boyutun aritmetik ortalaması 

31.20 iken standart sapması 6.76 olarak bulunmuştur. Yüzeysel öğrenmenin Cronbach Alfa değeri 

0.696 ile güvenilir olduğu ve çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2.0 ile -2.0 arasında olduğu tespit 

edilmiştir. 

Akademik güdülenme: Yirmi ifadeden oluşan akademik güdülenme ölçeğine ait aritmetik 

ortalaması 66.99 iken standart sapması 13.04 olarak bulunmuştur. Akademik güdülenmenin 

Cronbach Alfa değeri 0.877 ile güvenilir olduğu görülmüştür ve Çarpıklık ve basıklık değerlerinin 

+2.0 ile -2.0 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Ölçeklerin demografik özelliklere göre karşılaştırmalarında parametrik testler kullanılmıştır. İki 

grup ortalamalarının karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Öğrenme 

yaklaşımları ile akademik güdülenme arasındaki ilişki korelasyon analizi ve öğrenme 

yaklaşımlarının akademik güdülenmeye etkisi regresyon analiziyle ortaya konmuştur 

3.5. Bulgular ve Değerlendirme 

3.5.1. Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellik dağılımları Tablo 3’te 

gösterilmektedir. 
Tablo 3. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri Dağılımı 

Değişkenler Frekans % 

Cinsiyet   

Kadın 94 46.5 

Erkek 108 53.5 

Yaş    

20 yaş ve altı 132 65.3 

21 yaş ve üzeri 70 34.7 

Sınıf   

1.sınıf 131 64.9 

2.sınıf 71 35.1 

Toplam 202 100.0 

Tablo 3’te verilen değerlere bakıldığında öğrencilerin %53.5’inin erkek, %46,5’inin kadın 

olduğu, %65.3’ünün 20 yaş ve altı, %34,7’sinin 21 yaş ve üzeri, %64.9’unun 1.sınıf, 

%35,5’ininde 2.sınıf olduğu görülmüştür. 

 

3.5.2. Öğrenme Yaklaşımı ile Akademik Güdülenme Arasındaki İlişki 

Muhasebe öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ile akademik güdülenmeleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi içir korelasyon analizi yapılmıştır. Analize ait bulgular Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4. Öğrenme Yaklaşımları ile Akademik Güdülenme Arasındaki Korelasyon 

Değişkenler 1 2 3 4 

1 Akademik Güdülenme 1    

2 Derin Öğrenme 0.672** 1   

3 Yüzeysel Öğrenme -0.039 -0.005 1  

4 Öğrenme Yaklaşımları 0.423** 0.669** 0.740** 1 

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

Tabloda yer alan araştırmanın değişkenlerinin korelasyon katsayılarına bakıldığında akademik 

güdülenme ile derin öğrenme arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü (r=0.672; 

p<0.01) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında,  Muhasebe 

eğitimi alan öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı ile akademik güdülenme davranışları 
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arasında anlamlı bir ilişki vardır hipotezi kabul edilmiştir. Ancak analiz sonuçlarına göre, 

akademik güdülenme ile yüzeysel öğrenme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin 

olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Bu sonuca göre,  Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin 

yüzeysel öğrenme yaklaşımı ile akademik güdülenme davranışları arasında anlamlı bir ilişki 

vardır hipotezi reddedilmiştir. Akademik güdülenme ile öğrenme yaklaşımları arasında ise, 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü (r=0.423; p<0.01) bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Bu sonuca göre,  Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile akademik 

güdülenme davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır hipotezi kabul edilmiştir. 

3.5.3. Öğrenme Yaklaşımlarının Akademik Güdülenmeye Olan Etkisi 

Muhasebe öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının ve alt boyutlarının akademik güdülenmelerine 

olan etkisini incelemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analize ait bulgular Tablo 5 ve 

6’da yer almaktadır. 
Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Derin Öğrenmenin Akademik Güdülenme Üzerinde Etkisi Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişken 
ß t p Beta F 

Model 

(p) 

Adjusted 

R2 

Sabit 
21.042 5.772 0.000  

164.564 0.000 0.451 
Derin Öğrenme 

1.435 12.828 0.000 0.672 

Tablo 5’de derin öğrenmenin akademik güdülenme üzerindeki etkisini açıklamak üzere yapılan 

regresyon analiz sonuçları yer almaktadır. F değerine karşılık gelen anlamlılık seviyesine 

bakıldığında kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F=164.564; 

p<0.05). Bağımsız değişkene ait β katsayısına ait t değeri ve anlamlılık seviyelerine bakıldığında; 

derin öğrenmenin akademik güdülenme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu 

görülmektedir (p<0.05). Katsayının pozitif olduğu, derin öğrenmedeki bir birimlik artışın 

akademik güdülenme üzerinde 1.435’lik artış sağlayacağı söylenebilir.  

Akademik güdülenme üzerindeki değişimin %45.1’i derin öğrenme ile açıklandığı görülmektedir 

(Düzenlenmiş R2=0.451). Tabloda yer alan analiz sonuçlarına göre,  Muhasebe eğitimi alan 

öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımlarının, akademik güdülenme davranışları üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 6. Araştırmaya Katılanların Öğrenme Yaklaşımlarının Akademik Güdülenme Üzerinde Etkisi 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişken 
ß t p Beta F 

Model 

(p) 

Adjusted 

R2 

Sabit 
28.647 4.876 0.000  

43.464 0.000 0.174 
Öğrenme 

Yaklaşımları 
0.606 6.593 0.000 0.423 

Tablo 6’da öğrenme yaklaşımlarının akademik güdülenme üzerinde etkisini açıklamak üzere 

yapılan regresyon analiz sonuçları yer almaktadır. F değerine karşılık gelen anlamlılık seviyesine 

bakıldığında kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F=43.464; 

p<0.05). Bağımsız değişkene ait β katsayısına ait t değeri ve anlamlılık seviyelerine bakıldığında; 

öğrenme yaklaşımları akademik güdülenme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 

olduğu görülmektedir (p<0.05). Katsayının pozitif olduğu, öğrenme yaklaşımlarındaki bir 

birimlik artışın akademik güdülenme üzerinde 0.606’lık artış sağlayacağı söylenebilir. Akademik 

güdülenme üzerindeki değişimin %17.4’ü öğrenme yaklaşımları ile açıklandığı görülmektedir 

(Düzenlenmiş R2=0.174). Bu sonuçlara göre,  Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin öğrenme 
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yaklaşımlarının, akademik güdülenme davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır hipotezi 

kabul edilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışmanın amacı doğrultusunda öğrenme yaklaşımlarının akademik güdülenmeye olan etkisini 

tespit etmek için t testi ve bu iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığın test etmek 

için de korelasyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla 

yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında öğrenme yaklaşımları ile akademik güdülenmeleri 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Analiz sonuçları, öğrenme 

yaklaşımı boyutları olan derin öğrenme ve yüzeysel öğrenme boyutları açısından da 

değerlendirilmiş olup, derin öğrenme ile akademik güdülenme arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu, yüzeysel öğrenme yaklaşımı ile akademik 

güdülenme arasında ise herhangi bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Öğrenme yaklaşımının 

akademik güdülenmeye olan etkisini incelemek amacıyla yapılan regrasyon analizi sonuçlarına 

bakıldığında ise, öğrenme yaklaşımları ve alt boyutu olan derin öğrenme yaklaşımının akademik 

güdülenme üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Katsayının pozitif olması, derin 

öğrenmedeki artışın doğal olarak akademik güdülenmeyi de arttıracağını ortaya koymaktadır.  

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesinde 

nitelikli ve kaliteli işgücünün önemli bir yeri vardır. Nitelikli ve kaliteli işgücünün sağlanmasının 

yolu kaliteli bir mesleki eğitimden geçmektedir. Bu bağlamda derin öğrenme yaklaşımında olan 

öğrencilerin yüksek kaliteli öğrenme çıktılarına sahip olma özellikleri, yüzeysel öğrenme 

yaklaşımında olan öğrencilerin kaliteli öğrenme çıktılarına sahip olmaları ve analiz sonuçları 

dikkate alındığında, muhasebe eğitiminin bir mesleki eğitim olması nedeniyle, günümüz ve 

gelecekte ihtiyaç duyulan nitelikte muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesinde öğrencilere 

derin öğrenme yaklaşımının benimsetilmesi sağlanmalıdır. Derin öğrenmede; nitelikli öğrenme 

gerçekleşir, olaylar ile kavramlar arasında ilişki kurulur, öğrenme çıktıları yüksek düzeyde kaliteli 

olduğu için, günün koşul ve şartlarına uygun yetenekli işgücü yetiştirilir. Doğal olarak bu durum, 

ülkelerin değişen ve gelişen şartlar altında rekabet edebilme gücünü arttıracaktır. 
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Özet  

Nüfus artışlarına ve özel araç sayılarının artmasına rağmen mevcut kaynakların kısıtlı kalması sorunuyla yüz yüze kalan 

şehir yönetimleri ulaşım, sağlık, afet, eğitim, su, çevre temizliği, altyapı, güvenlik, konut hizmetleri gibi birçok alanda 

yönetimsel olarak mücadele etmektedirler. İlgili alanlarda ihtiyaç doğrultusunda beklentilerin etkin bir şekilde 

karşılanması akıllı şehir kavramı ile elzem çözümsel yaklaşımlar sunmakta ve olanaklar sağlamaktadır. Akıllı şehir 

modeli ekonomik, ergonomik, yaşam kalitesini arttıran, çevreye duyarlı, gerçek zamanlı, akıllı, sürdürülebilir, değer 

katan, açık fikirli, katılımcı şehir yönetimlerinin oluşturulmasında bir vizyon olarak görülmektedir. Akıllı şehir 

yaklaşımı ile şehir yönetimin de verinin çeşitli sistemlerle, sensörlerle, akıllı kartlarla, mobil cihazlarla vb, nesnelerin 

interneti (IoT) elde edilmesi, kontol takip merkezleri oluşturulması, verinin saklanması ve bilgiye ve karar 

mekanizmalarına dönüştürülmesi aşamalarında rol alacak bütünsel yaklaşımlar kabul edilmektedir. Gerek ulusal çapta 

gerekse küresel çapta akıllı şehir bilinci ve uygulamaları gün be gün artmakta gerekli stratejiler belirlenmekte ve 

yönetimsel olarak kaçınılmaz bir uygulama süreci haline gelmektedir. Akıllı şehirlerin yönetiminde tüm paydaşlar ile 

kollektif bir şekilde yönetişimin sağlanması ve etkin kararların alınması amacıyla strateji yönetimi, politika yönetimi, 

bütüncül hizmet yönetimi, iş yönetimi ayrılmaz bir bütün halinde değerlendirilmektedir. Akıllı şehir eko-sistemin de 

tüm paydaşların koordine olması gereken, hayati önem arz eden bir uygulamada akıllı ulaşım sistemleridir. Bilgi ve 

iletişim destekli, çoğulcu, doğacı, güvenli, bütünleşik ulaşım olanakları sunan akıllı ulaşım sistemleri, akıllı şehir 

üzerindeki tam olarak etkilerin açıklayıcı bir şekilde ortaya konulması rolü ve etkilerinin belirlenmesi sürdürülebilir, 

verimli, akıllı şehir yönetimleri için önemlidir. Kalabalıklaşan, çevre kirliliği artan, ulaşım problemlerinin arttığı, yakıt 

ve motorlu araç masraflarının çoğaldığı, motorlu taşıtların insan sağlığına zarar vermeyi arttırdığı, zaman verimliliğinin 

düştüğü şehirlerde akıllı ulaşımın, akıllı şehirlerin yönetilmesinde yüksek katsayılı katma değer üreten bir değişken 

olduğu aşikardır. Her ne kadar ilk bakışta akıllı ulaşımda toplu ulaşımın yaygın kullanımı, yaya, bisiklet odaklı yeşil, 

sürdürülebilir çözümler ilk sırayı alsa da akıllı ulaşım ve akıllı toplu taşıma sistemlerinin doğru bir şekilde işletmelere 

uygulanabilmesi için yönetim bilişim sistemleri çerçevesinde entegre altyapı sistemlerin kurulması, güncel en uygun 

sistemlerin kullanılması (IoT, büyük veri teknolojileri, iş zekâsı uygulamaları ve veri tabanı vb), sürdürülmesi, karar 

destek sistemleriyle uygulanması, bilişim alt yapısının doğru kurgulanması gerekmektedir. Diğer yandan; yaya, bisiklet 

gibi alternatif doğacı yöntemlerin verimli ve bütünleşik, güvenli bir şekilde sürdürülebilir bir hizmet sunması için 

optimizasyon çalışmalarına, iş zekâsı sistemlerine daha geniş çerçevede düşünüldüğünde bütünleşik karar destek 

sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı şehirlerin yönetimi, akıllı insanlar ve akıllı sistemler ile gerçekleşeceği, 

bunun akıllı ulaşım sistemleriyle ve akıllı toplu ulaşım sistemlerinin veri odaklı işletmeler ile aktif, bütünleşik açık 

fikirli çalışan paydaşlarla destekleneceği genel anlamda kabul edilmektedir. Bu bildiride toplu taşıma işletmelerinde 

akıllı ulaşım sistem verilerinin büyük veri teknolojileri ile desteklenmiş iş zekâsının mimarisinde uygulanması konusu 

literatür taraması yapılarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Zekâsı, Akıllı Toplu Taşıma, Büyük Veri 

Analitiği 

 

APPLICATION OF SMART TRANSPORTATION SYSTEM DATA IN 

BUSINESS INTELLIGENCE ARCHITECTURE WITH BIG DATA 

TECHNOLOGIES: A LITERATURE REVIEW 

 

Abstract    

Despite the increase in population and the increase in the number of private vehicles, cities that face the problem of 

limited resources are struggling administratively in many areas such as transportation, health, disaster, education, water, 

environmental cleaning, infrastructure, security, housing services. Effectively meeting the expectations in line with the 
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needs in the relevant fields, with the concept of smart city, offers essential analytical approaches and provides 

opportunities. The smart city model is seen as a vision for the creation of economical, ergonomic, quality of life, 

environmentally sensitive, real-time, smart, sustainable, value-adding, open-minded, participatory city administrations. 

With the smart city approach, holistic approaches are accepted to take part in the phases of city management, obtaining 

the Internet of Things (IoT), creating control monitoring centers, storing data and transforming data into information 

and decision-making mechanisms, with various systems, sensors, smart cards, mobile devices, etc. Smart city 

awareness and applications both nationally and globally are increasing day by day, necessary strategies are determined 

and it becomes an inevitable implementation process in terms of management. Strategy management, policy 

management, holistic service management, business management are evaluated as an integral whole in order to ensure 

collective governance and effective decisions with all stakeholders in the management of smart cities. Smart city eco 

system is intelligent transportation systems in a vital application where all stakeholders should coordinate. Intelligent 

transportation systems that provide pluralistic, improvised, safe, integrated transportation opportunities with 

information and communication support, and descriptively demonstrating the role and effects of the effects on the smart 

city are important for sustainable, efficient, intelligent city administrations. It is obvious that intelligent transportation 

is a variable that produces high coefficient added value in the management of smart cities in cities that are crowded, 

environmental pollution increases, transportation problems increase, fuel and motor vehicle costs increase, motor 

vehicles increase harm to human health, time efficiency decreases. Although the widespread use of public transportation 

in intelligent transportation, pedestrian, bicycle-oriented green, sustainable solutions take the first place, the 

establishment of integrated infrastructure systems within the framework of management information systems, the use 

of the most appropriate systems, maintenance, implementation of the information infrastructure with decision support 

systems, in order to apply intelligent transportation and intelligent public transportation systems to enterprises correctly.  

On the other hand, it's not the same in order for alternative improvised methods such as pedestrians and bicycles to 

provide an efficient and integrated, safely sustainable service, optimization studies, business intelligence systems are 

needed and integrated decision support systems are needed when considered in a broader context. It is generally 

accepted that the management of smart cities take place with smart people and smart systems, and that intelligent 

transportation systems and intelligent public transportation systems is supported by data-oriented enterprises and active, 

integrated open-minded stakeholders. In this paper, the application of intelligent transportation system data in the 

architecture of business intelligence supported by big data technology in public transport enterprises is examined by 

conducting a literature review. 

Keywords: Intelligent Transportation Systems, Management Information Systems, Business Intelligence, Big Data 

Analytics. 

GİRİŞ   

 

Teknolojik imkanlar dahilinde verilerin tespit edilerek muhafaza edilebilmesi, tutulabilmesi, 

saklanabilmesi mobil bireysel cihazların tüm şehir yaşamında bireylerce kullanılıyor olması, 

internetin tüm şehre ve sistemlere yayılmış olması, akıllı ulaşım sistemlerini şehir yönetimleri ve 

toplu taşıma işletmeleri için cazip hale getirmiştir. Bu bildirinin amacı; akıllı ulaşım verilerinin 

büyük veri teknolojileri ile desteklenmiş iş zekâsı mimarisinde uygulanması üzerinedir. Akıllı 

ulaşım sistemlerinde elde edilmekte olan verilerin veya elde edilmesi gereken verilerin büyük veri 

teknolojileri kullanılarak iş zekâsı mimarisi çerçevesinde yapılandırılması, yönetimsel hiyerarşide 

bilgiye dönüştürülmesi, karar destek sistemlerinin oluşturulması ve stratejik gücü araştırılmıştır.  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

Toplu taşıma işletmelerinde akıllı ulaşım verilerinin büyük veri teknolojileri ile iş zekâsı 

uygulanması veri odaklı karar vermeyi sağlaması ve bunun işletmelere katacağı yönetimsel 

pozitif değerleri üzerine ilgili alanda literatür taraması yapılmıştır.  

 

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ 

 

Genel literatürde 1970 yıllar akıllı ulaşım sistemleri için temel aralık olarak kabul edilmiş olup 

ilgili yıllar itibariyle bilhassa Güney Kore’de, Japonya’da, Amerika ve Avrupa’da, akıllı ulaşım 

sistemlerinin işletildiği çalışmalar ve denemeler yapılmıştır. Akıllı ulaşıma özen göstermiş 

ülkelerde 1990 lı yıllar bir milat olmuş, global çapta proje ve uygulama çalışmaları başlatılmıştır 

(Tektaş ve Tektaş, 2019). Günümüzde bilhassa toplu taşıma işletmelerinde akıllı ödeme sistemleri 

ve bu sistemlerin oluşturmuş olduğu veriler, GPS verileri, multimedya verileri, CAN-bus verileri, 
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mobil cihaz verileri, akıllı durak verileri, IoT verileri, RFID verileri, anket verileri, sosyal medya 

verileri, QR kod verileri, Lidar ve Radar verileri aktif olarak kullanılmaya çalışılmakta veya 

kullanılma potansiyeline sahip olmaktadır. 

 

İŞ ZEKÂSI VE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ 

 

Büyük veri teknolojileri ile desteklenmiş iş zekâsı sistemlerinin akıllı ulaşım sistem verileri ile 

beslenerek işlenmesi, analiz edilmesi, veri madenciliği süreçlerine sokulması, raporlar halinde 

sunulması ileri düzeyde işletme değeri katacağı, kaynak planlamada verimliliği arttıracağı, şoför 

davranış analizlerini gerçekleştireceği, yolcu araç iletişimini arttırarak yolcu memnuniyetini 

artırarak şehir yönetim memnuniyetini de arttıracağı, zamansal verim katacağı, akıllı şehrin trafik 

ve hava kirliliği sorunlarını azaltacağı düşünülmektedir.  Büyük veri analitiği ile desteklenmiş iş 

zekâsı uygulamalarına ihtiyaç duyulma nedenlerinden biri de anlık verilerin makine öğrenmesi, 

derin öğrenme gibi analizlerden geçerek gerçek zamanlı raporlanması ve gerektiğinde aynı anda 

gerekli mercilere ve şoförlere SMS şeklinde gönderilmesi veya akıllı ulaşım sistem ekranlarına 

uyarı şeklinde bilgi akatarabilme kabiliyetinde olabilmesidir.  Genel literatür taramasında büyük 

veri analitiği yöntemlerinden; LSTM, CNNs , RNN tekniklerinin yoğun kullanıldığı tespit 

edilmiştir (Korkmaz, Efe ve Özer, 2021). Akıllı kart ödeme sistem verileri ile yolcu akışını tahmin 

etmek amacıyla hibrit model oluşturulmuş; yığılmış otomatik kodlayıcılar (SAE), derin sinir ağı 

modeli (DNN), yapay zekâ yapısıyla çalışma tamamlanmış, güvenirlilik testlerini başarı ile 

geçmiştir(Liu ve Chen, 2017). Çin’de, Shenzen şehri toplu taşıma işletme analizinde, veri 

blimciler farklı  regresyon modelleri kullanarak seyahat talebini öngörmek  çoklu kaynaktan 

büyük veri analitiği ile üretilmiş iş zekâsı  raporları çıkarmışlardır(Tu, Cao, Yue, Zhou, Li ve Li, 

2018). Büyük veri teknolojileri kullanılarak akan veriye dayalı, durum bazlı raporlar alan yeni bir 

analiz uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulamada büyük veri analitiği süreçleri çok boyutlu 

değerlendirilmiştir (Maktoubian, 2017).  Yeni bir yaklaşım olan ölçeklenebilir kurumsal analitik 

yaşam döngüsü (SEAL), klasik CRISP-DM döngüsü üzerine kurulu yeni bir yaklaşım olarak 

yapay zekanın projelere sürdürülebilir entegrasyonunu sunmaktadır. 

 

SONUÇ  
 

Yapılmış olan literatür incelemesi sonucunda toplu taşıma işletmelerin de veri odaklı planlama 

vizyonunun kabul görmesi yaygınlaşmakta olduğu tespit edilmiştir. Veri odaklı, optimizasyon 

uygulamalarına uygun, akıllı ulaşım verileri tabanlı toplu taşıma işletme yapısının, geleneksel 

yönetim anlayışın dışına çıkabilmesi için, büyük veri teknolojilerini kullananarak yapılandırılmış 

iş zekâsı sistem entegrasyonuna bağlıdır. İlgili alanda akıllı ulaşım verileri kullanılarak büyük 

veri teknolojileri ile desteklenmiş iş zekâsı uygulamalarının ve işletme anahtar performans 

gösterge bazlı araştırma konularının incelenmediği ve bu konuda literatür ve bilgi aktarımı 

eksiliği olduğu görülmüştür.  Gelişmiş ülkelerde her ne kadar uygulansada akademik çalışmalara 

yansımamış olan KVKK-GDPR kişisel verileri koruma kanuna uygun sistemler kurgulaması bir 

eksilik olarak görülmüştür.  
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Özet 

Tekstil işletmelerinde, dokuma ve örgü makineleri sayesinde kumaş üretilmektedir. Üretilen bu 

kumaşlarda iplik, dokumacı veya makine kaynaklı bir takım kumaş hataları meydana 

gelebilmektedir. Bu kumaş hataları üretim süreci bittikten sonra kalite kontrol elemanları 

tarafından kalite aşamasında yapılan kontroller sayesinde tespit edilmektedir. Fakat bu hata 

denetimleri insanlar tarafından objektif bir değerlendirme yapılamamaktadır. Bu çalışmada, 

oluşan bu kalite farklarını giderebilmek ve ürünlerin sınıflandırılması için literatürdeki çalışmalar 

incelenmiş ve bir model önerisi sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Hata Tespit, Tensorflow, Derin öğrenme 

 

MODEL PROPOSAL FOR CLASSIFICATION OF THE QUALITY OF 

PRODUCTS IN THE TEXTILE INDUSTRY 

 

Abstract 

In textile enterprises, fabric is produced thanks to weaving and knitting machines. In these fabrics 

produced, some fabric faults may occur due to yarn, weaver or machine. These fabric defects are 

detected by the quality control staff after the production process is completed, thanks to the 

controls made at the quality stage. However, these error checks cannot be evaluated by people 

objectively. In this study, the studies in the literature were examined and a model proposal was 

presented in order to eliminate these quality differences and to classify the products. 

Keywords: Textiles, Defect Detection, Tensorflow, Deep learning 

GİRİŞ 

1960’lı yıllardan beri sürekli ağırlaşan rekabet koşulları, firmaların gün geçtikçe hayatta 

kalabilmesini zorlaştırmaktadır. Önceki yıllarda firmalar yalnızca mal ve hizmet üreterek ayakta 

kalabiliyorken, şuanda yeterli gelememekte düşük maliyet, esnek ve hızlı üretim, kaliteli ürün 

gibi gereklilikleri yerine getirmeyi zorunlu kılmaktadır. Ayrıca teknoloji ve pazarlarda meydana 

gelen gelişmeler firmaların imalat stratejilerini değiştirmelerine, ölçek ekonomisinden kapsam 

ekonomisine, miktar-kar üretiminden ziyade kalite-servis odaklı üretime, kitle üretiminden birim 

üretime geçmelerine neden olmuştur. İmalat stratejilerinde meydana gelen bu değişimler 

sayesinde her sektörde yeni üretim modelleri devreye girmiştir. Tekstil sektörü de bu alanda 

gelişim gösteren, kendini sürekli yenileyen ve teknolojiye ayak uyduran sektörlerin başında 

gelmektedir. Tekstil teknolojileri, içerisinde yer alan moda, hazır giyim ya da ev tekstili 
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üretiminden, hammaddeden mamule içerisinde çok fazla karışık dış faktörün etkili olduğu uzun 

bir üretim sürecine sahiptir. Bu üretim sürecinin ilk aşamasını dokuma süreci oluşturmaktadır.  

Tekstil sektöründe, dokuma ve örgü makinaları sayesinde kumaş üretimi yapılmaktadır. Bu 

makinelerde meydana gelen birtakım sıkıntılar yüzünden üretilen kumaşlarda hatalar meydana 

gelmektedir. Kumaş hataları, kumaşın yüzeyinde meydana gelen ve kalitenin düşmesine neden 

olan renk ve dokuda meydana gelen bozulmalardır. Kumaşların hatasını tespit etme hem zaman 

hem de maliyet açısından oldukça önem taşımaktadır. Kumaşlarda meydana gelen hataların tespiti 

kalite kontrol elemanları tarafından yapılmaktadır ve bu kontroller ham ya da bitmiş kumaşların 

eğik, ışıklı kalite kontrol masalarının kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Hatalar kalite kontrol 

elemanları tarafından hem üretim aşamasında hem de yarı mamül aşamasında yapılan kontroller 

sayesinde belirli oranda tespit edilebilmesine rağmen, hata denetimi insan gözü ile yapıldığından 

kalite kontrol elemanın, psikolojik durumu, yorgunluğu, konsantrasyon eksikliği, hata üzerinde 

insiyatif almak istemesi hatalı bölgelerin gözden kaçmasına ve objektif olarak 

değerlendirilememesine neden olmaktadır. Ayrıca taranan bölge geniş olmasından dolayı 

kalitecinin kumaşı görüş açısı sınırlı kalmakta bu yüzden doğru bir kontrol sağlayamamaktadır.  

Tüm bunlar hem dokuma, kalite kontrol bazında hem de haşıl bazında belirli oranlarda 

azaltılabilir fakat üretimde sıfır hatayla çalışmak mümkün değildir.  Bu yüzden ürünlerde 

meydana gelen hatalar düzeltilemeyeceğinden dolayı dikim aşamasında kumaşların, kalite 

sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu sınıflandırma, konfeksiyon işçileri tarafından manuel olarak 

yapılmakta ve yine denetimler insan gözüyle yapıldığından ürünlerde meydana gelen kalite 

sınıflandırması ve sayımı doğru bir şekilde yapılamamaktadır. Bilgisayarlı görüntü ve dijital 

görüntü işlemeye dayalı uygulamalar, üretim sonrasında kalan malların sınıflandırmasının 

yapılabilmesi için hem iş gücüne fayda sağlamak hem de üretim sürecini hızlandırmak için büyük 

önem arz etmektedir. Bu çalışmada, kaliteye ayrılan kumaşların, sınıflandırmanın daha doğru 

yapılabilmesi ve ürünlerinin daha doğru sayılarının alınabilmesi adına bir model önerisi 

sunulmuştur. 

LİTERATÜR 

(Ala ve İkiz, 2014) yapmış olduğu bu çalışmada bornozluk ham kumaşların üretim sürecinde 

oluşan dokuma hatalarının miktarları istatistiksel süreç kontrol teknikleri kullanılarak 

incelenmiştir. Kumaşlarda meydana gelen hataların tespiti tekstil sektöründe büyük önem arz 

etmektedir. (Hanbay ve Talu, 2014) bu çalışmasında ilk olarak güncel sorun tespit yöntemlerinin 

matematiksel formülasyonlarını, özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini incelenmiş ardından bu 

yöntemler yedi sınıfa ayrılmış ve bu yöntemlerin karşılaştırılması yapılmış. Tekstil sektöründe 

kumaşlar konfeksiyon işlemlerine gelmeden kalite kontrol elemanları tarafından kontrol edilir ve 

hatalı kısımlar kumaşın içerisinden kesilerek parça halinde alınır bu durum fireye ve dolayısıyla 

kumaşlarda ürünlerin ikinci kalite olarak sınıflandırılmasına neden olur. Bu durumda işletmeler 

için büyük maliyetlere sebep olmaktadır. Kalite kontrol işlemleri yeterince başarılı olmadığından 

akıllı sistemler kullanılması adına çalışmalar yapılmaktadır. (Pınar ve diğ., 2020) yapmış olduğu 

bu çalışmada, %100’ü pamuk ipliği kullanılarak üretilen ve indigo ile boynanmış olan denim 

kumaşlarında meydana gelen hataların tespiti için görüntü işleme yöntemleri önerilmiştir. 

Dokuma alanında meydana gelen gelişmeler sayesinde kumaş hatalarının önlenmesi ya da ortadan 

kaldırılması mümkün gözükmesine rağmen tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değildir. 

(Güvenoğlu ve Bağırcan,2019) bu çalışmasında görüntü işleme teknolojilerini kullanarak dokuma 

kumaş üstünde eş zamanlı hata tespiti yapan bir sistem geliştirmiştir. (Yıldız, Demir ve 

Ülkü,2017) yapmış olduğu bu çalışmada wiener filtre tabanlı bir hata tespit sistemi sunulmuş ve 

görüntüler dijital kamera yardımıyla elde edilmiştir. (Hanbay, Talu ve Özgüven,2016) yapmış 

olduğu çalışmada gerçek zamanlı bir hata tespit sistemi hazırlamış ve bunu yuvarlak örgü 
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makinesi üzerinde test etmiştir. Fourier dönüşümüyle kumaşların Fourier frekans spekturumunun 

dikey ve yatay yönerlinden 7 adet dokusal özellikleri çıkartılmıştır. (Şeker ve diğ., t.y.) yapmış 

olduğu çalışmada kumaş hata tespitinde kullanılmak üzere yüksek başarı oranların sahip çok 

katmalı mimarisi olan derin öğrenme yöntemini kullanmıştır. (Kısaoğlu,2016) yapmış olduğu 

çalışmada manuel olarak kontrolü yapılan kumaşlar ile otomatik olarak yapılan kalite kontrol 

sistemleri arasındaki avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmış ve sonuçları sunulmuştur. 

(Kısaoğlu,2010) yapmış olduğu çalışmada orta ölçekte bulunan bir dokuma firmasında 

istatistiksel süreç kontrol sistemi kurmayı amaçlamış ve bu sistemin diğer işletmeler için bir örnek 

olabileceğini düşünmüştür. iplik kaynaklı hata oranın, dokuma adımında ve hazırlık adımında 

meydana gelen hata oranlarından yüksek olduğu gözlemlenmiştir. (Karataş ve Soyaslan,2016) bu 

çalışmada tekstil sektöründe kullanılan yapay görme uygulamalarıyla ilgili alanları ve yapay 

görme sistemlerini açıklamıştır.  

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında kullanılan veri seti bir firma tarafından ham ve yarı mamül kalite kontrol 

aşamasına ait zaman içerisinde toplanan ve işlenen verilerden oluşmaktadır. Bu veriler MsSQL 

veri tabanında tutulmaktadır ve Power BI ile görselleştirilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tekstil sektöründe kumaşların hatasını tespit etme ham zaman hem de maliyet açısından oldukça 

önem taşımaktadır. Hatalar kalite kontrol elemanları tarafından hem üretim aşamasında hem de 

yarı mamül aşamasında yapılan kontroller sayesinde belirli oranda tespit edilebilmesine rağmen 

tam anlamıyla doğru bir tespit yapılamamaktadır. 

Tüm bu saymış olduğumuz olguları daha iyi açıklayabilmek amacıyla 230 bine yakın hatayla 

karşılaşılan bir üretim sürecinde meydana gelen hatalar ve bu hataların hangi süreçlerde meydana 

geldiği raporlanmıştır. Bu veri setinden elde edilen bulgularda yarı mamül aşamasında, dokuma 

aşamasında tespit edilen hatalardan %26 daha fazla hata tespit edilmiştir. Yine bir başka elde 

edilen önemli nokta dokuma aşamasında meydana gelebilecek hatalar gözden kaçırılmış, bu 

hatalar yarı mamül aşamasında fark edilmiş ve yarı mamül aşamasında bulunan kalite kontrol 

elemanları tarafından fark edilip raporlanmıştır. Tüm bu verilerden elde edilen bulgulardan yola 

çıkacak olursak hataların tespit edilme süreci insanlar tarafından yapıldığında gözden kaçırılma 

olasılığı yüksektir. Bir süreçte bulunamayan hata başka bir süreçte gözlemlenmiştir. Bu gibi 

sebeplerden, üretim sürecinde meydana gelen hatalar insan faktöründen kaynaklı nedenlerden tam 

anlamıyla tespit edilemeyeceğinden ve üretim süreci belirli bir fire oranıyla gerçekleştiğinden tam 

anlamıyla doğru bir hata tespiti yapmak mümkün değildir. Bu yüzden ürünlerde meydana gelen 

hatalar düzeltilemeyeceğinden dolayı dikim aşamasında kumaşların, kalite sınıflandırılması 

yapılmaktadır. Bu sınıflandırma işlemi konfeksiyon işçileri tarafından yapılmaktadır. 

Konfeksiyon işçileri ürünlerdeki hataların büyüklüğüne küçüklüğüne, tipine, yerine göre bu 

ürünleri birinci, ikinci ve üçüncü kalite olarak ayırmaktadır.   

SONUÇ 

Konfeksiyon işçilerinin manuel olarak yapmakta olduğu kalite ayırma işlemleri ve ürünlerin 

sayımı hem çok fazla iş gücü, kafa karışıklığı hem de çok fazla vakit almaktadır. Bilgisayarlı 

görüntü ve dijital görüntü işlemeye dayalı uygulamalar, üretim sonrasında kalan malların 

sınıflandırmasının yapılabilmesi için hem iş gücüne fayda sağlamak hem de üretim sürecini 

hızlandırmak için büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden üretim süreci sonunda kaliteye ayrılan 

kumaşların, sınıflandırmanın daha doğru yapılabilmesi ve ürünlerinin daha doğru sayılarının 

alınabilmesi adına bir sistem önerisi sunulmuştur. Önerilen sistem, toplanacak verilerin 
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bulunduğu bir file server yapısı, bir veri tabanı, derin öğrenme eğitimlerinin sağlanabileceği ekran 

kartı iyi bir bilgisayar ve kameradan oluşmaktadır. Mevcut veriler toplandığında bunu bir dizüstü 

bilgisayar içerisinde saklanamayacağından dolayı bu veriler bir dosya sunucu yapısı üzerinde 

tutulmalıdır. Ardından verileri daha kolay işlemek amacıyla MsSQL veri tabanı kullanılacaktır. 

Bu yapı öğrenme sürecini yapacak bilgisayar ile sunucu arasında köprü görevi görecektir. 

Hazırlanan sistem tarafından çekilen fotoğraflar bu dosya sunucusuna kaydedilecek, resimlerin 

yolu ise veri tabanında saklanacaktır. Mevcut verileri hızlı işleyebilmek için ekran kartı kapasitesi 

yüksek olan bir bilgisayar kullanılması gerekmektedir. Uygulamanın kodlama kısmında python 

programlama dili kullanılacak ve verileri daha hızlı ve doğru bir şekilde işleyebilmek için ise 

Tensorflow kütüphanesinin kullanılacaktır.  
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Özet  

Klasik iktisat teorilerinde bireylerin kararlarını anlamada boşlukların olduğu fark edilince yeni kuramsal arayışlar 

gündeme gelmeye başlamıştır. Bu boşluklar davranışsal ekonomi yaklaşımları ile doldurulmuştur. Bu çalışmada 

davranışsal ekonomi yaklaşımlarından çerçeveleme etkisi kullanılmıştır. Bu noktada çerçeveleme etkisinin 

açıklanmasında, senaryo oluşturulması aşamasında güncel bir olay olan Covid-19 ile değerlendirilmiş ve hayali kurgu 

yerine gerçek koşullar altında sorgulama yapılan araştırmada tüketicilerin perakendeci tercihlerinin gerçek risk altında 

değerlendirilmesi ile yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüketicilerin Covid-19 sürecinde sanal ve fiziksel perakende 

tercihlerinin örnek çerçeveleme uygulaması ile açıklanması olmuştur.  Amaç kapsamında araştırmada deney ve kontrol 

grubu kullanılarak oluşturulan araştırma modelinde 2020 yılından itibaren Türkiye’de ve dünya genelinde tesirini 

gösteren olağan süreç yani Covid-19 salgını ve bu salgın sonucunda oluşan durumlar tüketicilerde meydana gelen korku 

hissi altında çerçeveleme etkisinin araştırıldığı senaryolar ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı 

çerçevesinde ilgili kavramlar teorik olarak açıklanmış ve ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırma verileri 

çevrimiçi anket ile elde edilmiştir. Anket tekniği ile elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile 

ölçümlenmiştir. Araştırma sonucunda tüketicilerin kazanç ve kayıp durumunda perakende kanal türü tercihlerinin 

farklılaştığı, deneyimlemiş olduğu gerçek bir risk ortamında kazanç durumunda risk almamayı, kayıp durumunda risk 

almayı seçtikleri görülmektedir. Bu da beklenti teorisi ile benzerlik taşıdığı neticesini desteklemektedir. Kısacası, 

çalışmadan elde edilen neticeler ile davranışsal ekonomi ve pazarlama literatürüne katkı sağlayacağı düşüncesi 

hakimdir. 

Anahtar Kelimeler:  Davranışsal Ekonomi, Çerçeveleme Etkisi, Online Perakende, Fiziksel Perakende. 

 

EXPLANATION OF CONSUMERS’ RETAIL PREFERENCES IN THE COVID-

19 PROCESS WITH SAMPLE FRAMING APPLICATION 

 

Abstract  

When it was realized that there were gaps in understanding the decisions of individuals in classical economic theories, 

new theoretical searches began to come to the fore. These gaps have been filled with behavioral economics approaches. 

In this study, the framing effect, one of the behavioral economics approaches, was used. At this point, in the explanation 

of the framing effect, the scenario was evaluated with Covid-19, which is a current event during the creation phase, and 

the inquiry was made under real conditions instead of imaginary fiction, and the retailer preferences of consumers were 

evaluated under real risk in the research. The aim of the study was to explain the virtual and physical retail preferences 

of consumers in the Covid-19 process with a sample framing application. In the research model created by using the 

experimental and control groups in the research within the scope of the purpose, the research was carried out with the 

scenarios in which the framing effect was investigated under the feeling of fear in consumers, the usual process that 

has been effective in Turkey and the world since 2020, namely the Covid-19 epidemic and the situations that occur as 

a result of this epidemic. Within the framework of the aim of the study, the related concepts were explained theoretically 

and the relevant literature was searched. Research data were obtained by online questionnaire. The data obtained by 

the survey technique were measured with the SPSS statistical package program. As a result of the research, it is seen 

that the retail channel type preferences of consumers differ in case of gain and loss, and in a real risk environment that 

they have experienced, they choose not to take risks in case of gain and to take risk in case of loss.  In short, it is thought 

that the results obtained from the study will contribute to the behavioral economics and marketing literature. 

Keywords:  Behavioral Economics, Framing Effect, Online Retail, Physical Retail. 
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GİRİŞ  

 

İnsanlık tarihinde geniş coğrafyalara yayılan, toplu ölümler ve sağlık sorunları meydana gelmiş 

ve sayısız denilecek kadar çok endemi, pandemi yaşandığı görülmüştür (Aslan, 2020, s. 36). Şu 

an dünya genelinde devam etmekte olan pandemi ise Covid-19’dur.  Koronovirüs salgını 

neticesinde bilinen şey dünyanın artık eskisi gibi devam etmemesidir. Dünya çapında etkisi olan 

diğer küresel olaylar gibi, Covid-19’da kişilerin/tüketicilerin dünyayı nasıl gördüğünü, nasıl 

düşündüğünü ve yaşamlarını nasıl devam ettireceğini değiştirebilecektir. Yitirilen hayatların, 

parçalanmış ailelerin ve yaralı toplumların insanlık trajedisine rağmen, pandemi sürecindeki 

karantinanın sebep olduğu ekonomik ve sosyal değişimler, gelecek nesillerde uzunca bir süre 

yaşayacak ve sonucunda kültürel bir miras oluşturacaktır. Koronavirüsün kısa süreli etkisi, 

küresel olarak yaygın karantina önlemleri ve sosyal mesafe kuralları bazında hissedilmektedir. 

Pandemi dönemi sona erecek olsa dahi uzun süreli, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel etkilerini 

devam ettirecektir (He ve Harris, 2020, s.176). 

Pandemi sürecinden kaynaklı tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında da değişiklikler meydana 

gelmiştir. Tüketicilerde pandeminin neden olduğu; ihtiyacı olan ürünü bulamama korkusu 

oluşmuştur ve bu korku ile hareket etmeye başlamıştır. Bu oluşan korkunun neticesinde 

tüketicilerin nasıl hareket ettiği önem kazanmıştır. İşletmelerde bu olağan süreci tüketicilerin 

korkularına göre şekillendirerek yeni oluşumlara ya da mevcut oluşumları bu sürece uyarlamaya 

başlamıştır. Tüketiciler de bu uyarlamalara göre kararlarını oluşturmuştur. Özellikle bu noktada 

tüketici tercihlerini şekillendiren ana tema korku olsa da başka faktörlerde tüketiciler tarafından 

değerlendirilmiştir. Pandemi öncesi dönemde tüketici tercihlerinde mağaza içi atmosfer, dış 

uyaranlar, soyut uyaranlar, diğer tüketiciler vb. etkili iken pandemi dönemi ile birlikte korku da 

bu kalemlere eklenmiştir. Aslında burada önemli olan bu faktörlerin tüketici tercihlerine nasıl 

yansıdığı durumudur. Bu da çalışmanın önemini oluşturmaktadır. 

Çalışmanın amacı tüketicilerin Covid-19 sürecinde sanal ve fiziksel perakende tercihlerinin örnek 

çerçeveleme uygulaması ile açıklanması olmuştur. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, 

Perakendecilik, ilgili literatür taraması ve Davranışsal Ekonomi kavramları açıklanarak 

devamında tüketicilere uygulanan anket sonuçları ve anket sonuçlarından elde edilen bulgulara 

yer verilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

PERAKENDECİLİK 

Üretimde makineleşme ve standartlaştırma ile ortaya çıkan kitle üretim, devamında kendine has 

birçok sorunu bir arada getirmiştir. Bu sorunlardan biri de üretilen mal veya hizmetlerin 

sahiplerine erişiminin sağlanmasıdır. Pazarlama karması elemanlarından biri olan dağıtım, bu 

vazifeyi üstlenmiştir. Dağıtım elemanının görevi çerçevesinde; satın alma, ulaştırma, depolama, 

pazarlama araştırması yapma, risk üstlenme, finansman sağlama ve satış gibi birçok etkinliği de 

kapsamaktadır. Dağıtımın, yani üretilen mamulün tüketiciye ulaştırılmasında izlenen en son yol 

ise perakendeciliktir (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2017, s.510). 

Köken olarak Farsça olan perakendecilik nosyonu, üretici ve tüketici arasında malların aktarımını 

sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir ifade ile mal ve hizmetlerin ticari bir gayeyle 

kollanmama ya da yeniden satmama, bireysel ihtiyaçları için kullanmama şartıyla, doğrudan 

doğruya son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünüdür (Tek ve Orel, 2008, s.46).   

Perakendecilik; ürünlerin dağıtım kanalı üzerindeki bütün pazarlama etkinliklerini 

kapsamaktadır. Bu nedenle, pazarlama ile perakendecilik bütün olarak dikkate alınmaktadır. Bu 

sebepten pazarlama etkinliklerinden etkili bir biçimde faydalanabilen perakende firmalarının 

uzun süre rekabet platformunda var olması düşünülebilmektedir. Ayrıca perakendecilik; son 

zamanlardaki hızlı teknolojik gelişim prosesinden etkilenmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde 

perakendecilik sektörünün önemi daha artmaktadır (Karagöz ve Çağlar, 2011, s.7). 
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ÇERÇEVELEME ETKİSİ 
 

Çerçeveleme, kişilere bir durumun nasıl sunulduğu ile alakalı bir nosyondur. Örneğin, restoranlar 

"erken dönem" ya da "tiyatro sonrası" gibi indirimli reklam kampanyaları yapabilirler; ancak 

yoğun dönemlerde "zamlı” gibi bir kampanya kullanmamaktadırlar. İnsanlar, fiyatlar aynı olsa 

bile, yoğun dönemlerde ek ücret ödemek yerine yoğun olmayan zamanlarda indirim aldıklarını 

hissederlerse daha fazla harcamada bulunmaktadırlar (Ritter, 2003).  

Tversky ve Kahneman yapmış oldukları araştırmada, çerçeveleme etkisini ifade etmek için 

katılımcılara yönelik bir deney çalışması yapmışlardır. Bu deney çalışmasında katılımcılara iki 

farklı program sunulmuş olup, bu programlara ait iki seçenekten bir tanesini seçmeleri istenmiştir 

(Tversky ve Kahneman, 1981, s. 453). 

“Asya Hastalığı Problemi” 

ABD’nin 600 kişiyi öldürmesi beklenen alışılmadık bir Asya salgınına hazırlandığını hayal edin. 

Bu salgınla mücadele için iki alternatif problem önerilmektedir. Alternatif programların mutlak 

bilimsel tahminlerin şunlar olduğunu farz edin: 

Eğer A programı kabul edilirse, 200 kişi kurtulacaktır. 

Eğer B programı kabul edilirse, 1/3 600 kişi kurtarılacak ve 2/3 olasılıkla tamamı ölecektir. 

“Diğer programda ise aynı soru şu şekilde tasarlanarak tekrar sorulmuştur:” 

Eğer C programı kabul edilirse, 400 kişi hayatını kaybedecek. 

Eğer D programı kabul edilirse, 1/3 ihtimalle kimse ölmeyecek, 2/3 olasılıkla 600 kişi 

hayatını kaybedecek. 

Senaryoda çerçeveleme, olumlu ve olumsuz çerçeveleme biçimindedir. İlk program olumlu 

çerçevelemeye, ikinci program olumsuz çerçevelemeye örnektir. Birinci programda 152 kişiden 

oluşan katılımcıların %72`si güvenli olarak gördükleri A programını, kalan %28`i ise B 

programını seçmiştir. Kararlar çoğunlukla 200 kişiyi kurtarma, bir başka ifadeyle riskten kaçınma 

yönünde olmuştur. İkinci programda ise 155 katılımcının %78’i D programını diğerleri C 

programını seçmiştir. Birinci problemin tersine ikinci problemde karar risk alma yönünde 

olmuştur (Kamilçelebi, 2019, s.52). 

YÖNTEM 

 

Covid-19 pandemi sürecinde hem üretici firmalar hem de tüketiciler açısından değişimler 

yaşanmıştır. Bu değişimlerin yansımalarında farklılıklar olmuştur. Özellikle tüketicilerde 

meydana gelen korku içgüdüsü tüketicilerin alışveriş ortam tercihlerine de yansıdığı görülmüştür. 

İçinde yaşanılan bu olağan süreç göz önünde tutularak, çalışmanın amacı tüketicilerin Covid-19 

sürecinde sanal ve fiziksel perakende tercihlerinin örnek çerçeveleme uygulaması ile açıklanması 

olmuştur. Tüketicilerin bu olağan süreçte satın alma kararı verirken davranışsal ekonomi 

yaklaşımlarından çerçeveleme etkisinde yer alan kazanç kayıp durumları kapsamında perakende 

kanal türü tercihlerinde farklılık göstereceği varsayılmaktadır. Ayrıca çalışmada tüketicilerin 

demografik özelliklerine göre perakende kanal türü tercihlerinde farklılık gösterebileceği de 

varsayılmaktadır.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda davranışsal ekonomi yaklaşımlarından Çerçeveleme Etkisinin 

tüketicinin perakende kanal türü tercihlerine uyarlanması, davranışsal ekonomi alanında 

kullanılan araştırma yöntemleri arasında yer alan “Varsayımsal Seçim” yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda deney ve kontrol soruları oluşturulmuş olup, katılımcılara 

senaryo soruları anket tekniği aracılığı ile sorularak, veri seti toplanmıştır. Birincil verilere 

ulaşmak için kullanılan online anket tekniği üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 

katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve gelir düzeyini kapsayan demografik 

özelliklerini saptamaya yönelik çoktan seçmeli sorulardan meydana gelmektedir. Anketin ikinci 

bölümünde tüketicilerin pandemi öncesindeki ve pandemi sürecindeki perakende kanal türü 

tercihlerini saptamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anketin son bölümünde de senaryoya 

dayalı soru yer almaktadır. Son bölümde yer alan çerçeveleme etkisinin ölçümlediği sorudur. Bu 

soru Kahneman ve Tversky’nin (1981) yılındaki çalışmasında yer alan Asya Salgını sorusundan 
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hareketle oluşturulmuştur. Araştırmanın ana kütlesini 18 yaş ve üstü tüketiciler oluşturmaktadır. 

Ana kütle varyansı hakkında tahminde bulunulamamaktadır. Bu çalışmanın örnek hacmi nicelik 

vasıtasıyla örneklem metoduna göre 384 olarak bulunmuştur. Hatalı anketlerinde olabileceği de 

göz önünde bulundurularak 530 anketten 512 anket analize dahil edilmiştir. Anket çalışması 1 

Ocak 2021-1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

Bu kapsamda araştırmanın cevap aradığı sorular şu yöndedir: 

1. Beklenti teorisi davranışsal ekonomi yaklaşımlarından çerçeveleme etkisi ile 

ölçümlendiğinde tüketiciler, kazanç durumunda riskli bir halden kaçınmakta, kayıp 

durumunda riskli bir tutum sergilemekte midir? 

2. Çerçeveleme etkisi ile ölçülen soruya kazanç-kayıp durumları üzerinden verilmiş olan 

cevaplar neticesinde tüketicilerin perakende kanal türü tercihleri, tüketicinin demografik 

özelliklerine göre farklılık göstermekte midir? 

3. Çerçeveleme etkisi ile ölçülen soruya kazanç-kayıp durumları üzerinden verilmiş olan 

cevaplar neticesinde tüketicilerin perakende kanal türü tercihleri, tüketicilerin kullandıkları 

perakende kanalı türüne göre farklılık göstermekte midir? 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Klasik iktisat biliminin insanın duygularını göz ardı etmesi sonucunda bir boşluk meydana 

gelmiştir. Bu boşluğu doldurmak için ise insani duyguların varlığının göz ardı edilmemesi 

gerektiğini söyleyen yeni bir döneme geçilmiştir. Bu dönem davranışsal ekonomi olarak 

adlandırılmıştır. Davranışsal ekonominin klasik iktisattan en önemli farkı insanların irrasyonel 

kararlar alabildikleri durumudur. Davranışsal ekonomi Kahneman ve Tversky ile şekillenerek 

yazında yerini almıştır.  Kahneman ve Tversky’nin geliştirmiş olduğu Beklenti Kuramı’na göre; 

bireylerin fayda kuramına göre değil, değer fonksiyonuna göre karar verdikleri, kazanç seçeneği 

söz konusu olduğunda risk almaktan kaçınırlarken, kayıp seçeneği vaziyetinde ise risk 

alabildikleri görülmektedir. Kısaca belirsizlik altında iken birey karar verme durumları kazanç ve 

kayıp seçeneklerine göre farklılaşmaktadır.   

Yaşanan bu olağan süreçte değişen üretici ve tüketici tutumlarının farklılaştığı görülmektedir. 

Sektörlerin çoğunluğunun bu olağan süreçle birlikte elektronik ortamda da kendilerini göstermeye 

başladıkları söz konusu olmuştur. Firmalar özellikle sanal ortamlara yönlendiren en büyük 

etkilerden bir tanesi tüketicilerin korku güdüleri olmuştur. Tüketicilerin korku güdüsü ile alışveriş 

alışkanlıklarında ve alışveriş yeri tercihlerinde değişiklikler olduğu durumu ortaya çıkmıştır.     

Çalışmanın amacı tüketicilerin Covid-19 sürecinde sanal ve fiziksel perakende tercihlerinin örnek 

çerçeveleme uygulaması ile açıklanması olmuştur. Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle 

araştırmaya katılan tüketicilerin çerçeveleme etkisi ile tüketicilerin perakende kanal türü 

tercihleri, tüketicinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Devamında da çerçeveleme etkisi ile tüketicilerin perakende kanal türü tercihleri, tüketicilerin 

kullandıkları perakende kanalı türüne göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 

Analizler Ki-Kare anlamlılık testi ile ölçümlenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde 

araştırmaya dahil olan; 

 Deney grubundaki tüketicilerin %71’inin Covid-19 pandemi sürecinde perakende kanal 

türü tercihlerine yönelik kazanç seçenekleri verildiği zaman perakende kanal türlerinden 

Sanal Marketi alternatifini seçtikleri tespit edilmiştir. Yani kazanç durumunda riskten 

kaçınmayı seçmişlerdir. 

 Kontrol grubundaki tüketicilerin %70,4’ünün Covid-19 pandemi sürecinde perakende 

kanal türü tercihlerine yönelik perakende kanal türlerinden Fiziksel Marketi alternatifini 

seçtikleri saptanmıştır. Yani kayıp durumu söz konusu olduğu zaman tüketiciler risk almayı 

tercih etmişlerdir. 

 Perakende kanal türü tercihlerinde kazanç seçenekleri söz konusu olduğunda, tüketicilerin 

demografik özelliklerinden yalnızca yaş değişkeninde farklılık olduğu saptanırken; kayıp 
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seçenekleri söz konusu olduğunda ise, tüketicilerin yalnızca cinsiyet değişkeninin etkili 

olmadığı, diğer değişkenlerde farklılaştığı tespit edilmiştir. 

 Tüketicilerin perakende kanal türü tercihlerinde kazanç ve kayıp seçeneklerinin, 

tüketicilerin pandemi öncesi ve pandemi sürecinde perakende kanal türü tercihlerine göre 

farklılaştığı tespit edilmiştir. 

 Çalışmada çerçeveleme etkisi ile tüketicilerin perakende kanal türü tercihlerinde 

demografik özelliklere göre farklılaştığı tespit edilirken, demografik özelliklerden cinsiyete 

göre farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çerçeveleme etkisi ile tüketicilerin 

perakende kanal türü tercihleri, tüketicilerin kullandıkları perakende kanalı türüne göre 

farklılaştığı saptanmıştır.  

Elde edilen bulgular neticesinde; kazanç ve kayıp durumuna göre tüketicilerin vermiş olduğu 

cevaplar sonucunda; Tversky ve Kahneman, 1981 ve Kurt, 2011’in çalışmaları ile benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır. Yani beklenti teorisinin çıkış noktası olan kazanç durumunda risk 

almadıkları, kayıp durumunda risk aldıkları ile desteklenmektedir. Ayrıca pandemi döneminde 

perakendecilik türlerinde farklılaşma yaşandığı, yani pandemi öncesi döneme göre daha çok e-

perakendeciliğe yoğunlaşma olduğu neticesi, Grashuis ve diğ. (2020); Gençtürk ve Öztürkoğlu 

(2020) çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. 

Yapılan literatür taraması sonucunda perakendeci tercihlerinin davranışsal ekonomi alanında 

kullanılan araştırma yöntemlerinden varsayımsal seçim yöntemi incelenmediği görülmüştür. Bu 

kapsamda çalışma tüketicilerin perakende kanal türü tercihlerinin davranışsal ekonomi 

yaklaşımlarından çerçeveleme etkisi ile incelenmesi açısından özgün bir değer taşımaktadır. Bir 

diğer özgünlük yine hayali bir senaryo üzerinden değil, gerçek bir senaryo üzerinden soruların 

hazırlanması çalışmanın bir diğer özgün değeri olmuştur. Çalışma genel olarak tüketicilerin 

perakende kanal türü tercihleri üzerinde durmuştur. Gelecekte yapılacak olan benzer çalışmalar 

yüksek ilgi ve düşük ilgi duyulan ürün grupları ile senaryo sorularını artırarak ve aynı zamanda 

diğer horistik önyargılardan da faydalanılarak senaryolar uyarlanıp incelenebilir. Böylelikle daha 

kapsamlı çalışmalar sayesinde tüketicilerin zihninde yer alan ürünleri, markaları ve ürünleri 

nereden ve niçin satın almaya karar verdiklerinin anlaşılabilmesi bakımından da işletmelere fayda 

sağlayabileceği düşüncesi hakimdir. 
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Özet 

Günümüzde her alanda internetin kullanımının artması, işletmelerin internet üzerinden alışveriş yapma olanağını 

artırmış ve tüketiciler açısından da pek çok avantaj sağlaması tüketicileri de internet üzerinden alışverişe yöneltmiştir. 

Teknolojinin gelişmesiyle artan üretim miktarı ve pazarda birbirine benzer çok sayıda ürünün ihtiyaçları 

karşılayabilecek niteliğe sahip olması, tüketicilerin seçim yaparken birtakım zorluklarla karşılaşmasına neden 

olmaktadır. Tüketicilerin özgünlük aramalarının nedeni ise alacakları ürünlerin kullanımın amaçlarına hizmet etmesinin 

yanında markaların süreklilik göstermesi ve tatmin duygularını giderebilmesidir. Tüm bu faktörler değerlendirildiğinde 

çalışmanın amacı, internet alışverişinde marka özgünlüğün marka tercihindeki etkisi ve marka güveninin aracılılık 

rolünün olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, marka özgünlüğü, marka tercihi ve marka 

güvenine yönelik algılarının X ve Y kuşağına göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Araştırma, tesadüfi 

olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile online anket düzenlenerek yapılmıştır. 478 

katılımcının anketleri SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; X ve Y kuşağının marka 

özgünlüğü, marka tercihi ve marka güvenine yönelik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. X ve Y kuşağının internet üzerinden alışveriş yapma tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Marka özgünlüğü ve marka tercihi arasındaki ilişkide marka güveninin kısmi aracılık rolü 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marka Özgünlüğü, Marka Tercihi, Marka Güveni, İnternet Alışverişi, X, Y Kuşağı 

 

THE EFFECT OF BRAND AUTHENTICITY ON BRAND PREFERENCE AND 

THE INTERMEDIATE ROLE OF BRAND TRUST IN INTERNET SHOPPING 

OF GENERATIONS X AND Y 

Abstract  

Today, the increase in the use of the internet in every field has increased the opportunity of businesses to shop on the 

internet and the many advantages for consumers have led consumers to shopping over the internet. The amount of 

production increasing with the development of technology and the fact that many similar products in the market have 

the quality to meet the needs cause consumers to encounter some difficulties when choosing. The reason why 

consumers seek authenticity is that the products they buy serve the purposes of use, as well as the continuity of the 

brands and the ability to eliminate their feelings of satisfaction. When all these factors are evaluated, the aim of the 

study is to determine the effect of brand authenticity on brand preference and whether brand trust has a mediating role 

in internet shopping. Another aim of the study is to investigate whether the perceptions of brand originality, brand 

preference and brand trust differ according to the X and Y generations. The research was conducted by conducting an 

online survey with convenience sampling method, which is one of the non-random sampling methods. The 

questionnaires of 478 participants were analyzed with the SPSS package program. As a result of the research; No 

statistically significant difference was found between the X and Y generations' perceptions of brand authenticity, brand 

preference and brand trust. Statistically significant differences were found between the online shopping attitudes of the 

X and Y generations. It has been determined that brand trust has a partial mediating role in the relationship between 

brand authenticity and brand preference. 

Keywords: Brand Authenticity, Brand Preference, Brand Trust, Internet Shopping, Generation X, Y 

 

GİRİŞ 

 

Dijitalleşmeyle birlikte internet kullanımı tüm dünyada artmıştır. Tüketimde ise mağaza 

alışverişinin yanı sıra internet üzerinden alışverişte de artış meydana gelmiştir. Bu durum yeni 

nesil tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değişmesine sebep olmuştur. Özellikle Y kuşağı ile 

birlikte alışveriş dijital ortama taşınmıştır. Her ne kadar yeni nesil tüketiciler olarak adlandırılsalar 

da X ve Y kuşağı dönemsel farklılıklardan dolayı tüketim alışkanlıkları birbirinden farklılık 
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göstermektedir. X kuşağı tüketim toplumunun ilk nesli olarak bilinmekte, Y kuşağı ise modern 

teknolojinin içine doğmuş dijital neslin ilk üyeleri olarak tanınmaktadır (Aydın Aslaner, 2019). 

Teknolojinin gelişmesiyle artan üretim miktarı ve pazarda birbirine benzer çok sayıda ürünün 

ihtiyaçları karşılayabilecek niteliğe sahip olması tüketicinin seçim yaparken birtakım zorluklarla 

karşılaşmasına neden olmaktadır. Tüketici tercih noktasına geldiğinde, satın almak istediği 

markada bulunan; süreklilik, güvenilirlik, doğallık ve orijinallik gibi birtakım özelliklere dikkat 

etmektedir. Bunun nedeni ise tüketicinin özgünlük arayışı içinde olması ve tatmin duygusunu 

giderme isteğidir. 

Nitekim, son araştırmalar, X ve Y kuşağı tüketicilerinin yüzde %90’ ının hangi markaları 

destekleyeceğine karar verirken marka özgünlüğünü önemli bir faktör olarak gördüğünü 

belirtmiştir (Campagnaa, Donthu, & Yoo, 2021). Ancak belirsiz ortamlarda marka güveni, 

tüketici davranışını etkilemede önemli bir unsur olmuştur (Pavlou, 2003). Güven, markanın 

tüketicilerle kalıcı bir ilişki kurması için hayati bir bileşen olmakta ve marka güveni bu noktada 

ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, X ve Y kuşağının internet alışverişinde 

marka özgünlüğün marka tercihindeki etkisi ve marka güveninin aracılılık rolünün olup 

olmadığını öğrenmektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, marka özgünlüğü, marka tercihi ve marka 

güvenine yönelik algıların X ve Y kuşağına göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. 

Literatürde, marka özgünlüğü, marka tercihi ve marka güveninin aralarındaki farklılığa kuşaklar 

açısından bakılmamış olması bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Özgünlük, marka algısını yansıtan, orijinal olan ve tüketici tarafından arzulanan bir nitelikdir. 

Pazarlama yöneticilerinin rakip markalardan kendi markalarını farklılaştırarak, tüketicinin 

taleplerine karşılık vermek adına orjinal markalara duyulan bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır 

(Dwivedi & McDonald, 2018). Marka özgünlüğü, markanın piyasada bulunan benzerlerinden ve 

rakiplerinden farklılaşması şeklinde ifade edilebilir. 

Pazarlamada tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları karşılanırken, markanında başarılı ve tatmin edici 

olması gerekmektedir. Bu nedenle, marka güvenilirliği önemlidir. Markanın verdiği sözü yerine 

getirerek pazara sunması, tüketicinin memnuniyetini ve markaya güvenini, gelecekte de o 

markayı tercih ederek kendinden emin olmasına yol açar (Delgado-Ballester, 2004). 
Tüketicilerin ürünü ne kadar tercih ettiği mevcut işletme tarafından sağlanan hizmeti, diğer 

işletmeler tarafından sağlanmış hizmetle karşılaştırılması marka tercihi olarak açıklanmaktadır 

(Hellier, Geursen, Carr, & Rickard, 2003). 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

Araştırmanın amacına uygun literatür taramasıyla birlikte elde edilen bilgilerden yola çıkarak 

aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir; 

Lissitsa ve Kol (2016) çalışmalarında, X ve Y kuşaklarının interneti benimseme ve internet 

üzerinden satın alma davranışındaki eğilimleri araştırmışlardır. X kuşağının, internet üzerinden 

alışveriş söz konusu olduğunda belirsizlik yaşadığını tespit etmişlerdir. Göktaş (2019) 

çalışmasında X, Y ve Z kuşaklarının internetten alışveriş yapma eğilimlerini araştırmış, Z ve Y 

kuşağının X kuşağından biraz daha fazla internetten alışveriş yapma eğiliminde olduğunu 

belirlemiştir. Elde edilen bilgilere göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H1: X ve Y kuşağının internet üzerinden alışveriş yapma davranışları arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 

Arıkan ve Telci (2014) çalışmalarında, tüketicilerin algıladıkları özgünlük seviyelerinin markaya 

yönelik güven duygularına, müşteri memnuniyetlerine, markayı tekrar satın almaya ve daha fazla 

fiyat ödemeye yönelik tutumlarını incelemişlerdir. Marka özgünlüğünün, tüketicilerin markaya 

karşı duydukları güveni ve memnuniyeti arttırarak bağlılık duymalarına ve markalı ürünler için 

daha yüksek fiyat ödemeyi kabul ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Elde edilen bilgilere göre 

aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H2: X ve Y kuşağına göre marka özgünlüğü algısı farklılık göstermektedir. 
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Kahraman ve Dağlı (2019) çalışmalarında, X ve Y kuşağı tüketicilerin marka algısı, müşteri 

memnuniyeti ve marka tercihleri araştırmışlardır. Marka algısı ve müşteri memnuniyetinin X ve 

Y kuşağı tüketicilerinin marka tercihleri ile ilişkisinde anlamlı sonuçlar tespit etmişlerdir. Elde 

edilen bilgilere göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H3: X ve Y kuşağına göre marka tercihi algısı farklılık göstermektedir. 

Rajavi, Kushwaha ve Steenkamp (2019) çalışmalarında, marka güveninin markalar tarafından 

uygulanan pazarlama karması faaliyetlerinden etkilenip etkilenmediğini araştırmışlardır. 

Tüketicilerin kişilik özellikleri ve kültürel değerlerinin markaya olan güven üzerinde etkisi 

olduğunu belirlemişlerdir. Elde edilen bilgilere göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H4: X ve Y kuşağına göre marka güveni algısı farklılık göstermektedir. 

Schallehn (2014) çalışmasında, marka özgünlüğü modeli geliştirerek, öncüllerini ve etkilerini 

analiz etmiştir. Marka özgünlüğünün marka güvenini olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. 

Elde edilen bilgilere göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H5: Marka özgünlüğünün marka güveni üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.  

Aktuğlu ve Temel (2006) çalışmalarında, tüketicilerin giysi satın alma davranışlarında marka 

tercihleri ve bunları etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Tüketicilerin belirli bir markayı 

seçmedikleri, markayı bazen önemli gördükleri, markanın kaliteli, garantili, herkes tarafından 

tanınan ürünlerden oluştuğunu ve fiyatlarını yüksek bulduklarını sonuçlarına ulaşmışlardır. Elde 

edilen bilgilere göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H6: Marka özgünlüğünün marka tercihi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.  

Yannopoulou, Epaminondas ve Elliott (2011) çalışmalarında, kitle iletişim araçlarının marka 

güveni üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Medyanın, tüketicide risk algısı yarattığı ve markaya 

karşı duydukları güvenin olumsuz etkilendiğini tespit etmişlerdir. Elde edilen bilgilere göre 

aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H7: Marka güveninin marka tercihi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.  

Dağ ve Durmaz (2020) çalışmalarında, marka özgünlüğünün; marka imajına ve marka tercihine 

olan etkisinde, marka güveninin, aracı role sahip olup olmadığını incelemişlerdir. Marka 

özgünlüğünün; marka imajı ve marka tercihine olumlu yönde anlamlı bir etkisinin ve marka 

güveninin aracılık rolünün olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Güner ve Öngel (2021) çalışmalarında, 

ağızdan ağıza pazarlamanın marka sadakatine etkisinde marka imajı ve marka güveninin aracılık 

rolünü araştırmışlardır. Ağızdan ağıza pazarlamanın; marka imajı ve marka güveni aracılığında 

marka sadakatine olumlu etkisinin olduğu ayrıca, markaya duyulan güven ve markanın imajının 

da marka sadakatini arttırdığı tespit etmişlerdir. Elde edilen bilgilere göre aşağıdaki hipotez 

geliştirilmiştir; 

H8: Marka özgünlüğünün marka tercihi üzerindeki etkisinde marka güveninin aracılık rolü vardır. 

Hamşıoğlu ve Papatya (2021) çalışmalarında, marka özgünlüğünün marka güveni üzerindeki 

olası etkilerini incelemişlerdir. Marka özgünlüğü boyutlarının (süreklilik, orijinallik, doğallık ve 

güvenilirlik) marka güveni üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisinin olduğunu belirlemişlerdir. 

Elde edilen bilgilere göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H9: Marka özgünlüğünün alt boyutlarının marka güveni üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi 

vardır. 

Ülker Demirel ve Yıldız (2015) çalışmalarında, marka özgünlüğünün ve boyutlarının marka 

tercihi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Marka özgünlüğünün, süreklilik, orijinallik ve 

güvenilirlik boyutlarının marka tercihleri üzerinde etkili olduğu, doğallık boyutunun ise herhangi 

bir etkisi olmadığını tespit etmişlerdir. Aytekin ve Taştepe (2020) çalışmalarında, marka 

özgünlüğünün marka tercihindeki ilişkisinde marka aşkının aracılık etkisini araştırmışlardır. 

Marka özgünlüğünün süreklilik ve orijinallik boyutlarının marka tercihi üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı, marka özgünlüğünün güvenilirlik ve doğallık boyutlarının ise marka 

tercihinde anlamlı bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Elde edilen bilgilere göre aşağıdaki 

hipotez geliştirilmiştir; 

H10: Marka özgünlüğünün alt boyutlarının marka tercihi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

etkisi vardır.  
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2.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma evreni Türkiye’ de 21-56 yaş aralığına sahip X ve Y kuşağı bireylerinden oluşmaktadır. 

Araştırma 1 Kasım – 31 Kasım 2021 tarihleri arasında online anket düzenlenerek yapılmıştır. 

Toplamda 489 katılımcıyla yapılan anketler gözden geçirildikten sonra eksik doldurulan 11 anket 

analiz dışı bırakılarak 478 anket analize alınmıştır. 

Ayakkabının vazgeçilmez bir ihtiyaç olmasından dolayı araştırmada alan olarak ayakkabı sektörü 

seçilmiştir. Anket formunda, birinci bölümde; katılımcılara demografik sorular, kullanmayı tercih 

ettiği üç ayakkabı markası ve internet üzerinden ayakkabı satın alıp almadığı sorulmuştur. İkinci 

bölümde ise katılımcıların kullanmayı tercih ettiği ilk markayı düşünerek, toplamda 23 ifadeden 

oluşan ölçek sorularını cevaplandırmaları istenmiştir. Marka özgünlüğü ölçeği Bruhn, vd. (2012) 

ait 4 boyuttan (Süreklilik, Orijinallik, Güvenilirlik ve Doğallık) ve 15 ifadeden oluşmaktadır. 

Marka tercihi ölçeği, Chang ve Liu (2009) ait 4 ifadeden, marka güveni ölçeği ise Delgado-

Ballester (2002) ait 4 ifadeden oluşmaktadır. Anket formundaki ifadeler 5’li Likert ölçeğiyle 

hazırlanmıştır. Verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Araştırma 258 kadın, 220 erkek olmak üzere toplamda 478 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. X 

kuşağı 235 kişiden ve Y kuşağı 243 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar incelendiğinde, X ve Y 

kuşağına sahip bireylerin hemen hemen eşit olduğu ve her iki kuşakdan bireye ulaşıldığı 

görülmektedir. 

Verilerin dağılımında skewness ve kurtosis değerleri -2 ile +2 aralığında olduğu için normal 

dağılım gösterdiği varsayılmıştır. KMO ve Bartlett’s değerleri; marka özgünlüğü 0,930, marka 

tercihi 0,775 ve marka güveni 0,820’ dir.  Değerler, örneklemin faktör analizi için uygun 

olduğunu göstermektedir. Faktör analizinde ölçeklerin faktör yükleri 0,880 ile 0,698 arasında 

değişmektedir. Ölçek soruları 0,50’ nin altında kalmadığı için soru çıkarılmamıştır. Marka 

özgünlüğü ölçeği literatürdeki gibi süreklilik, orijinallik, güvenirlilik ve doğallık olmak üzere dört 

boyutta toplanmıştır. Faktörlerin toplam varyansları 76,670’ ini, 67,638’ ini ve 76,626’ sını 

açıklamaktadır. Cronbach Alpha katsayılarının 0,70’ in üzerinde olduğu için araştırmada 

kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir. 

3.1. T Testleri 

T testi sonuçlarına göre, X ve Y kuşağının internet üzerinden alışveriş yapma davranışları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p=0,000). Anlamlı farklılığın X 

kuşağındaki katılımcıların (1,54) Y kuşağındaki katılımcılara (1,25) göre internet üzerinden 

alışveriş yapma davranışları arasında olduğunu göstermektedir. Bu bilgilere göre ulaşılan sonuç, 

X kuşağı katılımcılarının Y kuşağı katılımcılara göre daha az internetten ayakkabı satın aldığını 

göstermektedir. H1 hipotezi kabul edilmiştir. Göktaş (2019), Lissitsa ve Kol (2016) tarafından 

yapılan çalışmalar ile desteklenmektedir. 

T testi sonuçlarına göre, X ve Y kuşağının marka özgünlüğü, marka tercihi ve marka güvenine 

yönelik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (marka özgünlüğü 

p=0,476, marka tercihi p=0,473, marka güveni p=0,852). X ve Y kuşağı katılımcıların marka 

özgünlüğü, marka tercihi ve marka güvene yönelik algılarının kuşaklara göre değişmediği 

söylenebilir. H2, H3 ve H4 hipotezleri reddedilmiştir. 

3.2. Regresyon Analizleri  

Marka özgünlüğün marka tercihindeki etkisi ve marka güveninin aracılılık rolünü belirlemek için 

çalışmada dört farklı regresyon analizleri yapılmıştır. 

Elde edilen regresyon sonuçları incelendiğinde marka özgünlüğü ve marka güveninin yalnız 

başına bağımsız değişken olarak, marka tercihinin bağımlı değişken olarak yer aldığı basit 

regresyon modellerinde marka özgünlüğünün (ß =0,929; t=20,562) ve marka güveninin (ß 

=0,737; t=18,377) marka tercihini pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği 

görülmektedir. 
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Bununla birlikte marka özgünlüğü ve marka güveninin, marka tercihi üzerinde etkisinin birlikte 

incelendiği çoklu regresyon modelinde her iki değişkeninde marka tercihi üzerindeki etkisinin 

pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 

Şekil 3.1. Marka Güveninin Aracılık Etkisi 

 
Marka özgünlüğünün marka tercihi üzerindeki etkisinin (ß =0,929) modele marka güveni dahil 

edildiğinde etkisinin düştüğü (β=0,631) ve katsayıların regresyon analizine göre anlamlı olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle şekilde gösterildiği üzere marka özgünlüğü ve marka tercihi arasındaki 

ilişkide marka güveninin kısmi aracılık rolü olduğu belirlenmiştir. Çalışma için kurulan H5, H6, 

H7 ve H8 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Marka özgünlüğünün alt boyutlarının (süreklilik, orijinallik, güvenilirlik ve doğallık) bağımlı 

değişken olan marka güveni üzerinde pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu 

saptanmıştır. H9 hipotezi kabul edilmiştir. Marka özgünlüğünün alt boyutları olan orijinallik, 

güvenilirlik ve doğallık alt boyutlarının marka tercihi üzerinde pozitif yönlü istatistiksel olarak 

anlamlı etkisinin olduğu, marka özgünlüğünün alt boyutu olan süreklilik boyutunun ise marka 

tercihi üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür.  H10 hipotezi reddedilmiştir.  

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

İşletmeler arasında yoğun rekabet yaşanmaktadır. Pazarda yer alan birbirine benzer özelliklere 

sahip ürünler tüketicilere seçim yaparken zor anlar yaşatmaktadır. Bireyin bakış açısı ve özgünlük 

arayışı bu aşamada önemli rol oynamaktadır. Burdan hareket ederek çalışmanın amacı, X ve Y 

kuşağının internet alışverişinde marka özgünlüğün marka tercihindeki etkisi ve marka güveninin 

aracılılık rolünün olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, marka 

özgünlüğü, marka tercihi ve marka güvenine yönelik algıların X ve Y kuşağına göre farklılık 

gösterip göstermediğini araştırmaktır. 

Araştırmada, ilk olarak X ve Y kuşağı katılımcılarına kullanmayı tercih ettikleri 3 ayakkabı 

markası belirtmeleri ve yazdıkları ilk ayakkabı markasını düşünerek ölçek sorularını 

cevaplandırmaları istenmiştir. X ve Y kuşağı katılımcılarından 138 tane marka adı yazılmıştır. 

Katılımcıların kullanmayı tercih ettikleri en çok ayakkabı markaları sırasıyla Nike, Adidas ve 

Kinetix olmuştur. Cevaplayıcıların X ve Y kuşağı fark etmeksizin spor ayakkabı markası 

belirtikleri görülmüştür. 

Elde edilen veriler incelendiğinde X ve Y kuşağının internet üzerinden alışveriş yapma 

davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. X kuşağının internet 

üzerinden ayakkabı satın almama nedenleri arasında “görmeden ve denemeden almak 

istememek”, “internet ortamına güven duymamak”, “beklentiyi karşılamaması”, “iade de sıkıntı 

yaşanması” ve “kalıpların farklılık göstermesi” gibi sebeplere dayanarak internetten alışveriş 

yapmak istemedikleri görülmektedir. İşletmelerin bu nedenler üzerinde iyileştirmeye giderek 

güven kazanması X ve Y kuşağı tüketicilerini internet üzerinden alışveriş yapmaya 

yönlendirebilir. 
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X ve Y kuşağının marka özgünlüğü, marka tercihi ve marka güvenine yönelik algıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Marka özgünlüğü, marka tercihi ve marka 

güvenine yönelik algıların X ve Y kuşağına göre değişmediği görülmüştür. 

Literatürde marka özgünlüğü ile yapılmış çalışmalar incelendiğinde, Dağ vd., (2020) yapmış 

oldukları çalışma sonucunda marka özgünlüğü ve marka tercihi arasındaki ilişkide marka 

güveninin tam aracılık rolü olduğu tespit edilirken, bu çalışmada kısmi aracılık rolü olduğu 

görülmüştür. Marka özgünlüğünün alt boyutlarının marka tercihine etkisi incelendiğinde 

süreklilik boyutu açısından Aytekin vd., (2020) çalışmalarıyla, bu çalışmanın birbirini 

desteklediği görülmüştür. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürle tutarlı olup, yazına olumlu yönde katkısının olacağı 

düşünülmektedir. 

İşletmeler için Öneriler 

 İşletmeler, tüketicinin markaya duyulan güvenini arttırmaya yönelik çalışmalar 

yapmalıdır. 

 İşletmeler, tüketicinin zihninde markalarının güvenilir, orijinal ve doğal olduğunu 

oluşturacak tutundurma çabalarına yer vermelidir. 

 İşletmeler, markalarının prensiplerine sadık kalarak zaman içinde tutarlılık göstermelidir. 

 İşletmeler, verdikleri sözlerin arkasında durup yerine getirmelidir. 

Gelecek Çalışmalar için Öneriler 

 Çalışma, tüm kuşaklar dahil edilerek karşılaştırma yapılabilir. 

 Tüketicilerin demografik özellikler açısından farklılıklarına bakılabilir. 

 Farklı sektörler ele alınarak karşılaştırmalar yapılabilir. 

 Tek bir marka ele alınarak o markaya karşı marka özgünlüğü açısından tüketicinin tutumu 

araştırılabilir. 

 Marka özgünlüğü, marka sadakati değişkeniyle kullanılabilir. 
Kısıtlar 

 Çalışmanın, X ve Y kuşağı üzerinde incelenmesi, ayakkabı sektörü olması araştırma için 

bir kısıt oluşturmaktadır. 

 Verilerin 1 Kasım – 31 Kasım 2021 tarihleri arasında kısa bir sürede toplanmış olması 

araştırmanın diğer bir kısıtını oluşturmaktadır. 
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Özet 

Bu çalışmada mülteci ve sığınmacıların girişim kapasitelerinin artırılmasında eğitimin rolü ve önemini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye, Norveç, Yunanistan, İtalya ve Avusturya ülkelerinde toplam 286 mülteci ve 

sığınmacı ile anket yapılmıştır. Mülteci ve sığınmacıların %21.0’inin bir iş kurma, iş bulma çabası veya girişimleri 

başarı ile sonuçlanmıştır. Katılımcıların eğitim seviyeleri arttıkça iş deneyimleri de artmaktadır. Lisans ve lisansüstü 

düzeyde eğitim alanların %85.0’inin iş deneyimi bulunduğu tespit edilmiştir. Mülteci ve sığınmacıların girişimcilik 

kapasitelerinin artırılması için; iş kurarken ihtiyaç duyulan finansman kaynakları, bu kaynaklara ulaşım yolları, 

girişimcilikte yasal düzenlemeler, girişimcilikte destek sağlayan kuruluşlar ve işletmenin sürdürülebilirliği konularında 
yüz yüze ve online eğitimler düzenlenebilir.  

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, eğitim, online, yüz yüze, mülteci, sığınmacı. 

Abstract 

In this study, it is aimed to determine the role and importance of education in increasing the entrepreneurial capacity 

of refugees and asylum seekers. For this purpose, a total of 286 refugees and asylum seekers were surveyed in Turkey, 

Norway, Greece, Italy and Austria. Efforts or attempts of 21.0% of refugees and asylum seekers to start a business, find 

a job have been successful. As the level of education of the participants’ increases, their work experience also increases. 

It was found that 85.0% of those who received education at the undergraduate and graduate levels had work experience. 

To increase the entrepreneurial capacity of refugees and asylum seekers; Face-to-face and online trainings can be 

organized on the financial resources needed when starting a business, the ways to access these resources, legal 

regulations in entrepreneurship, organizations that provide support in entrepreneurship and the sustainability of the 
business. 

Keywords: Entrepreneurship, education, online, face-to-face, refugee, asylum seeker. 
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1. GİRİŞ 

İnsanlar politik, ekonomik, can güvenliği ya da bireysel tercih gibi nedenlerle göç etmişlerdir. Bu 

göçler kimi zaman gönüllü, kimi zaman da zorunlu olarak yapılmıştır. Son yıllarda insanlar can 

güvenliklerini korumak için ülkelerini zorunlu olarak terk etmek ve bir başka ülkeye sığınmak 

zorunda kalmışlardır. 

“Bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip 

yasal süresi içerisinde çıkmamak” (Anonim, 2022a) olarak tanımlanan düzensiz göç; kaynak, 

hedef ve transit ülkeler açısından önemli bir olgudur. Özellikle hedef ve transit ülkelerde düzensiz 

göç; sağlık, eğitim, barınma, istihdam gibi birçok sorunu beraberinde getirmiştir.  

Düzensiz göçün en önemli aktörü olan mülteci ve sığınmacıların bu sorunlarına çözüm bulmak 

amacıyla dünya genelinde birçok çalışma yapılmıştır. Mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları sağlık 

problemleri ve çözüm önerileri (Önal ve Keklik, 2016; Pavliand Maltezou, 2017; Masters, 2018; 

Jervelund, 2019; Khullar and Chokshi, 2019), sağlık hizmetlerine erişim (Escarce and Kapur, 

2006; Koçak, 2019), kültürel uyum ve dil problemleri (Hollanderand Bukowitz, 1990; 

Andreevna, 2016; Umukoro et al., 2020), eğitim (Matthews, 2008; Akdemir Kaplan, 2014; 

Dryden-Peterson, 2016; Haene et al., 2018; Sheikh et al., 2019), mülteci ve sığınmacıların işgücü 

piyasasına katılımı ve entegrasyonuna  (Gericke et al., 2018; Newmana, 2018; Lochman et al., 

2019; Arendt, 2022) ilişkin bir çok çalışma bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mülteci ve 

sığınmacıların daha kolay iş bulmalarına ya da çalıştıkları işlerde başarılı olmalarına katkı 

sağlayan mesleki eğitimler ve bunların sonuçlarının (Obschonkae et al., 2018; Jorgensen et al., 

2021) araştırıldığı çalışmalara da literatürde rastlanılmaktadır.  

Mülteci ve sığınmacılar genellikle ev sahibi ülkelerin sosyo-ekonomik yapısını etkilediği için bir 

yük olarak görülmektedir. Ancak mülteci ve sığınmacılar, göç ettikleri ülkede hayatlarını devam 

ettirebilmek ve yaşam standartlarını koruyabilmek için kendi eğitim, kültür ve yetenekleri 

doğrultusunda birçok ekonomik faaliyette bulunmuş ve o ülkenin ekonomisinde itici bir güç 

olmuştur (Çesteneci, 2012). Bunun yanı sıra bu girişimciler hem mülteci ve sığınmacıların göç 

ettikleri ülkeye entegrasyonunu hızlandırmakta hem de ticari bilgi-birikim, tecrübeleri ve sermaye 

birikimleri ile göç edilen ülkenin kalkınmasına ivme kazandırmaktadırlar. Mülteci ve sığınmacı 

girişimciliği, girişimcilik kapasitelerinin tespiti ve geliştirilmesi birçok ekonomide önemli ölçüde 

belirgin hale gelmiş olsa da, bu konuyu ele alan teorik ve ampirik araştırmalar yeterli düzeyde 

değildir. Bu nedenle bu çalışmada mülteci ve sığınmacıların girişim kapasitelerinin artırılmasında 

eğitimin rolü ve önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra mülteci ve sığınmacıların 

sosyo-demografik özellikleri, girişimcilik kapasitelerini artırmada oluşan engelleri belirlemek de 

hedeflenmiştir. 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın ana materyalini Türkiye, Norveç, Yunanistan, İtalya, Avusturya ülkelerinden 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KMM), Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi 

(KSÜ), Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü (KMEM), Developmental Centre of Thessaly 

(AKETH), International Centre for the Promotion of Education and Development (CEIPES), 

Fonix ve BEST Institutfürberufsbezogene Weiterbildung und Personal training GmbH (BEST) 

kurumları tarafından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye (163 

anket), Norveç (33 anket), Yunanistan (30 anket), İtalya (30 anket) ve Avusturya (30 anket) 

ülkelerinde toplam 286 mülteci ve sığınmacı ile anket yapılmıştır. Tüm anketlerin %57.0’si 

Türkiye’de ve %11.5’i Norveç’te yapılmıştır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Ülkelere Göre Anket Yapılan Mülteci Ve Sığınmacıların Sayısı 

  Frekans % 

Yunanistan 30 10.5 

Avusturya 30 10.5 

İtalya 30 10.5 

Norveç 33 11.5 

Türkiye 163 57.0 

Toplam 286 100.0 

 

Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde dağılım ve çapraz tablolar 

kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ankete katılanların yaşları 18 ile 64 arasında değişmektedir. Mülteci ve sığınmacıların %39.9’u 

18-24 yaş, %44.4’ü 25-44 yaş ve %15.7’si 45-64 yaş arasındadır. Mülteci ve sığınmacıların 

%64.3’ü erkeklerden, %35.7’si ise kadınlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların %34.9’u lise, 

%25.7’si ortaokul, %23.9’u üniversite, %11.3’ü ilkokul ve %4.2’si yüksek lisans mezunudur. 

Dünya genelinde göç eden mülteci ve sığınmacıların yaklaşık %42’sini 18 yaş altı çocuklar ve 

%39’unu 18-44 yaş arası genç grup oluşturmaktadır (Anonim, 2022b). 

Ankete katılan 33 mülteci ve sığınmacının herhangi bir iş deneyimi bulunmamaktadır. İş 

deneyimi bulunanlar; hizmet, eğitim, tarım, endüstriyel iş, fiziksel emek gibi birçok sektörde 

çalışmışlardır. Bunların %31.3’ü hizmet sektöründe, %16.2’si endüstriyel, %12.6’sı fiziksel güç 

gerektiren işlerde, %9.9’ eğitim ve %5.9’u tarım sektöründe çalışmışlarıdır. Bunların dışında 

farklı iş dallarında çalışanların oranı ise %24.1 olarak hesaplanmıştır. 

Mülteci ve sığınmacıların iş deneyim seviyelerinin iş bulma veya yeni bir iş yeri açmak için yeterli 

olduğu düşüncesine katılanların oranı %63.5, orta derecede katılanların oranı %21.3 ve 

katılmayanların oranı ise %15.2 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre mülteci ve sığınmacıların 

büyük çoğunluğu, daha önceki iş deneyimlerinin iş bulma veya yeni bir iş yeri açmak için yeterli 

olduğunu düşünmektedirler. 

Ankete katılanların %50.5’i herhangi bir işte çalışmamaktadırlar. Herhangi bir işte çalışanların 

%23.0’ü tam zamanlı, %10.6’sı yarı zamanlı, %10.2’si geçici olarak ve %5.7’si sezonluk işlerde 

çalışmaktadırlar. 

Ankete katılanların %45.9’unun bir iş kurma, iş bulma çabası veya girişimleri olmamıştır. Diğer 

mülteci ve sığınmacıların %33.1’inin bir iş kurma, iş bulma çabası veya girişimleri olmuş ancak 

bazı nedenlerden dolayı başarılı olamamıştır. Mülteci ve sığınmacıların %21.0’inin bir iş kurma, 

iş bulma çabası veya girişimleri başarı ile sonuçlanmıştır. 

Ankete katılanların %28.8’i yüz yüze, %25.0’i çevrimiçi, %23.9’u mesleki eğitim ve %22.3’ü 

grup eğitim programının yeni bir iş kurma ve iş bulma konusunda kendileri için faydalı olacağını 

ifade etmişlerdir. 

Mülteci ve sığınmacı girişimciler bir iş kurarken aracı kuruluşlarla iletişime geçme yollarının 

bilinmemesi, girişimcilik eksikliği, yerel iş ağlarına erişimde zorluklar, mülteci/ sığınmacıların 

mevcut bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim programlarının eksikliği, ticari 

düzenlemeler, sigorta gereksinimi gibi yasal engeller ve başlangıç sermayesi ve iş olanakları 

eksikliğinden oluşan bariyerlerle karşılaştıklarına katılmaktadırlar. Bu bariyerlerin ortadan 
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kaldırılması veya dezavantajlarının azaltılması ile hedef kitlenin bir iş kurması ve bu işlerinde 

sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulmuş olacaktır. Mülteci ve sığınmacıların iş 

kurarken ihtiyaç duyulan finansman kaynakları nelerdir, bunlara nasıl ulaşılabilir, girişimcilikte 

yasal düzenlemeler nelerdir gibi sorulara cevap bulmaları ile girişimcilikte başarılı olacaklardır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre, iş kurmada yardımcı olan kuruluşlar; bu kuruluşların amaçları ve 

kapsamları hakkında, araştırmanın hedef kitlesine eğitim verebilirler. İŞKUR, İş adamları 

Derneği, Ticaret Odası, Devlet ve Özel İstihdam Bürosu, KOBİ ve diğerleri gibi aracı kuruluşlar 

mülteci ve sığınmacılara yeni bir iş açma veya iş bulma sürecinde, aracı kuruluşların yeri ve 

önemini anlatan bilgilendirme toplantıları düzenleyerek iş arayanlara ve iş yeri açacak kişilere 

rehberlik edebilirler. Mülteci ve sığınmacılar bir iş kurarken öncelikle hangi kuruluşların, hangi 

konularda, ne ölçüde ve nasıl yardımcı oldukları konusunda bilgilendirilmelidir.  

Mülteci ve sığınmacıların yeni bir işletme açmaları durumunda, aracı kuruluşlardan destek almak 

istemeyenlere (%13.3) ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayanlara (%23.8) yüz yüze ya da 

online eğitim verilerek bu kurumlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanabilir. 

Daha deneyimli veya daha bilgili girişimciler daha az deneyimli veya daha az bilgili mülteci ve 

sığınmacılara rehberlik etmelidirler. Bir başka ifadeyle hedef kitleye girişimcilik, iş kurma ya da 

yeni iş bulma konusunda mentorluk kaynaklarına erişemeyenlere yardımcı olunmalıdır. Bunun 

yanı sıra girişimcilik, iş kurma ya da iş bulma konusunda olumlu/olumsuz örnek oluşturan mülteci 

ve sığınmacılarla, yeni girişimcilerin iletişim kurma fırsatı oluşturularak tecrübelerini 

paylaşmaları sağlanabilir. 

Mülteci ve sığınmacıların aracı kuruluşlarla iletişimini artırmanın yolları araştırılarak girişimcilik 

eksikliği ve onların bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları 

düzenlenmelidir. Bu eksiklikleri tamamlarken kitle ve grup yayım yöntemlerinden 

faydalanılabilir. Bunun yanı sıra yerel iş ağlarına erişim, yasal prosedürlerin aşılması ve sermaye 

varlığı konularındaki engellerin ortadan kaldırılması için yüz yüze ve online eğitimler 

düzenlenmelidir. Böylece hedef kitlenin girişimcilik kapasitesi ve iş olanaklarına erişimleri 

artırılarak, yaşam şartlarının iyileştirilmesine ve sosyal uyumlarının artmasına katkı sağlanmış 

olacaktır.  

Mülteci veya sığınmacıların herhangi bir işte çalışarak gelir elde edebilmeleri amacıyla, yüz yüze 

veya online eğitimler ile bir iş kurma/iş bulma veya girişimcilik teşebbüslerinin başarılı olması 

için katkı sağlanmalıdır. 

Mülteci ve sığınmacıların bir işletmeyi geliştirme ve yürütme konusunda bilgi ve deneyim 

eksikliği ile pazarlama, ticarileşme, iş kanunu hakkında bilgi eksikliğini gidermek için bu 

konularda aracı kuruluşlar tarafından eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Hedef kitleyi 

bilgilendirecek kuruluşlar da eğitim verilecek konular hakkında bilgilendirilmelidir. Aracı 

kuruluşlar özellikle çevrimiçi ve yüz yüze eğitim programlarını kullanarak girişimcilik, yerel iş 

gücü piyasalarını anlama ve yerel iş ağlarına erişim konularında eğitim verirlerse mülteci ve 

sığınmacıların iş yeri kurma, girişimcilik teşebbüslerinde başarılı olma ve iş olanaklarına erişim 

oranlarında artış sağlanmış olacaktır. Mülteci ve sığınmacıların iş hayatında başarılı olmaları, 

onların gelirlerini artırmalarına, yaşam standartlarını yükseltmelerine, sosyal hayata daha kolay 

uyum sağlamalarına neden olacaktır. 

Mülteci ve sığınmacıların girişimcilik başarılarının artırılması için; iş kurarken ihtiyaç duyulan 

finansman kaynakları nelerdir, bunlara nasıl ulaşılabilir, girişimcilikte yasal düzenlemeler 

nelerdir gibi soruların cevaplarına yönelik yüz yüze ve online eğitimler düzenlenebilir. 
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Beşeri sermaye, bölgelerin ve ülkelerin yenilikçi performanslarını belirleyen kilit faktördür. 

Ayrıca göç hareketi ile gelen beşeri sermayenin içerisindeki nitelikli bireylerin ev sahibi 

ülkelerdeki yenilikçiliğin dikkat çekici bir belirleyicisidir. Bu nedenlerle sığınmacıların 

girişimciliğini teşvik etmek ve motivasyonunu artırmak için mülteci ve sığınmacılara 

bilgiye/mevzuata erişim, yasal prosedürlerin azaltılması, finansman kaynaklar gibi alt yapı 

olanakları sunulmalıdır. 

Sığınmacı bireylerin, yeni bir yerelde iş kurma ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları ise göç 

ettikleri yerel istihdam ve ekonomi piyasasının iç dinamiklerine bağlıdır. Bu iç dinamikler, 

doğrudan doğruya çalışanların ücret ve maaşlarını da belirlemektedir. Dolayısı ile sığınmacılar 

için yerel çalışan piyasasının iç dinamiklerini anlamak gerekmektedir.  
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Özet  

Bu çalışma Yeşil Lojistik Uygulamaları ve Lojistik Performans faktörlerinin işletmelerin faaliyetlerine ve yöneticilerin 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma İstanbul Sanayi Odası 2017-2018 yılı “Türkiye’nin En Büyük 1000 Kuruluşu” içinden 120 gıda 

işletmesi yöneticisiyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi 68 adet ifadeden 11 adet 

demografik sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Ankette kullanılan yeşil lojistik faaliyetlerle ilgili ifadeler Ochieng 

vd., (2016) çalışmasından, Lojistik Performans ile ilgili ifadeler ise Bakan ve Şekkeli’nin (2015) çalışmasından alınmış 

ve elde edilen veriler Bağımsız Örneklemler T Testi ve Tek Yönlü ANOVA ile test edilmiştir. Yapılan analizlerde 

Yeşil Tedarik, Yeşil Dağıtım, Yeşil Ambalajlama, Tersine Lojistik ve Lojistik Performans faktörlerinin demografik 

değişkenlerin bazılarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, bazılarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 

varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Lojistik, Lojistik Performans, Tersine Lojistik ve Gıda Sektörü  

 

THE RESEARCH OF GREEN LOGISTICS APPLICATIONS AND LOGISTICS 

PERFORMANCES OF FOOD BUSINESSES ACCORDING TO 

DEMOGRAPHIC FACTORS 

Abstract 

This study was carried out to determine whether Green Logistics Practices and Logistics Performance factors differ 

according to the demographic characteristics of businesses and managers. For this purpose, the study was carried out 

with 120 food business managers from Istanbul Chamber of Industry 2017-2018 “Turkey's Top 1000 Organizations”. 

A five-point Likert-type questionnaire consisting of 68 statements and 11 demographic questions was used as a data 

collection tool in the research. Statements about green logistics activities used in the survey were taken from the study 

of Ochieng et al. (2016), statements about Logistics Performance were taken from the study of Bakan and Şekkeli 

(2015), and the obtained data were tested with Independent Samples T-Test and One-Way ANOVA. In the analyzes, it 

was concluded that Green Supply, Green Distribution, Green Packaging, Reverse Logistics and Logistics Performance 

factors showed a significant difference according to some of the demographic variables, but did not show a significant 

difference according to some of them. 

 

Keywords: Green Logistics, Logistics Performance, Reverse Logistics and Food Industry 

GİRİŞ  

 

Kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği, küresel ısınma ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi 

çevre sorunları ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır (Çankaya ve Sezen, 2019, s.98). 
Çevre konusunda güçlü endişelere sahip olan çok sayıda tüketici, çevre dostu ürünler satın almayı 

tercih ettiği için çevre yönetimi birçok işletmenin stratejik planlarının önemli bir parçası haline 

gelmiştir (Weng, Chen ve Chen, 2015, s.5000). Yapılan bazı çalışmalar incelendiğinde (Ojala, 

Kersten ve Lorentz (2013); Chien ve Shih (2007); Che Tu, Wen Tu ve Sian Ihangr (2016); 

Irandusth ve Roozbahani (2014)) yeşil tüketicilerin yeşil ürün ve hizmetler için daha fazla fiyat 

ödemeye istekli oldukları, bu durumun da işletmeleri ürünlerinde daha yeşil süreçleri ve ekolojik 

tasarımı benimsemeye motive ettiği sıkça belirtilmektedir. Bu nedenle çevreye duyulan ilgi, 

sürdürülebilir pazarlama kavramına yansıyan çevre dostu bir yeşil eğilimin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır (Jerzyk, 2016, s.629). Çevresel ve ekonomik performans üzerinde bir “kazan-kazan” 

                                                      
1 Bu çalışma birinci yazarın Gıda Sektöründe Yeşil Lojistik Uygulamalarının İşletmelerin Lojistik 

Performansları Üzerindeki Etkisi adlı doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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stratejisine neden olan yeşil lojistik faaliyetler ve lojistik performans ölçümünde hangi kriterlerin 

dikkate alınacağı konusu işletmeler için her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı; yeşil tedarik, yeşil ambalajlama, yeşil dağıtım, tersine lojistik ve lojistik performans 

faktörlerinin işletmelerin ve yöneticilerin demografik özelliklerine göre değişip değişmediğini 

ortaya koymaktır. Dolayısıyla çalışmada öncelikle yeşil lojistik uygulamaları ve lojistik 

performans kavramları incelenmiş ve bu konuyla ilgili literatürde yapılan çalışmalar hakkında 

bilgiler verilmiştir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

Literatürde yeşil lojistik faaliyetlerle ilgili çok sayıda sınıflandırma vardır. Yapılan pilot çalışma 

sonucunda yeşil lojistik faaliyetlerinden yeşil tasarım ve yeşil üretimin lojistik performans ile 

doğrudan ilişkili olmadığı anlaşıldığı için bu değişkenler araştırma kapsamından çıkarılmış, yeşil 

lojistik faaliyetler;  yeşil tedarik, yeşil dağıtım, yeşil ambalajlama ve tersine lojistik olarak dört 

grupta değerlendirilmiştir. Yapılan ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucunda yeşil 

lojistik faaliyetlerin ve lojistik performansın birçok farklı değişkenle ilişkisini araştıran çok sayıda 

çalışma olduğu görülmektedir. Fakat bu kavramların demografik faktörlerle olan ilişkisinin 

birlikte incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla yapılan çalışmada elde 

edilecek sonuçların pazarlama literatürüne, gıda sektöründe faaliyette bulunan işletmelere ve bu 

alanda çalışma yapan akademisyenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

1.1. Yeşil Lojistik Uygulamaları 

1.1.1.Yeşil Tedarik: Farklı paydaşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği, genellikle maliyetleri 

düşürüp verimliliği artırırken yeşil lojistik faaliyetlerin de etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini 

sağlamaktadır (Tan, Wang, Liu, Kang ve Costa, 2020, s.2). Çevresel amaçlar için tedarikçilerle, 

müşterilerle ve lojistik hizmet sağlayıcılarla işbirliği ve iletişim (Zhu ve Geng (2001); Çankaya 

ve Sezen (2019); Zowada ve Niestroj (2019)) ve ikinci basamak tedarikçiyle entegrasyon 

(Walton, Handfield ve Melnyk (1998); Priyashani ve Gunarathne (2018)) konularının önemi 

literatürde birçok araştırmacı tarafından ifade edilmiştir. Bu nedenle günümüzde birçok yönetici 

ve işletme sahibi üretim süreçlerine ek olarak tüm dünyada rekabet avantajı elde etmek için yeşil 

tedarikçi seçimine oldukça önem vermektedir (Wandosell, Parra-Meroño, Alcayde ve Baños, 

2021, s.10). 
1.1.2.Yeşil Dağıtım: Yük taşımacılığının lojistik emisyonların en büyük payına sahip olduğu iyi 

bilinmektedir. Bu nedenle ulaşım emisyonunu azaltma uygulaması, ulaşım modlarının seçimi ve 

ulaşım ağı optimizasyonu yeşil lojistikte önemli konulardır (Trivellas, Malindretos ve Reklitis, 

2020, s.29). Shang vd.,’e göre (2010) yeşil dağıtımın performansını etkileyen faktörler; 

ambalajların geri dönüştürülebilir olması ve konteynerlerin yeniden kullanılabilirliği iken 

Sarkis’e göre (2003) ürünü taşıyan aracın tükettiği yakıt, taşıma işlemlerinin sıklığı, müşterilere 

olan mesafe, ambalajın ağırlığı, şekli ve malzemesi gibi özelliklerdir.  

1.1.3.Yeşil Ambalajlama: Çevreye duyarlı ambalajlama olarak da ifade edilen yeşil ambalajlama 

sayesinde işletmeler atıklarını ve çevresel maliyetlerini azaltırken müşteri gözünde de çevreye 

duyarlı işletme imajı kazanarak müşteri memnuniyeti elde edeceklerdir (Azevedo, Carvalho ve 

Machado, 2011, s.858). Bu doğrultuda birçok işletme geri dönüştürülmüş ambalajları tercih 

ederken ambalaj malzemelerini azaltmakta ve böylece işletmelerin sadece üretim maliyetleri değil 

nakliye maliyetleri de azalmaktadır (Çankaya ve Sezen, 2019, s.112). Bir toplumda uygulanan 

atık yönetimi süreci, bir ekosistemin çevresel sürdürülebilirliğinin korunması üzerinde doğrudan 

bir etkiye sahiptir (Waidyathilaka, Tharaka ve Wickramarachchi, 2019, s.1128). Yeşil ambalaj, 

atık yönetimini sağlamanın yanı sıra geri dönüşüm, yeniden kullanım ve kaynak ihtiyacını 

azaltarak zaman içinde sürdürülebilir büyüme sağlayan bir üretim ve tüketim paradigması olan 

döngüsel ekonomi ile de yakından ilişkilidir (Wandosell vd., 2021, s.12). Bu nedenle yeşil lojistik, 

döngüsel ekonomideki ekonomik döngünün verimliliğini belirlemekte ve atıklar döngüsel 

ekonomi ilkeleri doğrultusunda gübre olarak kullanılmaktadır (Seroka-Stolka ve Ociepa-

Kubicka, 2019, s.474).  
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1.1.4.Tersine Lojistik: Brandão vd.,’e göre (2021) malzeme kıtlığı, çevre mevzuatı ve temiz 

üretim konusunda artan sosyal bilinç gibi bir dizi neden, işletmelerin tersine lojistik faaliyetlerini 

dikkate almasını gerektirmiştir. Türk vd., (2018) yaptıkları çalışmada tersine lojistiğin işletme 

yöneticileri tarafından çevreye ve topluma karşı sosyal sorumluluk olarak değerlendirildiğini ve 

yüksek lisans mezunları ile lise mezunları arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu 

belirlemişlerdir. Tersine lojistikte tedarik zincirine yeniden girebilir ve değer yaratabilir atıklarla 

ilgilenilirken; atık yönetiminin amacı, her şeyden önce atıkların etkili bir şekilde toplanması ve 

işlenmesidir (Brito ve Dekker, 2003, s.3).  

 

1.2. Lojistik Performans 

Bir işletmenin belirli bir ortamda ne kadar iyi çalıştığının temel göstergelerinden biri olan 

performans, hedeflere ulaşma derecesini değerlendirmek için bir ölçüdür (Priyashani ve 

Gunarathne, 2018, s.1059). Literatürde lojistik performansın farklı değişkenlerle olan ilişkisi 

farklı endüstrilerde birçok çalışmaya konu olmuştur. Aziz vd., (2010) yaptıkları çalışmada lojistik 

performans göstergelerini; güvenilirlik, zamanında teslimat, güvenlik, maliyet tasarrufu ve 

standartlara uygunluk şeklinde belirlemişlerdir. Bensassi vd.,’nin (2015) İspanya bölgelerinde 

lojistik performans ve ulaşım altyapısı arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada, bu bölgede 

lojistik sektöründeki bir iyileşmenin özellikle lojistik tesislerin sayısı, büyüklüğü ve kalitesinin 

ihracat akışlarını olumlu yönde etkileyeceği sonucuna varmışlardır. 

2.YÖNTEM 

 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyette bulunan gıda işletmeleri oluştururken; örneklemini 

ise İstanbul Sanayi Odası (ISO) 2017-2018 yılı “Türkiye’nin En Büyük 1000 Kuruluşu” 

listesindeki 221 gıda işletmesinden ulaşılabilen 160 işletme oluşturmaktadır. Veri toplama 

sırasında örnek hacminin tamamına ulaşılamaması, işletmelerin gizlilik politikaları nedeniyle 

ankete cevap vermek istememeleri, anketlerin hatalı ve eksik doldurulması gibi nedenlerle 140 

işletme yöneticisi anketi cevaplandırmış ve bunlardan geçerli olan 120 anket ile analizler 

yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi (1-Kesinlikle Katılmıyorum,..., 5-

Kesinlikle Katılıyorum) 68 adet ifade ve beş faktörden oluşan bir ölçek kullanılmakta ve 11 tane 

demografik ifade daha bulunmaktadır. Araştırmanın amacına uygun şekilde literatür taraması 

sonucu elde edilen Yeşil Lojistik Faaliyetler ile ilgili ifadeler Ochieng vd.,’nin (2016) 

çalışmasından, Lojistik Performans ile ilgili ifadeler ise Bakan ve Şekkeli’nin (2015) 

çalışmasından alınmıştır. Araştırmada öncelikle elde edilen verilerin normallik varsayımının 

analizinde Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri dikkate alınmıştır. Daha sonra verilerin 

normallik varsayımını sağlaması nedeniyle verilerin analizinde parametrik testler olan Bağımsız 

Örneklemler T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri 

toplama aracının güvenirlilik testinde Cronbach alfa katsayısı tercih edilmiştir.  

2.1. Araştırmanın Modeli  
     
    DEMOGRAFİK FAKTÖRLER 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Şekil 1’deki gibi araştırmanın amacına uygun şekilde literatürdeki çalışmalarda dikkate alınarak 

araştırmanın modeli oluşturulmuştur. Model çerçevesinde hipotezler geliştirilerek kullanılacak 

istatistiksel analiz yöntemleri ile analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

 Cinsiyet 

 Yaş 

 Eğitim durumu 

 İşletmedeki pozisyon 

 İşletmenin bulunduğu pazar 

 Tam zamanlı çalışan sayısı 

 İşletmenin pazardaki deneyimi 

 Tersine lojistik faaliyetlerini uygulama düzeyi 

 Dışardan hizmet alınan işletme sayısı 

 
 

YEŞİL LOJİSTİK FAALİYETLER 
 Yeşil Tedarik 

 Yeşil Dağıtım 

 Yeşil Ambalajlama 

 Tersine Lojistik 

 

 

 

 

 

LOJİSTİK PERFORMANS 
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve İşletmelerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcıların %75’i erkek, %25’i kadındır ve 

%69,2’si lisans mezunudur. Ankete katılan yöneticilerin büyük çoğunluğu %41,7’si, 36-45 yaş 

aralığında iken %1,7’sinin 25 yaşından küçük olduğu görülmektedir. Bu yöneticilerin %23,3’ü 

departman müdürü ve %21,7’si işletmede genel müdür/müdür olarak görev yapmaktadır. Ankette 

“diğer” seçeneğini işaretleyen katılımcıların %20’si ise ihracat sorumluları, kalite mühendisleri, 

ticaret müdürleri, üretim ve sevkiyat şeflerinden oluşmaktadır. İşletmelere ilişkin istatistikler 

incelendiğinde; araştırmaya katılan büyük ölçekli gıda işletmelerinin %65,8’inin hem yerel hem 

de uluslararası pazarda faaliyette bulunduğu, işletmelerin büyük çoğunluğunun %76,7’sinin gıda 

üreticisi olduğu, işletmelerin %48,3’ünde çalışan personel sayısının 250-450 arasında olduğu 

sonucuna varılmıştır. Gıda işletmelerinin %49,2’si 26-50 yıl arasında sektör deneyimine sahip 

olan tecrübeli işletmelerdir. Gıda işletmelerinin %53,3’ünün tersine lojistik faaliyetlerini 

uyguladığı, %39,2’sinin bu faaliyetleri kısmen uyguladığı, %7,5’inin ise tersine lojistik 

faaliyetlerini hiç uygulamadığı görülmektedir. Bu gıda işletmelerinin tamamının dış kaynak 

kullanımını tercih ettikleri belirtilirken %48,3’ünün 3’ten daha az lojistik dış kaynak 

sağlayıcılardan hizmet aldığı ifade edilmiştir.  

3.2. Ölçek Güvenirliliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçekler için güvenirlilik analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar 

ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Tavşancıl, 2014, s.29). Toplamda beş faktör ve 68 

ifadeden oluşan ölçeğe ait Cronbach Alfa katsayısı değerleri şu şekildedir: (Yeşil Tedarik ,901; 

Yeşil Dağıtım ,611; Yeşil Ambalajlama ,774; Tersine Lojistik ,837; Lojistik Performans ,822). 

Tüm ölçeğe ait Cronbach Alfa değerinin ,775 olması nedeniyle ölçeğin tamamının oldukça 

güvenilir olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle; araştırma sorularının yüksek bir iç tutarlılığa 

sahip olduğu ifade edilebilir. 

3.3. Karşılaştırma Testleri 

Araştırmada beş faktörün tamamı (Yeşil Tedarik, Yeşil Dağıtım, Tersine Lojistik, Yeşil 

Ambalajlama ve Lojistik Performans); cinsiyete, yaşa, eğitim durumuna, yöneticilerin 

işletmedeki pozisyonuna, işletmenin faaliyette bulunduğu pazarlara, tam zamanlı çalışan sayısına, 

işletmenin pazardaki deneyimine, tersine lojistik faaliyetlerinin uygulanma düzeyine ve 

işletmenin dışardan kaç farklı 3PL’den hizmet aldığına göre karşılaştırma yapılmış ve sadece 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösteren faktörler ifade edilmiştir. Lojistik performans 

faktörü, yöneticilerin işletmedeki pozisyonuna göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Tersine lojistik, işletmelerin faaliyette bulundukları pazara göre istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. İşletmedeki tam zamanlı çalışan sayısına göre yeşil tedarik, 

tersine lojistik ve lojistik performans faktörleri istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Tersine lojistik faaliyetlerinin uygulanma düzeyine göre beş faktörün tamamı 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma kapsamında yeşil lojistik faaliyetlerin ve lojistik performansın işletmelerin 

faaliyetlerine ve yöneticilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir. İstanbul Sanayi Odası (ISO) 2017-2018 yılı “Türkiye’nin En Büyük 1000 

Kuruluşu’ndan” 120 gıda işletmesi yöneticisiyle yapılan anketle veriler toplanmıştır. Elde edilen 

veriler Bağımsız Örneklemler T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile test edilmiştir. 

Araştırmada üretim endüstrilerinin alt sektörlerinden biri olan gıda sektörünün tercih edilmesinin 

sebebi; tasarım, üretim, depolama, dağıtım, ambalajlama ve geri dönüşüm gibi gıda tedarik 

zincirinin tüm aşamalarında bu sektörün çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat 

çekerek Türkiye’de faaliyet gösteren gıda işletmelerinin bu konudaki mevcut durumunu 

belirleyebilmektir.  

Katılımcılara ilişkin istatistikler incelendiğinde; araştırmaya katılan yöneticilerin %75’i erkek, 

%41,7’si 36-45 yaş aralığında ve %69,2’si lisans mezunudur. Bu yöneticilerin büyük çoğunluğu 
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%23,3’ü işletmede departman müdürü olarak görev yapmaktadır. İşletmelere ilişkin istatistikler 

incelendiğinde; araştırmaya katılan gıda işletmelerinin %76,7’sinin gıda üreticisi olduğu ve 

%48,3’ünde çalışan personel sayısının 250-450 arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Gıda 

işletmelerinin %49,2’si 26-50 yıl arasında sektör deneyimine sahip olan tecrübeli işletmelerdir ve 

bu işletmelerin %65,8’i hem yerel hem de uluslararası pazarda faaliyette bulunmaktadır. Gıda 

işletmelerinin %53,3’ünün tersine lojistik faaliyetlerini uyguladığı, %39,2’sinin bu faaliyetleri 

kısmen uyguladığı, %7,5’inin ise tersine lojistik faaliyetlerini hiç uygulamadığı görülmektedir. 

Söz konusu işletmelerin tamamının dış kaynak kullanımını tercih ettikleri belirtilirken, 

%48,3’ünün 3’ten daha az lojistik dış kaynak sağlayıcılardan hizmet aldığı ifade edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre 3PL’lerle yaşanan sorunlar incelendiğinde; en çok yaşanan problemin 

“ürün teslimatı” ile ilgili olduğu görülmüştür. “Diğer” olarak ifade edilen problemlerin 

dokümantasyon, teslim tarihi, ürün kalitesi ve maliyet olduğu belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili 

literatürde yer alan çalışmaların sonuçları (Wallenburg, Cahill, Goldsby ve Knemeyer (2010); 

Kilibarda, Andrejic ve Popovic (2019); Soh (2010); Kulondi (2018)) bu çalışmanın sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre beş faktörün tamamı (yeşil tedarik, yeşil 

dağıtım, yeşil ambalaj, tersine lojistik ve lojistik performans) cinsiyete, yaşa, eğitim durumuna 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna göre ilgili hipotezler reddedilmiştir. 

Araştırmada tersine lojistik faktörünün eğitim düzeylerine göre değişmediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu konuda Türker (2020) İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de 100 farklı lojistik 

işletmenin yeşil lojistiğe ilişkin tutumu ile yeşil lojistik uygulamaları kullanımı arasındaki ilişkiyi 

incelediği araştırmada; yeşil lojistiğe ilişkin tutumun cinsiyete, yaşa, eğitim düzeyine ve 

işletmenin faaliyet süresine göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşması, bu araştırmanın sonuçları ile örtüşmektedir.  

Tersine lojistik faaliyetlerinin uygulanma düzeyine göre beş faktörün tamamı anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Araştırma sonucu; tersine lojistik faaliyetleri ile ilgili sorumluluğun lojistik, satın 

alma, üretim ve sevkiyat bölümündeki çalışanlara verildiği de belirlenmiştir. Ezici’nin (2019) 

İstanbul’da faaliyet gösteren tekstil işletmelerinde tersine lojistik faaliyetlerini yürüten birimin 

çoğunlukla “üretim bölümü” olduğunu ifade etmesi ve Ergenç’in (2018) yaptığı çalışmada 

işletmelerde çalışan kişi sayısının fazla olması halinde tersine lojistik faaliyetlerinin 

uygulanabilirliğinin yüksek düzeyde olduğu ve bu faaliyetlerin daha etkin ve sistemli bir şekilde 

gerçekleştirildiği sonucuna varması, bu araştırmanın sonuçlarını destekler şekildedir. Araştırmada 

tersine lojistik faaliyetlerini hiç uygulamayanların uygulamama nedenleri de işletme 

yöneticilerine sorulmuştur. Gilanlı vd.,’nin (2012) tersine lojistik faaliyetlerini uygulamayı hiç 

tercih etmeyen işletmelerin yasal zorunluluklar olmadığı sürece bu faaliyetleri bir maliyet kalemi 

olarak gördüklerini ifade etmeleri, bu araştırmanın sonuçları ile uyumludur. Benzer şekilde 

Verstrepen vd., (2007) Belçika Flanders’te 13 farklı sektörün katılımıyla gerçekleştirdikleri 

çalışmada, katılımcıların sadece %25’inin bir yada daha fazla tersine lojistik faaliyetine kaynak 

sağladığı, %75’inin tersine lojistiği kendi bünyesinde gerçekleştirdiği, %30’nun ise dış kaynak 

kullanımına karşı olumlu bir tutum sergilediği sonucuna varılmıştır.  Yapılan analizlerde Yeşil 

Tedarik, Yeşil Dağıtım, Yeşil Ambalajlama, Tersine Lojistik ve Lojistik Performans faktörlerinin 

demografik değişkenlerin bazılarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, bazılarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.  

İstanbul Sanayi Odası (ISO) 1000 listesine giren gıda işletmelerinin geniş bir coğrafyaya yayılmış 

olması nedeniyle farklı illerde anketin yapılmaya çalışılması araştırmanın zaman ve maliyet 

kısıtını oluşturmaktadır. Örneklem hacminin az olması bir diğer önemli kısıttır. Araştırma 

Türkiye’de sadece gıda işletmeleri üzerinde gerçekleştirildiği için elde edilen sonuçların sadece 

gıda sektörü için genelleştirilebilmesi de önemli bir kısıttır.  

Gelecekte bu konuyla ilgili çalışmaların gıda sektörü dışında farklı sektörlerde de çevreye verilen 

zararın belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından önemli olduğu söylenebilir. 

Literatür incelendiğinde tersine lojistiğin farklı sektörlerde uygulanması ile ilgili çok sayıda 

çalışma olduğu, fakat gıda sektöründe tersine lojistik faaliyetlerinin uygulanması ile ilgili 

çalışmaların azlığı dikkat çekmiştir. Bu nedenle bu konunun incelenmesi gelecekte araştırma 
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yapacaklara tavsiye edilmektedir. Yeşil lojistik faaliyetlerin yasal bir zorunluluktan ziyade 

gönüllü iş uygulamalarına dönüşmesinde üst yönetimin desteğinin ve çalışanlara olan inancının 

önemli rol oynadığı dikkat çekmektedir. İşletmelerin çalışanlarını çevreye duyarlı faaliyetler ve 

yeşil teknolojiler konusunda belirli ödüllerle teşvik etmeleri, çalışanların yeşil performansa 

yönelik davranışlar geliştirmelerinde oldukça önemlidir. Çalışmada elde edilen sonuçların bu 

alanda çalışma yapacak akademisyenlere ve işletme yöneticilerine katkı sağlayacağı da 

düşünülmektedir. 
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Özet 

Çalışmanın amacı, sanal seyahat deneyiminin sahip olduğu bilgi kalitesi ve algılanan duyunun sanal deneyim 

yaşayanlarda oluşturduğu memnuniyetin, gerçek dünyada o destinasyonu ziyaret etme niyetlerine etkilerini tespit 

etmektir. Sanal seyahat deneyimi yaşayanların ana kütleyi oluşturduğu bu çalışmada, kolayda örnekleme yöntemiyle 

392 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada çevrimiçi (online) anket uygulaması ile elde edilen verilere istatistiki bir paket 

programıyla faktör, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarında; sanal dünyada bir 

destinasyon deneyiminden algılanan sanal seyahat duyusunun ve bilgi kalitesinin, sanal gerçeklik seyahatiyle ilgili 

memnuniyet üzerinde pozitif yönlü, güçlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Sanal gerçeklik seyahatinden 

oluşan bu memnuniyetin de, ziyaret niyeti üzerinde pozitif yönlü, nispeten güçlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sanal Seyahat Deneyimi, Duyu, Bilgi Kalitesi, Ziyaret Niyeti. 

 

THE EFFECTS OF SENSE AND INFORMATION QUALITY IN VIRTUAL 

TRAVEL EXPERIENCE ON VISIT INTENTION 

Abstract 

The aim of the study is to determine the effects of the information quality of the virtual travel experience and the 

satisfaction created by the perceived sense of the virtual experience on the intentions of visiting that destination in the 

real world. In this study, in which those who have virtual travel experience constitute the population, 392 people were 

reached by convenience sampling method. In the research, factor, correlation, and regression analyzes were applied 

with a statistical package program to the data obtained by the online survey application. In the results of the analysis, 

it was found that the sense of virtual travel and the quality of information perceived from a destination experience in 

the virtual world have a positive and significant effect on satisfaction with virtual reality travel. It has been determined 

that this satisfaction, which consists of virtual reality travel, has a positive and relatively strong significant effect on 

visit intention. 

Keywords: Virtual Travel Experience, Sense, Information Quality, Visit Intention. 

 

GİRİŞ  

2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde başlayan COVID-19 salgının pandemiye 

dönüşmesiyle beraber hemen hemen tüm dünyada turizm sektörü durma noktasına gelmiştir. Bu 

durum, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama stratejilerini yeniden gözden 

geçirmeleri gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde, destinasyonun doğal, tarihi ve kültürel 

çekicilikleri, ulaşım kolaylıkları, olağanüstü manzaraları, eşsizliği ve eğlence aktiviteleri gibi 

unsurları görselleştirmek için yenilikçi teknolojiler geliştirilmeye hız verilmiştir.  

Turizm hizmet üreten bir sektördür ve turistik ürünün deneyime dayalı bir ürün olduğu 

düşünülürse turistler, bir turizm ürününü varış noktasını fiilen ziyaret etmeden 

deneyimleyemezler. Bu bağlamda, sanal seyahat deneyimi, turistlere bir bakıma deneme 

deneyimleri sağlamaktadır ve yeni bir pazarlama aracı olarak büyük ilgi görmektedir. Özellikle 

COVID-19 gibi pandemi dönemlerinde turizm işletmeleri, turistlere sanal seyahat deneyimleri 

yaşatarak taleplerini artırabilir ve etkin bir pazarlama aracı olarak sanal seyahat deneyimini 

kullanabilirler. Bu gelişmelere paralel olarak görsel teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, 

turistlerin ziyaret niyetlerini artıracak sanal seyahat deneyiminin temel özelliklerini belirlemek 

için yapılacak çalışmalara ihtiyaçın olduğunu birçok araştırmacı savunmaktadır (Huang, 

Backman, Backman ve Chang, 2016; Jung ve Dieck, 2017; Kim, Lee ve Jung, 2020). Bu noktada 

bu çalışmada, sanal dünyada bir destinasyon deneyimi yaşamak, turistlerin gerçek dünyada o 

destinasyonu ziyaret etme niyetlerini artırır mı sorusuna cevap aranmaktadır. 

Çalışmada amacımız, sanal seyahat deneyiminin sahip olduğu bilgi kalitesi ve algılanan duyunun 

sanal deneyim yaşayanlarda oluşturduğu memnuniyetin, gerçek dünyada o destinasyonu ziyaret 

etme niyetlerine etkilerini tespit etmektir. Çalışmada; öncelikle konuyla ilgili bir literatür 
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araştırması yapılmış ve daha sonra araştırmanın metodolojisine yer verilmiştir. Elde edilen 

bulguların sıralandığı ve tartışıldığı çalışma, sonuç ve öneriler başlığıyla tamamlanmıştır. 

 

1. TEORİK ÇERÇEVE 

Sanal seyahat; kullanıcıların gerçek dünyayı deneyimlediklerini hissettikleri, gerçek dünya 

manzarasının ve sesinin manipüle edilmiş bir sanal ortamla sunulduğu, bilgisayar aracılı bir 

sistem olarak tanımlanmaktadır (Sussmann ve Vanhegan, 2000). Turistik destinasyonları tasvir 

eden sanal seyahat uygulamaları, “Sanal Gerçeklik Seyahati” veya “Sanal Seyahat Turizmi” 

olarak adlandırılmaktadır (Gibson ve O'Rawe, 2018; Kim vd., 2020).  Novak vd. (2003)’ne göre, 

kullanıcılar, belirli bir amaç için (görev odaklı arama) veya belirli bir amaç olmadan (eğlence 

amaçlı arama) web'de gezinirken sanal seyahat deneyimi yaşamaktadırlar. Kullanıcı sanal tur 

uygulamalarını kullanarak kendini sanal bir destinasyonda hissedebilir (Shih, 1998) ve sanal tur 

uygulamaları, kullanıcının gerçek dünyada deneyimlenenlere benzer bir algıya sahip olmasına 

yardımcı olabilir (Coyle ve Thorson, 2001).  

Duyu, sanal seyahat pazarlamasının önemli bir özelliğidir. Ayrıca görsel ve işitsel uyarıcıları 

uyandırmakta ve sürükleyici bir deneyim sağlamaktadır (Chen, Ching, Luo ve Liu, 2008). Çeşitli 

araştırmalar, duyu ve kullanıcı deneyimi arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur 

(Algharabat ve Dennis, 2010; Dinh, Walker, Hodges, Song ve Kobayashi, 1999; Hulten, Broweus 

ve Van Dijk, 2009). Buradan hareketle aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H1: Sanal seyahat duyusunun, sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyet üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır. 

Hedef pazarlamada sanal seyahat, hayali veya kurgusal bir yeri değil, gerçek dünyadaki bir 

destinasyonu keşfetmenin aracılı bir deneyimini sağlamaktadır. Bu nedenle, sanal seyahat 

içeriklerinin bilgi kalitesi, olumlu turist deneyiminin temel belirleyicisi konumundadır. Gao vd. 

(2017), çevrimiçi bir seyahat topluluğundaki bilgi kalitesinin turistlerin deneyimini olumlu yönde 

etkilediğini savunmaktadır. Bu çalışmadan hareketle aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H2: Sanal seyahat bilgi kalitesinin, sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyet üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır. 

Tüketiciler memnuniyeti, ürünlerin/hizmetlerin bilişsel ve etkili değerlendirilmesiyle ilgili kişisel 

deneyimlerine göre algılamaktadırlar. Memnuniyet, bir ürün veya hizmeti kullanma deneyimi 

hakkındaki genel değerlendirmeyi ifade etmektedir (Kao, Huang ve Yang, 2006). Pek çok 

çalışma, memnuniyetin; satın alma niyeti, ziyaret niyeti ve tavsiye üzerindeki olumlu etkilerini 

doğrulamaktadır (Ali, 2016; Anderson ve Srinivasan, 2003; Arat ve Baltacıoğlu, 2016; Bai, Law 

ve Wen, 2008; Durmaz, Bulut ve Tankuş, 2018; Hsu, Chang ve Chen, 2012a, 2012b; Kuo, Wu 

ve Deng, 2009; Mason ve Paggiaro, 2012; Oliver, Rust ve Varki, 1997). Bu doğrultuda aşağıdaki 

hipotez oluşturulmuştur. 

H3: Sanal seyahat deneyiminden oluşan memnuniyetin, ziyaret etme niyeti üzerinde olumlu 

bir etkisi vardır. 

2. YÖNTEM 

 

Bu araştırmada sanal gerçeklikle deneyimlenen sanal seyahatin sahip olduğu bilgi kalitesinin ve 

katılımcılarda oluşturduğu duyunun, katılımcıların sanal seyahatlerinde deneyimledikleri yerleri 

gerçek dünyada da ziyaret etme niyetleri üzerinde olduğu varsayılan olumlu etkinin ortaya 

çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda gerekli veriler halen yaşanılan COVID-19 

pandemisi sebebiyle online anket yöntemiyle toplanmıştır. Online anket formu google form 

aracılığıyla oluşturulduktan sonra 16 kişiye online anket formunun ön testi uygulanmış ve 

sonrasında gereken değişiklikler yapılarak online anket formuna son şekli verilmiştir. Son şekli 

verilen anket formunun linki, e-posta ve sosyal medya (Twitter, Facebook, Whatsapp gibi) 

araçlarıyla 01/05/2021 - 09/08/2021 tarihleri arasında paylaşılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 

formunun içeriğini; duyu, bilgi kalitesi, memnuniyet ve ziyaret niyeti oluşturmaktadır. Duyu, 

önceki çalışmalardan geliştirilmiş ve değiştirilen üç öğeyle ölçülmüştür (Brakus, Schmitt ve 

Zarantonello, 2009). Bilgi kalitesini ölçmek için beş madde kullanılmıştır (Ahn, Ryu ve Han, 
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2007; Gao ve Bai, 2014). Memnuniyeti değerlendirmek için üç madde uygulanmıştır (Gao ve Bai, 

2014). Ziyaret niyeti ise, dört ifadeyle ölçülmüştür (Lee, Song, Lee ve Petrick, 2018). Tüm 

içeriklerde 7’li likert tarzı ölçek kullanılmıştır (1 = kesinlikle katılmıyorum, 7 = kesinlikle 

katılıyorum).  Ölçeklerin güvenilirliklerinin tespiti amacıyla Cronbach Alpha modeli seçilmiştir. 

Yapılan analiz sonuçlarında tüm ölçeklerin Cronbach Alpha değerlerinin 0,9’dan büyük olduğu 

bulunmuştur. Bu durum, ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Anketten elde edilen verilere istatistik paket programı kullanılarak Açımlayıcı Faktör, Korelasyon 

ve Rekreasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Erciyes Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu tarafından verilen 27/04/2021 tarih ve 202 sayılı etik kurul 

izni alınmıştır. Ayrıca araştırmanın her safhasında Araştırma ve Yayın Etiğine uyulmuştur. 

Araştırmanın ana kütlesi, Türkiye’de bulunan, sanal seyahat deneyimi yaşayan 18 yaş ve 

üzerindeki bireylerden oluşmaktadır. Ana kütleyi oluşturan bireyler arasından zaman ve maliyet 

sınırlamalarının yanı sıra halen yaşanılan COVID-19 pandemisi sebebiyle kolayda örnekleme 

yöntemiyle örneklem seçilmiştir. Bu kapsamda 564 kişiye ulaşılmış, 172 kişi sanal seyahat 

deneyimi yaşamadıklarını belirttikleri ya da 18 yaşından küçük oldukları için araştırma dışı 

bırakılmış ve 392 kişi araştırmaya dâhil edilmiştir.  

 

3. BULGULAR 

 

Araştırmadan elde edilen verilerden katılımcıların demografik özellikleri özetlenerek sunulmuş, 

sonrasında katılımcıların ifadeler ile ilgili ortalamaları ve standart sapmaları verilmiş, daha sonra 

araştırma hipotezlerini test etmek için yapılan Açımlayıcı Faktör, Korelasyon ve Rekreasyon 

analizlerinin sonuçları istatistiksel analiz paket programı kullanılarak verilmiştir. 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre, %55'i erkek, %60’ı evli, %25’i 4.001-6.000 TL arası 

gelire sahip, %45’i lisans mezunu ve yaklaşık %27’si memurdur. Ayrıca katılımcıların yaş 

ortalamasının yaklaşık 36 olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların ölçeklerdeki 15 ifadeye katılım 

düzeylerinin ortalamaları ve standart sapmaları incelendiğinde, genel olarak tüm ölçeklerde 

(duyu, bilgi kalitesi, memnuniyet, ziyaret niyeti) yer alan ifadelere katılım düzeylerinin olumlu 

olduğu söylenebilir (ortalamalar kısmen katılıyorum ile çoğunlukla katılıyorum arasındadır). 

Özellikle duyu ölçeğinde katılımcılar “Sanal seyahati duyusal açıdan ilginç buldum”, ifadesine; 

bilgi kalitesi ölçeğinde “Sanal seyahat tarafından sağlanan bilgiler doğrudur” ifadesine; 

memnuniyet ölçeğinde “Sanal seyahate karşı olumlu bir tutuma sahibim” ifadesine ve ziyaret 

niyeti ölçeğinde ise, “Sanal seyahatimde deneyimlediğim yerleri ziyaret etme niyetim var” 

ifadesine daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

3.1. Açımlayıcı Faktör Analizi 

Ankette kullanılan ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğunu belirlendikten sonra, ölçeklerin 

tek bir faktör altında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini (ölçeklerin alt boyutlarının olup 

olmadığını) doğrulamak için ölçeklere açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Öncelikle verilere, 

faktör analizi uygulayabilmek için KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett testleri yapılmış ve 

tüm ölçekler için KMO ve Bartlett Testi sonuçları 0,7’nin üzerinde tespit edilmiştir. Tespit edilen 

bulgular, örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmak için yeterli olduğunu göstermektedir. 

KMO değerleri incelendiğinde, duyu ve memnuniyet ölçeklerinin faktör analizine iyi derecede, 

bilgi kalitesi ve ziyaret niyeti ölçeklerinin çok iyi derecede uygun olduğu belirlenmiştir. Bartlett 

Küresellik testleri sonucunda, ölçeklerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği sonucuna 

varılmıştır. 

Ön koşullar sağlandıktan sonra ölçeklere açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Özdeğerler, tüm 

ölçeklerin tek bir faktör altında değerlendirilebileceğini göstermektedir. Duyu ve memnuniyet 

ölçekleri toplam varyansın %90’ından fazlasını; bilgi kalitesi ve ziyaret niyeti ölçekleri ise, 

toplam varyansın %80’inden fazlasını açıklamaktadır. 

3.2. Korelasyon Analizi 
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Hipotezleri test etmek için regresyon analizi yapmadan önce sanal seyahat duyusu ve bilgi kalitesi 

ile memnuniyet arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Veriler 

normal dağılım gösterdiği için Pearson Korelasyon katsayısı yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan 

korelasyon analizi sonuçlarına göre katılımcıların, sanal dünyada bir destinasyon ya da müze 

deneyimlerinden algıladıkları sanal seyahat duyusu (r = 0,859)  ve bilgi kalitesi (r = 0,742) ile 

sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyeti arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde güçlü bir 

ilişki vardır (p<0,05). Bu bulguya göre, turizm tüketicilerinin sanal dünyada bir destinasyon ya 

da müze deneyimlerinden algıladıkları sanal seyahat duyusu ve bilgi kalitesi arttıkça sanal seyahat 

deneyimiyle ilgili memnuniyet seviyesinin arttığı söylenebilir. 

Ayrıca katılımcıların, sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyeti (r = 0,647) ile ziyaret etme 

niyeti arasında pozitif yönlü, orta düzeyde güçlü bir ilişki vardır. Bu bulguya göre, turizm 

tüketicilerinin sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyeti arttıkça sanal deneyim yaşadığı yerle 

ilgili ziyaret etme niyetinin arttığı söylenebilir. 

3.3. Regresyon Analizi  

Yapılan korelasyon analizlerinde, ölçekler arasında pozitif yönlü ilişkilerin olduğu tespit 

edildikten sonra, sanal dünyada bir destinasyon deneyiminden algılanan sanal seyahat duyusunun 

sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyete etkisini belirlemek için yapılan regresyon 

analizinin sonucu Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tablo 1: Sanal Seyahat Duyusunun Memnuniyete Etkisi 

Değişken Beta Katsayısı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit* 0,917 6,300 0,000 

Sanal Seyahat Duyusu 0,866 33,152 0,000 

R= 0,859 R2 = 0,738 Ayarlanmış R2 = 0,737 F= 1099,079 Anlamlılık Düzeyi= 0,000 

     
*Bağımlı Değişken: Memnuniyet 

Analiz sonuçlara göre, sanal dünyada bir destinasyon ya da müze deneyiminden algılanan sanal 

seyahat duyusunun sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyet üzerinde pozitif yönlü, güçlü ve 

anlamlı bir etkisi vardır  (r = 0,859; p = 0,000). Belirlilik katsayısı (r²) 0,738 olarak belirlenmiştir 

ve sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyetin yaklaşık % 74’ünün, sanal seyahat 

deneyiminden algılanan sanal seyahat duyusuna bağlı olduğu söylenebilir. Algılanan sanal 

seyahat duyusunda meydana gelecek bir birimlik artış, memnuniyet düzeyinde 0,866’lık bir artış 

sağlayacaktır (ß= 0,866). Bu bulgulara göre, H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Sanal dünyada bir destinasyon deneyiminden algılanan sanal seyahat bilgi kalitesinin sanal 

seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyete etkisini belirlemek için regresyon analizi yapılmış ve 

analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Tablo 2: Sanal Seyahat Bilgi Kalitesinin Memnuniyete Etkisi 

Değişken Beta Katsayısı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit* 0,127 0,501 0,617 

Sanal Seyahat Bilgi Kalitesi 0,963 21,848 0,000 

R= 0,742 R2 = 0,550 Ayarlanmış R2 = 0,549 F= 477,315 Anlamlılık Düzeyi= 0,000 

     
*Bağımlı Değişken: Memnuniyet 

Tablo 2’deki sonuçlara göre, sanal seyahat bilgi kalitesinin duyulan memnuniyet üzerinde pozitif 

yönlü, güçlü ve anlamlı bir etkisi vardır  (r = 0,742; p = 0,000). Belirlilik katsayısı (r²) 0,550 

olarak belirlenmiştir sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyetin % 55’inin, sanal seyahat 

deneyiminden algılanan sanal seyahat bilgi kalitesine bağlı olduğu söylenebilir. Algılanan sanal 

seyahat bilgi kalitesinde meydana gelecek bir birimlik artış, memnuniyet düzeyinde 0,963’lük bir 

artış sağlayacaktır (ß= 0,963). Bu bulgulara göre, H2 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Sanal seyahat deneyiminden oluşan bu memnuniyetin, ziyaret etme niyeti üzerindeki 

etkisini belirlemek için regresyon analizi yapılmış ve analiz sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir. 
Tablo 3: Memnuniyetin Ziyaret Niyetine Etkisi 

Değişken Beta Katsayısı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit* 2,644 13,655 0,000 

Memnuniyet 0,562 16,743 0,000 

R= 0,647 R2 = 0,418 Ayarlanmış R2 = 0,417 F= 280,317 Anlamlılık Düzeyi= 0,000 

     
*Bağımlı Değişken: Ziyaret Niyeti 

Yukarıdaki tabloda yer alan sonuçlar incelendiğinde, sanal seyahat deneyiminden oluşan 

memnuniyetin ziyaret niyeti üzerinde pozitif yönlü, nispeten güçlü ve anlamlı bir etkisi olduğu 

görülmektedir  (r = 0,647; p = 0,000). Belirlilik katsayısı (r²) 0,418 olarak belirlenmiştir ve ziyaret 

etme niyetinin yaklaşık % 42’sinin, sanal seyahat deneyiminden oluşan memnuniyet düzeyine 

bağlı olduğu söylenebilir. Sanal seyahat deneyiminden oluşan memnuniyette meydana gelecek 

bir birimlik artış, ziyaret niyeti üzerinde 0,562’lik bir artış sağlayacaktır (ß= 0,562). Bu bulgulara 

göre, H3 hipotezi kabul edilmiştir.  

 

SONUÇ, ÖNERİLER ve KISITLAMALAR 

 

Yapılan analiz sonuçlarına göre, sanal seyahat deneyimi yaşayan bir potansiyel turistin, sanal 

seyahatinde deneyimlediği sanal seyahat duyusu ve sanal seyahatin sahip olduğu bilgi kalitesi 

arttıkça memnuniyet seviyesi artacak, memnuniyet seviyesi arttıkça da sanal deneyim yaşadığı 

yerle ilgili ziyaret etme niyeti artacaktır. Bu bulgular benzer çalışmalarla tutarlılık göstermektedir 

(An, Choi ve Lee, 2021; Huang, Backman, Backman ve Moore, 2013; Kim vd., 2020). 

Araştırmanın bulguları, özellikle dünya çapında etkili olan COVID-19 pandemisi sonucu alınan 

kısıtlama kararları dönemlerinde sanal seyahat deneyiminin bir destinasyon için etkili bir dijital 

pazarlama aracı olabileceğini desteklemektedir. Sanal seyahat deneyiminden algılanan sanal 

seyahat duyusunun sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyet üzerinde (yaklaşık % 74) olumlu 

etki oluşturduğu göz önüne alındığında yöneticiler ve pazarlamacılar, yüksek kaliteli duyusal 

deneyimler sağlayacak sürükleyici sanal seyahat içeriği geliştirmelidirler. Bu sayede yöneticiler 

ve pazarlamacılar,  potansiyel turistlerin sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyet düzeylerini 

ve dolayısıyla hem ülkelerini, hem destinasyonlarını, hem de turizm işletmelerini ziyaret etme 

olasılıklarını artıracaklardır. Benzer şekilde sanal seyahat deneyimiyle ilgili memnuniyet 

seviyesini artırmayı hedefleyen turizm yönetici ve pazarlamacılarının, sanal seyahat deneyiminde 

ülke, destinasyon, işletme vb. tanıtılacak yer bilgilerinin kalitesini artırmaları gerekmektedir. 

Sanal seyahat, varış noktası (destinasyon) hakkında ne kadar ayrıntılı ve güvenilir bilgi verirse, 

potansiyel turistlerin sanal seyahatine dikkatlerini de o kadar çekecektir. Dikkatini veren 

potansiyel turist daha doğru, ayrıntılı, güvenilir yani kaliteli bilgi alacak ve turistin gerçek hayatta 

o yeri ziyaret etme olasılığı artacaktır.   

Son olarak, bu çalışma, sanal seyahat deneyiminden duyulan memnuniyetin, kullanıcıların ziyaret 

niyetini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Birçok araştırmacı tarafından önerildiği üzere (An 

vd., 2021; Cho, Wang ve Fesenmaier, 2002; Gibson ve O'Rawe, 2018; Kim vd., 2020), sanal 

seyahat, potansiyel turistlerin ziyaret niyetlerini artırabilecek etkili bir destinasyon pazarlama 

aracıdır. Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında ülkeler, destinasyonlar ve turizm sektöründe 

faaliyet gösteren işletmeler, turistlerin potansiyel taleplerini artırmak için sanal seyahati 

kullanılabilirler. Kısıtlama dönemlerinde evde kalmak zorunda olan potansiyel turistlere 

sürükleyici sanal seyahat deneyimleri sağlanırsa, pandemi dolayısıyla tam anlamıyla 

uygulanamayan itme stratejilerine alternatif olarak pandemi dönemlerinde de kullanılabilecek 

yeni bir çekme stratejisi aracına sahip olunacaktır. Bu sayede salgından sonra (ya da bu konuda 

kendilerini güvende hissettiklerinde) insanların seyahatlerinde, daha önce sanal seyahatiyle 
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deneyimledikleri, keşfettikleri yerleri ziyaret etmeleri sağlanabilir. Tabi ülkeler, destinasyonlar 

ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından oluşturulan sanal seyahat 

deneyiminin yüksek kaliteli duyusal deneyimler sağlayacak sürükleyici sanal seyahat içeriği ve 

doğru, ayrıntılı, güvenilir bilgi sunmaması halinde turistin memnuniyetsizliği ile sonuçlanma 

riskini artıracaktır. Bu da turistik ürünün olumsuz tanıtımının yapılmasına ve turistin gerçek 

hayatta gitmeyi çok arzuladığı yeri bile tercih etmemesine sebep olacaktır. Bu nedenle sanal 

seyahat deneyimi ayrıntılı ve çok yönlü bir şekilde tasarlanmalıdır. 

Zaman ve maliyet sınırlamalarının yanı sıra halen yaşanılan COVID-19 pandemisi sebebiyle 

kolayda örnekleme yönteminin zorunlu olarak kullanılmış olması araştırmanın en önemli kısıtı 

olarak görülebilir. Bu kısıt yeni yapılacak araştırmalarda tesadüfi örnekleme yöntemlerinden 

birisi seçilerek ortadan kaldırılabilir. Diğer yandan bu araştırma sadece Türkiye’de sanal seyahat 

deneyimi yaşayan bireylere yönelik olarak yapılmıştır. Bu bağlamda gelecekteki araştırmalar 

farklı ülkelerde daha büyük örneklemlerde yapılabilir. Son olarak bu çalışmada, turistik yerin ya 

da müzelerin sanal seyahat sitesini ziyaret ederek sanal seyahati deneyimleyen bireylere yer 

verilmiştir. Bu bağlamda gelecekteki çalışmalarda, Sanal Gerçeklik Simülasyonları kullanılarak 

daha önce böyle bir deneyim yaşamamış olan bireylerin de araştırmaya dâhil edilmeleri 

sağlanabilir. 
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Özet 

Çalışmanın amacı tüketicilerin elektrikli araç satın alma niyetini; elektrikli araçlara yönelik değerlendirmeler, algılanan 

fiyat değeri ve çevresel kaygı bağlamında incelemektir. Kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 323 kişiye çevrim içi 

olarak anket uygulanmıştır. Korelasyon ve regresyon analizleri ile birlikte; ilave olarak -satın alma niyetinin bazı 

gruplar arasında anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik- t-testi ve ANOVA yapılmıştır. Sonuç olarak, 

tüketicilerin elektrikli araçlara yönelik değerlendirmelerinin, algıladıkları fiyat değerinin ve çevresel kaygıların 

elektrikli araç satın alma niyetini pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı etkilediği görülmüştür. Ayrıca katılımcıların 
satın alma niyetlerinin bazı seçili değişkenler açısından gruplar arasında anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Satın Alma Niyeti, Algılanan Fiyat Değeri, Çevresel Kaygı 

 

A QUANTITATIVE RESEARCH ON THE FACTORS AFFECTING 

CONSUMERS' INTENTIONS TO BUY ELECTRIC VEHICLES 

 

Abstract 

The aim of this research is to examine the consumers' intention to buy an electric vehicle in the context of electric 

vehicle attributes evaluations, perceived price value, and environmental concern. An online questionnaire was applied 

to 323 people who were reached by the convenience sampling method. Correlation and regression analyses, and 

additionally t-test, and ANOVA -to determine whether the purchase intention differs significantly among some groups- 

were performed. As a result, it has been revealed that electric vehicle attributes evaluations, perceived price value, and 

environmental concerns of the participants are positively and significantly affecting the intention to buy electric 

vehicles. In addition, it was found that the purchasing intentions of the participants differed between the groups in terms 
of some selected variables. 

Keywords: Electric Vehicle, Intention to Buy, Perceived Price Value, Environmental Concern 

GİRİŞ 

 

Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorun ve yakıt deposunun yerini elektrikli motorun ve 

bataryasının aldığı araçlar olarak tanımlanabilir (Andwari, Pesiridis, Rajoo, Martinez-Botas ve 

Esfahanian, 2017). Elektrikli araçlar; düşük gürültü, kısa sürede yüksek hızlara ulaşma gibi 

spesifik özellikler ile ön plana çıkmakta (Skippon, 2014:15); artan CO2 emisyonlarına ve uzun 

vadede petrole olan bağımlılığa umut verici bir çözüm sunan çevre dostu araçlar olarak 

görülmektedir (Andwari vd., 2017:414; Bühler, Cocron, Neumann, Franke ve Krems, 2014). 

Elektrikli araçların batarya teknolojilerinin çok gelişmiş olmaması ve elektrikli araçlar için bir 

kısıt oluşturması; içten yanmalı motorlu araçlara göre daha pahalı olması ve menzillerinin belirli 

aralıklarda değişiyor olması gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların yanında araçların şarjı 

için gerekli olan süre ve hızlı şarj altyapılarının yetersizliği göz önüne alındığında araçların 

menzili konusu daha da önem kazanmaktadır (Andwari vd., 2017; Ashique, Salam, Aziz ve 

Bhatti, 2017; Kumar ve Revankar, 2017; Hota, Juvvanapudi ve Bajpai, 2014).  

Türkiye’de elektrikli araç pazarı henüz küçük de olsa, özellikle hibrit araçlar düşünüldüğünde 

yıllık satışlarda oransal olarak önemli artışlar gözlenmekte, Türkiye’nin Otomobili Girişim 

Grubu’nun pazara sunacağı TOGG marka elektrikli araçlarla birlikte pazarın hızlı bir büyüme 

trendi gösterebileceği öngörülmektedir (Kocagöz, İğde ve Çetindağ, 2020). Buna karşılık ulusal 

literatürde elektrikli araçların kabulüne yönelik araştırmalar (TOGG araçlarıyla ilgili çalışmalar, 

çevreci araç satın alma niyeti dahil) henüz oldukça sınırlıdır (Güller, 2021; Avcı, 2020; Demir, 

2020; Kocagöz, vd., 2020; Paşalıoğlu ve Cengiz, 2019; Köylüoğlu, Acar ve İnan, 2018). 

Çalışmanın amacı, tüketicilerin elektrikli araç satın alma niyetini; elektrikli araçlara yönelik 

değerlendirmeler, algılanan fiyat değeri ve çevresel kaygı bağlamında incelemektir. Araştırma 
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bulgularının elektrikli araçlarla ilgili sektörel aktörlere pazarla ilgili birtakım bilgiler sunabileceği 

ve şimdilik sınırlı çalışmanın olduğu ulusal literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Literatürde teknik, fonksiyonel özellikler, şarj alt yapısı, algılanan fayda ve riskler, avantaj ve 

dezavantajlar, fiyat ve maliyetler, tüketicilerin yaşam tarzı, algılanan kullanım kolaylığı, tüketici 

benzersizliği, tüketici yenilikçiliği, keşifsel satın alma eğilimi, bireysel ve sosyal faktörler, bilgi, 

algılanan davranışsal kontrol, duygular, sembolik anlamlar, subjektif normlar, tutumlar gibi 

birçok faktörün elektrikli araç satın alma/kullanım kabulüyle ilgili çalışmalarda kullanıldığı, 

niyeti etkileyen faktörler olarak incelendiği görülmektedir (Güller, 2021; Avcı, 2020; Kocagöz, 

vd., 2020; Tanwir ve Hamzah, 2020; Yang, Tu ve Jiang, 2020; Okada, Tamaki ve Managi, 2019; 

Paşalıoğlu ve Cengiz, 2019; Lin ve Wu, 2018; Degirmenci ve Breitner, 2017; Schmalfuß, Mühl 

ve Krems, 2017; Jiang, 2016; Rezvani, Jansson ve Bodin, 2015; Carley, Krause, Lane ve Graham, 

2013; Schuitema, Anable, Skippon ve Kinnear, 2013). Bu çalışmada elektrikli araç satın alma 

niyeti, bu araçlara yönelik kişisel değerlendirmeler, algılanan fiyat değeri ve çevresel kaygı 

çerçevesinde incelenmektedir. Elektrikli araçların hem teknik hem sembolik özelliklerine yönelik 

değerlendirmelerin davranışsal niyet üzerinde dolaylı veya doğrudan etkili olduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır (Schmalfuß, vd., 2017; Moons ve De Pelsmacker 2015; Noppers, 

Keizer, Bockarjova ve Steg, 2015; Nayum ve Klöckner, 2014; Noppers, Keizer, Bolderdijk ve 

Steg, 2014; Schuitema vd., 2013; Arndt, 2011). Dolayısıyla, çalışmada tüketicilerin elektrikli araç 

özelliklerine yönelik değerlendirmelerinin satın alma niyetlerini etkileyebileceği varsayılmıştır. 

İlgili hipotez şu şekildedir: 

H1: Elektrikli araçlara yönelik olumlu değerlendirmeler, elektrikli araç satın alma niyetini 

pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı etkiler. 

Önceki araştırmalar, elektrikli araç satın alırken fiyatın çok önemli bir etken olduğunu (Xu, 

Zhang, Bao, Zhang ve Xiang, 2019); elektrikli araçların “yeşil” ürünler olarak görüldüğünü, 

çoğunlukla bu ürünlerin “yeşil olmayan” ürünlere göre daha pahalı olduğunu ve bundan dolayı 

tüketicilerin “yeşil” ürünleri kullanmak için daha fazla ödeme yapmayı kabul ettiklerini 

göstermektedir (Wu, Lee, Lim ve Pek, 2021; Xu vd., 2019; Laroche, Bergeron ve Barbaro-Forleo, 

2001). Çalışmada algılanan fiyat değeri, tüketicilerin elektrikli araçları uygun fiyatlı algılayıp 

algılamaması, iyi bir değere sahip olduğunu düşünüp düşünmemesi ve fiyat-değer ilişkisini makul 

bulup bulmaması üzerinden tanımlanmıştır. Algılanan fiyat değeri arttıkça, bunun satın alma 

niyetini pozitif etkileyeceği varsayılmıştır. İlgili hipotez şu şekilde kurgulanmıştır: 

H2: Algılanan fiyat değeri, elektrikli araç satın alma niyetini pozitif yönde ve istatistiki 

olarak anlamlı etkiler. 

Bir diğer önemli etken çevreye yönelik tutumlardır. Çevresel kaygı; çevre sorunlarına yönelik 

genel bir anlayış ve farkındalığı ifade etmektedir (Wang, Fan, Zhao, Yang ve Fu, 2016; Schuitema 

vd., 2013). Önceki çalışmalarda çevresel kaygıların, çevreci eğilimlerin tüketicilerin elektrikli 

araç satın alma niyetini artırabildiğine yönelik bulgular mevcuttur (Degirmenci ve Breitner, 2017; 

Wang vd., 2016; Moons ve De Pelsmacker, 2015). Bu doğrultuda ilgili hipotez şu şekildedir: 

H3: Çevresel kaygılar, elektrikli araç satın alma niyetini pozitif yönde ve istatistiki olarak 

anlamlı etkiler. 

YÖNTEM 

 

Bu araştırmanın amacı tüketicilerin elektrikli araç satın alma niyetini; elektrikli araçlara yönelik 

değerlendirmeler, algılanan fiyat değeri ve çevresel kaygı bağlamında incelemektir. Çalışmada 

nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır 1 . Veriler Mayıs-Haziran 2021 

tarihlerinde kolayda örnekleme yöntemi ile çevrim içi anket aracılığıyla toplanmıştır. Ankette 

katılımcıları tanımlayıcı sorular ve ilgili değişkenlere dair ölçekler kullanılmıştır. Tablo 1’de 

                                                      
1 Anket için etik kurul onayı alınmıştır. 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

ölçeklerin kaynakları gösterilmekte; bu araştırma kapsamında ölçeklerin güvenilirlik düzeyleri 

sunulmaktadır. 
 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Ölçeklere Ait Bilgiler1 

BULGULAR 

Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

Tablo 2’de katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri yer almaktadır. Katılımcıların yaklaşık %70’i 

erkek, %30’u kadınlardan oluşmakta; %56’sı evli, %44’ü bekar, yaklaşık %80’inin 25 yaş ve 

üzerinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık %75’i bir işte çalışan ve %60’ı üniversite 

düzeyinde (Ön Lisans, Lisans) eğitim görmüş kişilerdir. Katılımcıların %33,7’si 3001-6000 TL 

arası gelir düzeyine sahip, hane aylık geliri olarak ise %35,6 oranıyla 5001-10000 TL arası gelir 

düzeyine sahip kişilerden oluşmaktadır. Katılımcılara yöneltilen kendinizi hangi sosyo-ekonomik 

sınıfa ait olarak görüyorsunuz sorusuna en çok %53,9 oranıyla “Orta Sınıf” cevabı verilmiştir. 

Katılımcıların çoğunluğu (%65,6) bir araca sahiptir. Katılımcıların elektrikli araç bilgi düzeyi 

dağılımı %28’2 ile “Az”, %38,4’ ile “Orta”, %33,4 ile “Çok” şeklinde gerçekleşmiştir. Buna 

karşılık katılımcıların %81,4’ünün elektrikli araçlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı 

görülmektedir.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet n % Yaş n % 

Kadın 98 30,3 18-24 64 19,8 

Erkek 225 69,7 25-34 99 30,7 

Toplam 323 100,0 35-44 95 29,4 

Medeni Durum n % 45 ve üstü 65 20,1 

Bekar 142 44,0 Toplam 323 100,0 

Evli 181 56,0 Aylık Gelir n % 

Toplam 323 100,0 3000 TL ve altı 76 23,5 

Eğitim Durumu n % 3001 TL-6000 TL 109 33,7 

İlköğretim ve Lise 32 9,9 6001 TL-9000 TL 86 26,6 

Ön Lisans ve Lisans 196 60,7 9001 TL ve üstü 52 16,1 

Lisansüstü (YL ve Dr) 95 29,4 Toplam 323 100,0 

Toplam 323 100,0 Hane Aylık Geliri n % 

Sosyo-Ekonomik Sınıf n % 5000 TL ve altı 89 27,6 

Alt Sınıf 111 34,4 5001 TL-10000 TL 115 35,6 

Orta Sınıf 174 53,9 10001 TL-15000 TL 69 21,4 

Üst Sınıf 38 11,8 15001 TL ve üstü 50 15,5 

Toplam 323 100,0 Toplam 323 100,0 

Araç Sahipliği n % Çalışma Durumu n % 

Evet 212 65,6 Çalışıyorum 241 74,6 

                                                      
1 Anket içerisinde yer alan ölçekler Likert ve 5’li aralıklı ölçeklerdir. 

Ölçek Adı 
Cronbach’s  

Alpha 
KMO Kaynak 

Elektrikli Araçlara Yönelik 

Değerlendirmeler* 
0,85 

 

0,847 

Schmalfuß vd. (2017)’den uyarlanmıştır. 

İfade sayısı: 27 

Hızlanma ve Keyifli Sürüş 0,78 

Düşük Gürültü 0,81 

Olumlu İtibar 0,86 

Menzil ve Şarj 0,76 

Güvenlik 0,91 

Algılanan Fiyat Değeri  0,74 - 
Degirmenci ve Breitner (2017)’den uyarlanmıştır. 

İfade sayısı: 2 

Çevresel Kaygı 0,78 - 
Wang vd. (2016)’dan alınmıştır. 

İfade sayısı: 4 

Satın Alma Niyeti  0,94 - 
Kocagöz (2010)’dan uyarlanmıştır. 

İfade sayısı:4 

* Ölçeğin alt boyutlarından olan “aracın sunduğu alan” ile “aracın çevreci algılanması”, ana boyutun güvenilirliğini 

düşürdüğünden analizlerden çıkartılmıştır. 
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Hayır 111 34,4 Çalışmıyorum 82 25,4 

Toplam 323 100,0 Toplam 323 100,0 

Elektrikli Bir Araç Deneyimleme 

Düzeyi 
n % 

Elektrikli Araçlara Yönelik Bilgi 

Düzeyi 
n % 

Deneyim yok 263 81,4 Az 91 28,2 

Deneyim var 60 18,6 Orta 124 38,4 

Toplam 323 100,0 
Çok 108 33,4 

Toplam 323 100,0 

Katılımcıların elektrikli araç satın alma niyeti 3,97 olarak bulunmuştur. Tablo 3’te katılımcıların 

elektrikli araç satın alma durumunda tercih edecekleri markalar yer almaktadır. Katılımcıların 

çoğunluğu “TOGG” (%41,2) marka aracı belirtmiştir. Bu markayı %17,6 ile “Volvo”, %11,1 ile 

“Toyota” ve %10,2 ile “BMW” markaları takip etmektedir. 

Tablo 3. Katılımcıların Elektrikli Araç Marka Tercihi1  
Marka n % Marka n % 

TOGG 133 41,2 Land Rover 8 2,5 

Volvo 57 17,6 Jaguar 8 2,5 

Toyota 36 11,1 Tesla 6 1,9 

BMW 33 10,2 Diğer 15 4,6 

Mercedes-Benz 27 8,4 Toplam 323 100,0 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

Tablo 4’te elektrikli araçlara yönelik değerlendirmeler, algılanan fiyat değeri, çevresel kaygı ve 

satın alma niyeti arasındaki ilişkilerin tespiti amacıyla yapılan korelasyon analizi bulguları yer 

almaktadır. Tabloya göre satın alma niyeti ile elektrikli araçlara yönelik değerlendirmeler 

arasında orta düzeyde (r=,397, p<0,01); algılanan fiyat değeri arasında düşük düzeyde (r=,132, 

p<0,05) ve çevresel kaygı arasında orta düzeyde (r=,221, p<0,01) pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 
 

SS n (1) (2) (3) (4) 

Elektrikli Araçlara Yönelik 

Değerlendirmeler (1) 
3,7512 ,52319 323 1    

Algılanan Fiyat Değeri (2) 2,6811 1,01565 323 ,054 1   

Çevresel Kaygı (3)*** 4,6842 ,53789 323 ,184** -,159** 1  

Satın Alma Niyeti (4) 3,9714 ,98875 323 ,397** ,132* ,211** 1 

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

***Çevresel kaygı değişkeni normal dağılmadığından, bu değişken normalleştirme işlemi yapılarak 

analizlere alınmıştır.  

Regresyon Analizi Sonuçları 

Tablo 5’te modeller itibariyle çoklu regresyon analizi bulguları yer almaktadır. Model 1’de 

elektrikli araçlara yönelik değerlendirmeler (β=0,359), algılanan fiyat değeri (β=0,139) ve 

çevresel kaygı (β=0,166) değişkenlerinin elektrikli araç satın alma niyetini pozitif yönde ve 

anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Burada 

açıklanan varyansın (R2) 0,189 ile oldukça düşük olduğu görülmektedir. Model 2’de ise elektrikli 

araçlara yönelik değerlendirmeler, alt boyutları (hızlanma ve keyifli sürüş, düşük gürültü, olumlu 

itibar, menzil ve şarj, güvenlik) ile analize alınıp regresyon analizi tekrarlanmıştır. Bu modelde 

olumlu itibar (β=0,122), güvenlik (β=0,391) ve çevresel kaygının (β=0,119) elektrikli araç satın 

alma niyetini pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği görülmektedir. Burada açıklanan varyans 

artmıştır (R2=0,279). Ancak algılanan fiyat değerinin etkisinin anlamlılık düzeyi düşmüştür. 

Tablo 5. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Standardize 

Edilmemiş 

Standardize 

Edilmiş 
 

İç İlişki 

İstatistikleri 

Model 1 Bağımsız değ. B S. Hata Beta (ß) T P TD VIF 

Sabit ,427 ,405  1,053 ,293   

                                                      
1 Türkiye’de tam elektrikli araç marka sayısı sınırlı olduğundan seçeneklere hibrit modeller de 

eklenmiştir. 

X
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Elektrikli Araçlara 

Yönelik Değerlendirme 
,679 ,097 ,359 7,007 ,000 ,959 1,043 

Algılanan Fiyat Değeri ,136 ,050 ,139 2,728 ,007 ,968 1,033 

Çevresel Kaygı ,752 ,234 ,166 3,210 ,001 ,937 1,067 

F:25,947***, R2:,196  ∆R2:,189, Bağımlı değişken: Satın Alma Niyeti, 

(*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

Model 2 Bağımsız değ. B S. Hata Beta (β) T P TD VIF 

Sabit ,333 ,381  ,873 ,383   

Hızlanma ve Keyifli 

Sürüş 
,113 ,066 ,089 1,704 ,089 ,820 1,219 

Düşük Gürültü ,009 ,062 ,008 ,150 ,881 ,708 1,412 

Olumlu İtibar ,447 ,209 ,122 2,142 ,033 ,687 1,456 

Menzil ve Şarj ,018 ,062 ,015 ,288 ,773 ,841 1,189 

Güvenlik ,498 ,071 ,391 7,052 ,000 ,730 1,370 

Algılanan Fiyat Değeri ,097 ,050 ,100 1,946 ,053 ,849 1,178 

Çevresel Kaygı ,537 ,224 ,119 2,394 ,017 ,908 1,101 

F:18,815***, R2:,295  ∆R2:,279, Bağımlı değişken: Satın Alma Niyeti, 

(*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

t-testi ve ANOVA Sonuçları 
Çalışmada ilave olarak bazı değişkenler açısından katılımcıların satın alma niyetlerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiştir. Tablo 6’da katılımcıların demografik özellikleri açısından elektrikli 

araç satın alma niyetlerinin incelendiği t-testi sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre erkeklerin 

satın alma niyeti (Ort.=4,12) ile kadınların niyeti (Ort.=3,61) arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık bulunduğu (t=4,431, p<0,05); evli olanlar (Ort.=4,08) ile bekar olanların (Ort.=3,82) 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunduğu (t=2,391, p<0,05) görülmektedir. 

Tabloda ayrıca çalışma hayatında olanlar ile olmayanların (t=0,698, p>0,05); otomobil sahibi 

olanlar ile olmayanların (t=1,164, p>0,05) ve elektrikli araç deneyimi olanlar ile olmayanların 

(t=0,429, p>0,05) satın alma niyetlerinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşmadığı 

bulunmuştur.  

Tablo 6. Katılımcıların Demografik Özellikleri Açısından Elektrikli Araç Satın Alma 

Niyetlerinin İncelendiği t-testi Sonuçları 
Demografik 

Özellikler Gruplar n  (Satın 

Alma Niyeti) 
ss t p 

Cinsiyet Kadın 98 3,6122 1,00522 
4,431 ,000 

Erkek 225 4,1278 ,94169 

Medeni 

Durum 

Bekar 142 3,8239 ,98607 
2,391 ,017 

Evli 181 4,0870 ,97807 

Çalışma 

Durumu 

Çalışıyor 241 3,9938 1,02468 
,698 ,486 

Çalışmıyor 82 3,9055 ,87722 

Araç Sahipliği Var 212 4,0177 ,98657 
1,164 ,245 

Yok 111 3,8829 ,99134 

Elektrikli 

Araç Deneyimi 
Var 60 4,0208 ,98106 ,429 

 

,668 

 Yok 263 3,9601 99201 

 

Tablo 7’de ANOVA sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre katılımcıların yaşları açısından 

elektrikli araç satın alma niyetlerinin anlamlı olarak farklılaştığı (F: 3,450, p<0,05) görülmektedir. 

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Post-hoc testi olarak Scheffe testi 

yapılmıştır. Test sonucuna göre 18-24 yaş arası katılımcıların satın alma niyetlerinin (Ort.=3,67), 

yaşı 45 ve üstünde olan katılımcılardan (Ort.=4,18) daha düşük olduğu bulunmuştur 

(p<0,05). Aylık gelir durumları itibariyle cevaplayıcıların elektrikli araç satın alma niyetlerinin 

de gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığı (F: 8,745, p<0,05) 

görülmektedir. Games-Howell Post-hoc testi sonucunda aylık geliri 3000 TL ve altı olan 

katılımcıların satın alma niyetleri (Ort.=3,88), aylık geliri 6001 TL-9000 TL olan katılımcılardan 

(Ort.=4,28) daha düşüktür (p<0,05). Ayrıca, aylık geliri 3001 TL-6000 TL arası olan 

katılımcıların satın alma niyetleri (Ort.=3,65), aylık geliri 6001 TL-9000 TL (Ort.=4,28) ve 9001 

TL ve üstü olan katılımcılardan (Ort.=4,24) daha düşüktür (p<0,05). Katılımcıların elektrikli 

X
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araçlara yönelik bilgi düzeyleri itibariyle elektrikli araç satın alma niyetlerinin de gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluştuğu (F: 11,883, p<0,05) görülmektedir. Games-

Howell Post-hoc testi sonucunda, bilgi düzeyi az olan katılımcıların satın alma niyetleri 

(Ort.=3,60), orta (Ort.=3,97) ve çok düzeyde bilgi sahibi olan katılımcılardan (Ort.=4,27) daha 

düşüktür (p<0,05). Ayrıca, orta düzeyde bilgi sahibi olan katılımcıların da satın alma niyetleri 

(Ort.=3,97), çok düzeyde bilgi sahibi olan katılımcılardan (Ort.=4,27) daha düşüktür (p<0,05). 

Eğitim düzeyleri (F: 2,390, p>0,05); hane aylık gelirleri (F: 0,887, p>0,05) ve sosyo-ekonomik 

sınıfları (F: 0,984, p>0,05) açısından elektrikli araç satın alma niyetlerinin gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Tablo 7. Katılımcıların Demografik Özellikleri Açısından Elektrikli Araç Satın Alma 

Niyetlerinin İncelendiği ANOVA Sonuçları 
Demografik 

Özellikler Gruplar n  (Satın 

Alma Niyeti) 
F p 

Yaş 18-24 64 3,6758 

3,450 ,017 
25-34 99 3,9217 

35-44 95 4,0737 

45 ve üstü 65 4,1885 

Eğitim Durumu Lise ve öncesi 32 3,7734 

2,390 ,093 
Ön Lisans 42 3,8452 

Lisans 154 3,9399 

Lisans üstü 95 4,1447 

Aylık Gelir (TL) 3000 ve altı 76 3,8849 

8,745 ,000 
3001-6000 109 3,6537 

6001-9000 86 4,2849 

9001 ve üstü 52 4,2452 

Hane Geliri (TL) 5000 ve altı 89 3,8287 

,887 ,448 
5001-10000 115 4,0043 

10001-15000 69 4,0471 

15001 ve üzeri 50 4,0450 

Elektrikli Araç 

Bilgi Düzeyi 

Az 91 3,6071 

11,883 ,000 Orta 124 3,9778 

Çok 108 4,2708 

Sosyo-Ekonomik 

Sınıf 

Alt Sınıf 111 3,8829 

,984 ,375 Orta Sınıf 174 3,9928 

Üst Sınıf 38 4,1316 

SONUÇ 

 

Çalışmada tüketicilerin elektrikli araç satın alma niyetine, elektrikli araçlara yönelik 

değerlendirmeler, algılanan fiyat değeri ve çevresel kaygı değişkenlerinin etkisi incelenmiştir. 

Katılımcıların elektrikli araç satın alma niyetinin 3,97 ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla örneklemin görece olarak yüksek bir satın alma niyetine sahip olduğu söylenebilir. 

Güller’in çalışmasında (2021) katılımcıların yaklaşık %77’si bir hibrit ya da elektrikli araç satın 

alabileceğini belirtmiştir. Avcı’nın çalışmasında da (2020) %75 ile benzer bir oranda 

katılımcıların (yerli otomobil-elektrikli araç) satın alma niyetinin olduğu görülmüştür. Kocagöz 

vd.’nin çalışmasında da (2020), TOGG araçlarının satın alınma niyetinin %70 düzeyinde olduğu 

bulunmuştur. Çalışmada katılımcılara elektrikli araç satın alınması durumunda, hangi markayı 

tercih edecekleri sorulmuş; katılımcıların %41,2’si bu soruya TOGG yanıtını vermiştir. Bu cevabı 

sırayla Volvo, Toyota ve BMW takip etmektedir.  

Bulgular incelendiğinde, elektrikli araçlara yönelik değerlendirmeler, algılanan fiyat değeri ve 

çevresel kaygı değişkenlerinin niyet üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. 

Araçlara yönelik değerlendirmelerin alt boyutlarına bakıldığında, araçlara yönelik duyulan 

güvenin ve araçların bir statü aracı olarak görülmesini ifade eden olumlu itibar özelliğinin anlamlı 

bir etkisinin olduğu; hızlanma ve keyifli sürüş, düşük gürültü, menzil ve şarj özelliklerinin satın 

alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma 

katılımcılarının elektrikli araç satın alma niyetinde algıladıkları fiyat değerinin pozitif yönde 
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anlamlı bir etkisinin olduğu ancak bu etkinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Literatürde Degirmenci ve Breitner (2017)’in çalışmasında fiyat değerinin tutum aracılığı ile satın 

alma niyetinde anlamlı bir etkisi olduğu; Xu vd., (2019)’nin çalışmasında ise elektrikli araç satın 

alma niyetine anlamlı bir etkisi olmadığı ifade edilmiştir. Son olarak çevresel kaygının, niyet 

üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu da görülmektedir. Bu sonuç konuyla ilgili 

yapılan diğer çalışmalarla da uyumludur. Çevresel kaygının hem doğrudan hem de dolaylı olarak 

elektrikli araç satın alma niyetini etkilediği görülmektedir (Wang vd., 2016; Moons ve De 

Pelsmacker, 2015). 

Araştırmada ayrıca çeşitli değişkenler itibariyle gruplar arasında elektrikli bir araç satın alma 

niyetinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bulgulara göre erkeklerin kadınlardan ve evli 

olanların da bekarlardan yüksek bir satın alma niyetinde oldukları görülmüştür. Ayrıca 

katılımcıların yaşları, aylık gelirleri ve elektrikli araca yönelik bilgi düzeyleri arttıkça elektrikli 

bir araç satın alma niyetlerinin de arttığı; çalışma durumları, eğitim durumları, hane aylık gelirleri, 

sosyo-ekonomik sınıfları, halihazırda bir otomobil sahibi olma durumları ve elektrikli bir aracı 

deneyimlemiş olup olmama durumları açısından ise gruplar arasında anlamlı farklılıkların 

bulunmadığı görülmüştür. Bu sonuçlardan farklı olarak Güller (2021)’in çalışmasında kadınların 

erkeklerden anlamlı şekilde daha fazla elektrikli araç tercih ettiği; yaş, medeni durum ve aylık 

gelirin ise anlamlı şekilde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. 

Çalışmanın birtakım kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle araştırma modelinin satın alma niyetini 

açıklamada gücünün düşük olduğunu belirtmek gerekir. Bu durumun, katılımcıların büyük 

çoğunluğunun elektrikli araç deneyimlememesinden, araçların pazara hangi fiyat seviyesinden 

sunulacağına dair kesin bir bilginin olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ancak 

modelde kurgulanan her üç değişkenin niyet üzerinde anlamlı etkisinin olduğu sonucu, izleyen 

araştırmalarda bu değişkenlerin tekrar değerlendirilebileceğini göstermektedir. Ayrıca çalışma 

bulgularında yer alan 3,97’lik görece yüksek satın alma niyet ortalaması, elektrikli araçların 

gelecekte satın alınacağına mutlak bir garanti vermez. Çünkü satın alma davranışı, ekonomik 

koşullar vb. niyet dışındaki faktörlerden de etkilenmektedir. Çalışmada satın alma niyetinde bir 

aracın hibrit ya da tam elektrikli olması ayrımına gidilmemiştir. İzleyen araştırmalarda, hibrit ya 

da tam elektrikli araç ayrımında yapılacak araştırmaların tüketicilerin tercihlerinde daha net bir 

gözlem yapma imkanı sunacağı açıktır. Son olarak, çalışma olasılıklı örnekleme yöntemiyle 

yapılmadığından, bulgular tüm tüketicilere genellemez. 
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Özet 

Geçmişte yapılan çalışmalar, bireylerin alışveriş süreçlerine dair bilinmeyenleri açıklamaya başlamış olsa da hala 

tüketici zihnini anlamak tam anlamıyla mümkün olamamaktadır. Tüketici davranışlarına dair yapılan her çalışma, bu 

bilinmezliği ortadan kaldırmak adına, literatüre katkı sunmaktadır. Bu çalışma, tüketicilerin satın alma kararlarını 

verirken yaşadıkları karmaşanın çözümü adına, karar verme yöntemlerinden DEMATEL tekniği kullanılarak 

hazırlanmıştır. Tüketicilerin satın alma davranışlarına etki eden göstergelerin, hedonik alışveriş motivasyonlarına göre 

nasıl konumlandıklarını anlamak amacıyla yapılan bu çalışmada ilk olarak hedonik ürün listesi belirlenmiş ve o listede 

yer alan ürünlerden yakın tarihte alışveriş yapan bireylerden veri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, bireylerin 

sosyalleşmek için satın alma ve fikir edinmek için satın alma motivasyonlarında göstergelerin önem istatistikleri diğer 

motivasyonlara göre yüksek hesaplanmıştır. Prestij algısı, fırsatları yakalamak için satın alma motivasyonunda en 

yüksek etki değerine sahipken; benlik algısı diğer tüm satın alma motivasyonlarda en yüksek etki değerine sahip 

gösterge olarak hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hedonik alışveriş motivasyonları, Satın alma karar süreci, Dematel 

 

REPOSITIONING OF CONSUMER DECISION MAKING INDICATORS IN 

HEDONIC SHOPPING MOTIVATIONS 

 

Abstract 

Although the previous studies have started to explain the unknowns about the shopping processes of individuals, it is 

still not possible to fully understand the consumer mind. Every study on consumer behavior contributes to the literature 

in order to eliminate this unknown. This study has been prepared by using the DEMATEL technique, one of the 

decision-making methods, in order to solve the confusion experienced by consumers while making their purchasing 

decisions. This study was carried out in order to understand how the indicators that affect the purchasing behavior of 

consumers are repositioned according to their hedonic shopping motivations. First, the hedonic product list was 

determined and data were collected from individuals who recently shopped from the products on that list. According 

to the results of the research, the importance statistics of the indicators in the motivation of individuals to buy to 

socialize and to buy to get ideas were calculated higher than other motivations. While the perception of prestige has 

the highest effect on motivation to buy opportunities; self-perception was calculated as the indicator with the highest 

impact value in all other purchase motivations. 

Key Words: Hedonic shopping motivation, Purchasing decision process, Dematel 

 

1. GİRİŞ ve ÇALIŞMANIN AMACI 

Modern dünyanın tüketicilere sağladığı mal ve hizmetlerin, tüketiciler tarafından satın alınma 

olanağı ve arzusu, geniş bir sosyal ve kültürel olay içinde değerlendirilir (Bocock, 2009). 

Tüketicilerin satın alma davranışları, bireylerin ya da grupların, istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek 

amacıyla; ürünleri, hizmetleri, fikirleri veya deneyimleri seçme, satın alma, kullanma veya elden 

çıkarma süreçlerinin incelenmesinden oluşan çok fazla alanı kapsar (Solomon, Bamossy, 

Askegaard, & Hogg, 2006). Tüketici alımları; kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik faktörlerden 

kuvvetli bir biçimde etkilenmektedir (Kotler & Armstrong, 2012). Tüketicilerin alışveriş 

süreçlerinde etkili olan bu faktörlerin yanı sıra ideal benliklerine ulaşmak (Dittmar, 2007), 

sosyalleşmek (Kukar-Kinney, Ridgway, & Monroe, 2012) ve mutlu olmak (Rindfleisch, 

Burroughs, & Denton, 1997) gibi amaçlar da oldukça büyük öneme sahiptir. Tüketicilerin 

alışveriş yaptıkları süreçte, hedonik alışverişe dair kuvvetli bir motivasyona sahip olduğu 

literatürde yer almaktadır (Arnold & Reynolds, 2003). Çünkü bireylerin alışveriş yapmalarındaki 

amacın, heyecana ve zevke ulaşmak olduğu ifade edilmektedir (Batra & Ahtola, 1991). Bu 
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çalışma tüketicilerin satın alma davranışlarına etki eden göstergelerin, hedonik alışveriş 

motivasyonlarına göre nasıl konumlandıklarını anlamak amacıyla yapılmıştır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Tüketici satın alma karar süreci 

Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyal faktörlerin neredeyse tamamı kültürün etkisi 

altında kalmaktadır (Odabaşı, 2013). Kültürel karakter değiştikçe, değişen müşterilere daha iyi 

hizmet vermek için çoğu ürün ve hizmetin geliştirilmesi, pazarlanması ve satılması da 

değiştirilmelidir (Anderson, Hair, & Bush, 1999). Birey davranışlarına en geniş biçimde etki eden 

unsurların başında, şüphesiz bireyin içinde yaşadığı kültür gelmektedir. Kültürel faktörler, 

tüketicilerin satın alma davranışında önemli yere sahip olmakla beraber, alt-kültür ve sosyal sınıf 

şeklinde kategorize edilebilir (Kotler, 2000). Kültürel faktörlere ek olarak sosyal faktörler de 

bireylerin satın alma kararları üzerinde oldukça büyük etkiye sahiptir. Bu faktörler referans 

grupları (Schiffman & Kanuk, 1994), aspirasyon grupları (Kotler, 2000), fikir liderleri (Schiffman 

& Kanuk, 1994), aile (Engel, Kollat, & Blackwell, 1973), rol (Kotler & Armstrong, 2012) ve statü 

(Kotler & Keller, 2012) gibi faktörlerden oluşmaktadır. Tüketici satın alma davranışlarını 

etkileyen bir diğer faktör kişisel faktörlerdir. Bir bireyin yaş ve yaşam döngüsü (Kotler, 2000), 

ekonomik durumu (Kotler & Keller, 2012), yaşam tarzı (Solomon, 2002) ve kişiliği (Schiffman 

& Kanuk, 1994) satın alma kararına etki eden kişisel faktörleri oluşturmaktadır. Bu faktörlerin 

çoğu, tüketici davranışları üzerinde doğrudan etkili olduğu için, pazarlamacıların bu faktörleri 

yakından takip etmeleri gerekmektedir (Kotler, 1991). Bireylerin satın alma tercihleri kültürel 

faktörler, sosyal faktörler ve kişisel faktörlerden etkilendiği gibi psikolojik faktörlerden de 

etkilenmektedir. Burada bahsedilen psikolojik faktörler; güdü (Solomon et al., 2006), algı 

(Schiffman & Kanuk, 1994), öğrenme (Engel et al., 1973), inançlar (Kardes, Cronley, & Cline, 

2011) ve tutumlar (Kotler & Armstrong, 2012) şeklinde sıralanan öğelerden oluşmaktadır.  

2.2. Hedonik alışveriş motivasyonları 

Günümüzde bireyler için alışveriş önemli olduğu kadar çok da kolay ulaşılabilecek bir eylem 

haline gelmiştir. Alışveriş sürecinde tüketiciler yüksek oranda haz alma (Elliott, 1994) ve 

psikolojik olarak uyarılma (Babin, Darden, & Griffin, 1994) gibi hazcı amaçlara ulaşmak isterler. 

Bireylerin tüketim tecrübesi; fantezilerin, duyguların ve eğlencenin peşinde koşan bir olgu olarak 

ifade edilebilir (Holbrook & Hirschman, 1982). Pazarlama literatüründe hedonik alışveriş 

davranışı; macera için satın alma, rahatlamak için satın alma, başkalarını mutlu etmek için satın 

alma, fırsatları yakalamak için satın alma, sosyalleşmek için satın alma ve fikir edinmek için satın 

alma olmak üzere toplam 6 farklı motivasyonla açıklanmaktadır (Arnold & Reynolds, 2003). 

Hedonik tüketim; zihinsel yapılar, ürün sınıfları, ürün kullanımı ve bireysel farklılıklar ile 

ilişkilidir (Hirschman & Holbrook, 1982). Tüketici satın alma tercihleri, hedonik alışveriş 

açısından birçok faktörle ilişkili olduğu literatürde yer alan çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

Örneğin yapılan çalışmalar eğlence araçları (çevrimiçi oyunlar, vb.) aracılığıyla sosyalleşmenin 

(Hartman, Shim, Barber, & O'Brien, 2006), doğru müzik tercihinin (Lacher, 1989), sosyal ve 

doğal çevrenin (Hopkinson & Pujari, 1999) ve modayı takip etmenin (Park, Kim, & Forney, 2006) 

hedonik alışveriş davranışı üzerinde olumlu bir etki yaratacağını göstermektedir. Mağaza 

atmosferi (Ballantine, Jack, & Parsons, 2010) ya da alışveriş saati (Geiger, 2007) gibi değişkenler 

veya satın alma davranışını partner ile birlikte sürdürmek (Oppewal & Holyoake, 2004) gibi 

durumlar alışveriş sürecinde hedonik etkileri artıran birbirinden farklı unsurlardır. Buna karşın 

hedonik alışveriş davranışın, psikolojik anlamda aşırılık olduğu (González-Pinto et al., 2003) ve 

bir tüketici hastalığı (Kırgız, 2014) olarak nitelendirildiği görülmektedir. Hatta madde bağımlılığı 

gibi uç davranışların da hedonik davranışlarla ilişkisi bulunmaktadır (Brodbeck, Matter, Page, & 

Moggi, 2007). 

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  
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Bu çalışmada tüketicilerin satın alma davranışlarına etki eden göstergelerin birbirlerine göre 

üstünlüklerinin ve aralarındaki bağıntının, hedonik alışveriş motivasyonlarına göre 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulama sürecinde kullanılan anket formunda, hedonik 

alışveriş motivasyonları için Arnold and Reynolds (2003) tarafından geliştirilmiş toplam 18 

maddelik ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeğin uygulanmasında doğru kitleye ulaşılabilmesi için, anket 

formuna, hedonik alışverişe konu olabilecek en az bir ürünü yakın tarihte satın alma 

zorunluluğunu belirten kontrol sorusu eklenmiştir. Bu kontrol sorusunda hedonik ürün olarak 

değerlendirilebilecek bir ürün listesi belirtilmiştir. Bu kapsamda, Yıldız (2019) tarafından 

hazırlanan doktora tezinde bireylerin satın alma davranışlarına konu olan hedonik ürünleri 

gösteren listeden faydalanılmıştır. Anket formunun ikinci bölümünde, tüketicilerin satın alma 

davranışlarına etki eden göstergeler yer almaktadır. Ulutürk and Umut (2016) tarafından yapılan 

ilgili çalışmadaki hazcılık boyutu çıkarılmış olup, geriye kalan altı gösterge hedonik alışveriş 

motivasyonları ölçeğine göre değerlendirilmiştir. Anket formunun son bölümünde ise araştırmaya 

katılan bireylerin bireysel özelliklerini belirlemek için demografik sorular yer almaktadır.  

Bu çalışma uygulamalı bir araştırma olarak belirlenmiş ve betimsel bir çalışma olarak 

tasarlanmıştır. Araştırma sürecinde; (1) Tüketicilerin hedonik ürün satın alma sürecine etki eden 

göstergeler nelerdir? (2) Tüketicilerin hedonik ürün satın alma sürecine etki eden göstergelerin 

birbirlerine göre üstünlükleri ve arasındaki arasında bağıntılar nelerdir? (3) Tüketicilerin satın 

alma davranışlarına etki eden göstergelerin, hedonik alışveriş motivasyonlarına göre 

değerlendirilmesi ne şekildedir? sorularına yanıt aranmaktadır. Kolayda örneklem yöntemi 

kullanılarak sosyal medya üzerinden paylaşılan çevrimiçi anket formu aracılığıyla veriler 

toplanmıştır. 18-65 yaş aralığındaki bireylerden 851 adet cevap alınmış olup, eksik cevaplanan 

ve kontrol sorularına doğru cevap verilmeyen formlar elendikten sonra 837 anket formu 

değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama süreci, 01-07 Şubat 2022 tarihleri arasında 

tamamlanmıştır. 

Çalışmanın amacına ulaşmak için, veri analiz sürecinde DEMATEL yöntemi kullanılmıştır. 

DEMATEL yöntemi toplamda altı adımdan oluşan bir algoritmaya sahiptir. Uzmanların 

verdikleri cevaplar doğrultusunda öncelikle “doğrudan ilişki matrisi”nin (A matrisi) 

oluşturulması (adım 1), oluşturulan matrisine sırasıyla doğrudan ilişki matrisinin 

normalleştirilmesi (M matrisi) (adım 2) ve toplam ilişki matrisinin oluşturulması (S matrisi) (adım 

3) adımlarının uygulanması, göstergeler arasındaki etki ve önemi hesaplayabilmek için 

nedensellik matrisinin oluşturması (adım 4), eşik değerinin belirlenmesi (adım 5) ve faktörlerin 

koordinat değerlerinin hesaplanması (adım 6) ile göstergeler arasındaki nedenselliğin yönü, 

göstergelerin etkisi ve önemi istatistikleri nokta diyagramı yardımıyla görselleştirilebilmektedir. 

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Analiz algoritmasıyla alakalı, özgün yaklaşım aşamaları takip edilmiştir. DEMATEL yönteminde 

uzman görüşleri ile belirlenen ağırlıklara göre yapılan matematiksel hesaplamalar sonucunda bir 

karara varılabilmesi için görselleştirme yapılabilmektedir (Dalvi-Esfahani, Niknafs, Kuss, 

Nilashi, & Afrough, 2019). Çalışmanın özgün olmasını sağlayan özellik, konu hakkındaki 

görüşler uzmanlara, yani tüketicilere, dolaylı yoldan (anket ile) sorularak mevcut sonuçların elde 

edilmesidir. Anket çalışmalarındaki en büyük zorluk olan kişisel yargı ve algıların sonuçlara etki 

etmesi problemi özellikle katılımcılara doğrudan sorulan algı sorularında daha çok ortaya 

çıkmaktadır. Bu sebeple, geçerliliği ispatlanmış ölçekler ile çalışmanın hedefi olan tüketicilerden 

hedonik tüketim alışkanlıkları doğrultusunda veriler toplanmıştır. Hedonik satın alma 

motivasyonlarının yüksek olmasına göre katılımcılar bölümlendirilmiştir. Aynı zamanda hedonik 

satın alma göstergelerinde de aynı işlem tekrarlanmıştır. Herhangi bir hedonik motivasyonun 3’ün 

üzerinde hesaplanması (5’li likert için) katılımcının ilgili motivasyona sahip olduğuna 

yorumlanmıştır. Benzer şekilde, hedonik satın alma göstergelerinde de katılımcıların verdikleri 

cevaplara göre bir hiyerarşi elde edilmiştir. Böylelikle göstergeler arasındaki hesaplanması 

gereken matrislere (ilişki matrisi) ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Veri toplamada kullanılan 

ölçeklerin güvenilirliği Cronbach’s Alpha testi ile yorumlanmıştır ve tüm ölçeklerin en az “iyi” 
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güvenilirlik seviyesine sahip olduğu anlaşılmıştır. Böylelikle, ölçekler üzerinde herhangi bir 

düzeltici işleme gerek duyulmadan analize devam edilebilmiştir.  

Katılımcıların genel yapısının anlaşılabilmesi için frekans değerleri hesaplanmıştır. Veri setinde 

erkek katılımcıların yoğunlukta olduğu (%61,1) görülmektedir. Aynı zamanda evli (%57,9) ve 

bekar (%42,1) katılımcılarda da bir asimetri hesaplanmıştır. Toplumun genel yapısına benzer 

şekilde yükseköğrenim gören katılımcıların (%74,2) diğer eğitim seviyelerine göre (%25,8) daha 

yüksek bir katılıma sahiptir. Genel eğitim durumuna rağmen katılımcıların çoğunluğu (%77,4) en 

iyi ihtimal ile gelir gider eşitliğini vurgulamışlardır. Analiz sonrasında veri setinde yer alan 

hedonik satın alma göstergeleri arasındaki ilişkiler ortaya konabilmiştir. Öncelikle katılımcıların 

verdikleri cevaplar doğrultusunda göstergeler arasındaki etki ve önem istatistikleri 

hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda katılımcıların göstergeler açısından en az önem 

verdikleri motivasyon türü macera için satın olma olmuştur. Aksi şekilde sosyalleşme amacıyla 

satın alma ve fikir edinmek için satın alma motivasyonlarında göstergelerin önem istatistikleri 

diğer motivasyonlara göre yüksek hesaplanmıştır. Maddiyatçılık algısı en yüksek önem 

seviyesine fikir edinmek için satın alma motivasyonunda ulaşmıştır. Diğer tüm göstergeler en 

yüksek önem seviyesini sosyalleşme amacıyla satın alma motivasyonunda ulaşmışlardır. Prestij 

algısı fırsatları yakalamak için satın alma motivasyonunda en yüksek etki değerine sahipken, 

benlik algısı diğer tüm satın alma motivasyonlarda en yüksek etki değerine sahip gösterge olarak 

hesaplanmıştır.  

Macera için satın alma motivasyonu yüksek olan benlik algısı ve kalite algısı bu motivasyona 

sahip kişilerde en düşük önem seviyesine sahiptir. Fiyat algısı ise göstergeler arasında en çok 

etkilenen algı olmasına rağmen en önemli göstergedir. Gösteriş, prestij ve fiyat algıları benlik, 

maddiyatçılık, gösteriş, prestij ve fiyat algılarından etkilenmektedir. Kalite algısı ise sadece 

gösteriş algısından etkilenmektedir. Benlik ve maddiyatçılık ise herhangi bir algıdan 

etkilenmemektedir. Rahatlamak için satın alma motivasyonu yüksek olan katılımcılarda 

maddiyatçılık algısı en düşük önem seviyesine sahip iken, prestij algısı en yüksek önem seviyede 

öneme sahiptir. Fiyat algısı ise göstergeler arasında en çok etkilenen algıdır. Gösteriş, prestij, fiyat 

ve kalite algıları benlik, gösteriş ve prestij algılarından etkilenmektedirler. Ek olarak, 

maddiyatçılık algısı prestij ve fiyat algılarını; gösteriş algısı maddiyatçılık algısını, prestij algısı 

benlik algısını ve kalite algısı fiyat algısını etkilemektedir. Başkalarını memnun etmek için satın 

alma ve sosyalleşme amacıyla satın alma motivasyonu yüksek olan katılımcılar için aynı bulgular 

hesaplanmıştır. Bu motivasyona sahip olan katılımcılarda maddiyatçılık algısı en düşük önem 

seviyesine sahip iken, prestij algısı en yüksek önem seviyede öneme sahiptir. Fiyat algısı bu 

motivasyon için de göstergeler arasında en çok etkilenen algıdır. Gösteriş, prestij, fiyat ve kalite 

algıları benlik, gösteriş ve prestij algılarından etkilenmektedirler. Aynı zamanda kalite algısı 

gösteriş, prestij ve fiyat algılarını etkilemektedir. Fırsatları yakalamak için satın alma 

motivasyonu yüksek olan katılımcılarda maddiyatçılık algısı en düşük önem seviyesine sahip 

iken, prestij algısı en yüksek önem seviyede öneme sahiptir. Fiyat algısı bu motivasyon için de 

göstergeler arasında en çok etkilenen algıdır. Prestij algısı diğer tüm göstergeleri etkilemektedir. 

Ek olarak benlik algısı gösteriş, prestij, fiyat ve kalite algılarını; gösteriş algısı kendisini ve fiyat 

algısını, fiyat algısı gösteriş algısını ve kalite algısı kendisini, gösteriş ve fiyat algılarını 

etkilemektedir. Fikir edinmek için satın alma motivasyonu yüksek olan katılımcılarda 

maddiyatçılık algısı en düşük önem seviyesine sahip iken, prestij algısı en yüksek önem seviyede 

öneme sahiptir. Fiyat algısı ise göstergeler arasında en çok etkilenen algıdır. Gösteriş, prestij, fiyat 

ve kalite algıları benlik, gösteriş ve prestij algılarından etkilenmektedirler. Ek olarak, gösteriş 

algısı maddiyatçılık algısını; prestij algısı benlik algısını ve kalite algısı prestij ve fiyat algılarını 

etkilemektedir.  

 

 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
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Bu çalışmanın amacı hedonik alışveriş motivasyonlarına göre, tüketicilerin satın alma karar 

sürecinde etkili olan göstergelerin önemlerinin ne olduğunu ortaya koymaktır. Yani, hedonik 

alışveriş motivasyonlarının baskınlığına göre, satın alma sürecinde etkili olan göstergelerin karar 

vermedeki rolü ortaya konmuştur. Tüketici satın alma karar sürecinde etkili olan göstergelerden; 

gösterişin ve prestijin hedonik alışveriş motivasyonlarından birçoğuna göre (rahatlamak için 

alışveriş, başkalarını mutlu etmek için alışveriş, fırsatları yakalamak için alışveriş, sosyalleşme 

için alışveriş ve fikir edinmek için alışveriş) en önemli iki gösterge olduğu tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda tüketici satın alma karar sürecinde etkili olan göstergelerden benliğin prestij ve gösterişi 

etkilediği görülmektedir. Geçmişte yapılan çalışmalarda, prestijin (Atulkar & Kesari, 2017) ve 

benliğin hedonik alışveriş motivasyonları ile ilişkisin varlığı düşünüldüğünde (Chang, Burns, & 

Francis, 2004; Kazakeviciute & Banyte, 2012), çalışma sonuçlarının literatürle aynı yönde olduğu 

söylenebilir. Bu çalışmanın sonuçlarında da görüldüğü gibi lüks tüketim söz konusu olduğunda 

hedonik alışveriş motivasyonlarının gösteriş ve prestij göstergelerinde önemi ortaya çıkmıştır. 

Literatürde yer alan çalışmalar, ürün gruplarının (günlük ürün/lüks ürün), hedonik alışverişe 

etkilerini göstermektedir (Deli-Gray, Gillpatrick, Marusic, Pantelic, & Kuruvilla, 2010; Wang, 

Ali, Tauni, Zhang, & Ahsan, 2021). Dolayısıyla, araştırma sonuçları literatürle uyumlu bir sonuç 

vermiştir. Fiyat göstergesi, hedonik alışveriş motivasyonlarının tüm boyutlarında diğer 

göstergelerden etkilenen bir durumdadır. Bu durum literatürle bağlantılı bir sonuçtur (Çavuşoğlu, 

Demirağ, & Durmaz, 2020; Jin & Sternquist, 2004; Jin, Sternquist, & Koh, 2003). Hedonik 

alışveriş motivasyonuna sahip bireyler, diğer satın alma göstergelerini karşıladıktan sonra artık 

kalite ve fiyat konusunda kendilerini tatmin olmuş hissederler. Maddiyatçılığın, hedonik alışveriş 

motivasyonlardaki konumu ve ilişkileri incelendiğinde daha çok önemsiz ve ne etkileyen ne de 

etkilenen bir durumda olduğu görülmüştür. Ancak literatürde yer alan çalışmalar, maddiyatçılık 

ile hedonik alışveriş motivasyonlarının ilişkili olduğunu göstermektedir (Kim, Shoenberger, & 

Sun, 2021; Seo & Huh, 2004; Singh, 2018). Buradaki farklılığın toplumsal değer yargılarımızdan 

kaynaklandığı ve kültürler arası farklılığın sebep olduğu söylenebilir.  Genel olarak bakıldığında, 

bireylerin satın alma karar süreçlerinde birçok faktörün etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Aynı 

zamanda hedonik alışveriş motivasyonları da satın alma kararlarında etkili bir unsur olarak 

pazarlama alanında ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu çalışmada tüketicilerin satın alma karar 

süreçlerine etki eden göstergelerin, hedonik alışveriş motivasyonları içerisinde 

konumlandırılmasına bakılarak, literatüre katkı sunulmuştur. Araştırma sürecinde (Yıldız, 2019) 

tarafından hazırlanmış hedonik ürün listesinde yer alan ürünler düşünülerek veri toplanmıştır. Bu 

durum çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Her ne kadar fiyat ve kalite satın alma karar sürecinde 

etkili olsa da hedonik tüketimin diğer satın alma göstergelerinden etkilenir konumda olduğu 

anlaşılmıştır. Bu açıdan sonuçlar değerlendirildiğinde bireylerin gelir seviyesi (Wakefield & 

Inman, 2003) ya da ürünlere karşı sahip oldukları olumlu algıların hedonik alışveriş 

motivasyonlarıyla etkisinin (Uhrich & Benkenstein, 2012) olduğu düşünülmektedir. Ek olarak 

hedonik ürün grupları için bu durum geçerli olsa da farklı ürün gruplarıyla yapılacak çalışmalar 

araştırma sonuçlarının genellenebilirliğine katkı sağlayacaktır. Benzer şekilde tüketicilerin 

psikolojik özelliklerine ve/veya farklılıklarına göre de sonuçlardaki olası değişiklikler tüketici 

satın alma karar sürecinin daha net anlaşılması açısından pazarlama profesyonellerinin 

farkındalığını artıracak bir unsur olarak düşünülmektedir.  
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Özet 

Genelde kripto para birimlerinin, özelde ise Bitcoin fiyat hareketlerinin, kripto para piyasalarında işlem yapan kişi ve 

kurumsal yapıların düşüncelerini ne şekilde etkilediğinin belirlenmesi oldukça önem arzetmektedir. Bitcoin teknik 

incelemesi (Whitepaper) Ekim 2008'de yayınlanmasına rağmen, özellikle 2012'den sonra yukarı yönlü ivme kazanmaya 

başladı. O zamandan beri, Bitcoin'in ekonomik ve sosyal etkileri çarpıcı biçimde artmaya devam ettikçe, Bitcoin ile 

ilgili haber, makale ve sosyal medya gönderilerinin ve özellikle Twitter'daki tweetleri yoğunluğu da artmaya devam 

etmektedir. 
Bu çalışmada Bitcoin Sentiment (duygusal davranış) analizi yapılmıştır. Böylece Bitcoin'in ABD Doları cinsinden fiyat 

hareketi ile sosyal medya, özellikle Twitter arasındaki ilişki 2 yıllık bir zaman diliminde analiz edilmiştir. Bu amaçla, 

anahtar metrikler ve küresel metriklerden oluşan iki temel metrik kategorisi kullanılmıştır. Sonuç olarak kripto para 

piyasasında işlem yapan kişilerin tüm kripto para birimleri arasında en çok Bitcoin’e ilgi gösterdikleri ve yatırımcıların 

Bitcoin fiyat hareketinden çok fazla olumsuz etkilenmediği sonucuna varıldı. Bu çalışma, bir kripto para birimi olarak 

Bitcoin'in piyasada başarılı bir şekilde yer edindiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Sentiment, Sentiment Analizi, Kripto Para, BTC, Duygusal Davranış, Tweeter. 

Abstract 

It is significant to determine how the price of cryptocurrencies, particularly Bitcoin price movements, affects the 

opinions of the individuals as well as institutions that operate in crypto money markets. Although the Bitcoin 

whitepaper was released in October 2008, it started to gain upward momentum in 2012. Since then, as the economic 

and social effects of Bitcoin have continued to increase dramatically, the density of Bitcoin-related news, articles, and 

social media posts, especially tweets on Twitter, continues to increase. 
In this study, Bitcoin Sentiment (emotional behavior) analysis was performed. Thus, the relationship between Bitcoin's 

price activity in US Dollars and social media, particularly Twitter, was analyzed in a 2-year time frame. Hence, two 

basic categories of metrics consisting of key metrics and global metrics were utilized. As a result, it was concluded that 

the people who trade in the crypto market are most interested in Bitcoin among all cryptocurrencies, and the investors 

are not much adversely affected by the Bitcoin price movement. This study indicated that Bitcoin, as a cryptocurrency, 

has successfully established itself in the market. 

 
Keywords: Bitcoin, Sentiment, Sentiment Analysis, Cryptocurrency, BTC, Emotional Behavior, Tweeter. 

 

1. GİRİŞ 

 

Sentiment analizi, metinlerde açık ya da gizli bir şekilde bulunan düşünce ve duyguların 

saptanması ve bunların anlamlı bir şekle getirilmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle 

Sentiment analizi, bir yazarın veya bir metnin belirli bir konuya yönelik tutumunun; olumsuz, 

olumlu ve/veya tarafsız olarak değerlendirilmesi amacıyla, belirtilen görüşlerin ya da ifadelerin 

çeşitli hesaplama araçlarıyla derlenip tanımlama ve sınıflandırma süreçleri için kullanılan genel 

bir tanım olarak kabul edilir (Augmento, 2021). Bu tanımdan yola çıkarak, Kripto Paralardaki 

fiyat hareketliliğinin birçok nedeni olsa da sosyal medya platformlarındaki duygu analizinin, 

örneğin Bitcoin fiyatına etkisi konusundaki tahminlerin işe yarayıp yaramadığı ya da ne ölçüde 

işe yaradığını belirlemek oldukça önem atfedilmektedir. 

Günümüzde hacimleri ve sayıları giderek artan Kripto Para borsalarına baktığımızda, bu 

borsaların 2021 yılının son çeyreğinde 2,6 trilyon ABD doları bir hacme ulaştıkları görülmektedir 

(Limited, 2021). Oysa sadece 2017 verilerine baktığımızda toplam Kripto Para hacminin, bu 

rakamın çok uzağında, 22 milyar ABD doları seviyesinde olduğu görülmektedir (Services, 2021). 

Bu da Kripto Para piyasasında yaklaşık %12300 civarı bir artış anlamına gelmektedir. Bu 

inanılmaz artışla eşanlı olarak Kripto Parada çeşitliliği ve Kripto Para borsalarının sayısında da 

benzer bir artışı beraberinde getirmiştir.  

Bu çalışmanın temel amacı, Bitcoin projesinin genel durumu hakkında fikir sahibi olmak isteyen 

yatırımcılara, Bitcoin projesinin genel durumu, fiyat performansı ve Sosyal Medya 
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Platformlarında yer alan kullanıcılara ait ifadeleri analiz ederek Sentiment duyarlılığı hakkında 

çeşitli bulgular sunmaktır. Bu amaçla Bitcoin ile ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra, daha 

önce kullanılmamış bir yöntem olan anahtar metrikler ve global metrikler ile bunlara ait veriler 

ve grafikler kullanılarak Bitcoin ile ilgilenen kişilerin duygu ve davranışları anlamlandırılmaya 

çalışılmıştır. Böylece mevcut yatırımcılara ya da yeni yatırımcılara, Bitcoin ile ilgili bir işlem 

yapmak istediklerinde, bu metrikler yardımıyla daha sağlıklı karar verebilecekleri yeni bir analiz 

yöntemi sunulmuştur.  

  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Blokchain temelli ilk merkeziyetsiz Kripto Para olan Bitcoin (Bitcoin.org, 2021) işlem görmeye 

başladığı 2009 yılından buyana Kripto Para Piyasasının en önemli aktörü durumundadır. 

Bitcoin’in piyasa hâkimiyeti veya Bitcoin Dominance (BTC.d), Bitcoin'in sahip olduğu piyasa 

değerinin Kripto Para piyasasının genel değerine oranını ifade eden bir veridir. Bitcoin bugün 

toplam piyasanın yaklaşık %40’ın üzerinde bir hacme sahip olmuştur. Diğer bir deyişle BTC.d 

%40’ın üzerinde bir değer olarak ölçülmektedir. (BtcTurk, 2020). Piyasada 15.800’den fazla 

Kripto Para birimi olmasına rağmen hiçbir Kripto Para, piyasa hâkimiyeti bakımından Bitcoin’in 

bu başarısını elde edememiştir (Coinmarketcap, 2021). 

Bu çalışma ile öncelikle Bitcoin ile ilgili yapılmış çalışmalar göz önünde bulundurulmuş, ancak 

asıl hedef olan Sentiment analizi ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Bu amaçla Ulusal 

Tez Merkezinde şu ana kadar Bitcoin Sentiment analizi içeren kayıtlı tüm tezler taranmış ve 

bunun sonucunda 60 adet tez incelenmiştir (YökTez, 2021). Ayrıca küresel olarak İngilizce 

yazılmış pek çok makale, yazı, konferans bildirgesi ve web sayfası incelenmiştir. 

Georgoula vd. (2015) yaptıkları çalışmada, Bitcoin fiyatı ile temel ekonomik değişkenler, 

teknolojik faktörler ve Twitter beslemelerinden elde edilen kolektif ruh hali ölçümleri arasındaki 

ilişkiyi incelemek için zaman serisi analizini kullanarak Twitter duyarlılık oranı ve Bitcoin 

fiyatları ile kısa vadede pozitif bir ilişkili olduğunu göstermiştir. Kim vd. (2017) Bitcoin 

fiyatındaki ve işlem sayısındaki dalgalanmayı tahmin etmek için bir Bitcoin çevrimiçi forumunda 

yayınlanan kullanıcı yorumlarını analiz etmişlerdir. Çevrimiçi verilere dayanarak, önerilen 

yöntem, Bitcoin fiyat dalgalanmasını %80'in üzerinde bir doğruluk oranıyla tahmin edilmiştir. 

Nistor vd. (2021) yapılan çalışmada, tweetler üzerinde duyarlılık analizi için RNNs kullanılarak 

bir çözüm önerisi getirerek Kripto Para duyarlılığı ile ilgi tweetlerin doğruluğunun ve 

performansının artırılması amacıyla bir yol belirlemişlerdir. 

Kaminski (2016) tarafından yapılana çalışma, Bitcoin piyasa göstergeleri ile Bitcoin hakkında 

duygusal sinyaller içeren Twitter gönderileri arasındaki korelasyonu ve nedensellikleri analiz 

edilmiştir. Çalışma, Bitcoin'in fiyatı, işlem hacmi ve gün içi fiyat yayılımı arasında anlamlı bir 

pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir. 

İbrahim (2021) yaptığı modellemede, kripto para biriminin piyasa hareketlerini önceden tahmin 

etmek için Tweetlerin toplanmasını, manipüle edilmesini ve yorumlanmasını değerlendirmiştir. 

Sonuç olarak başarılı sonuçlar veren son teknoloji tahmin modellerinden daha yüksek performans 

elde eden bir XGBoost-Composite topluluk modeli oluşturulmuştur. 

Sattarov vd. (2020) yaptıkları ampirik çalışmada, Twitter'daki içerikler kullanılarak Bitcoin 

getirilerinin ne ölçüde tahmin edilebileceğini incelemişlerdir. Twitter sentiment analizinde, 

Support Vector Machine (SVM) kullanılmıştır. Ayrıca Vector Autoregressive modeli ve Granger-

nedensellik testi sözlüğüne dayalı bir yaklaşım kullanılmıştır. 

Kilimci (2020) çalışmasında, Twitter gibi sosyal medyadaki kullanıcı görüşlerini analiz ederek 

Bitcoin fiyatının yönünü tahmin etmek için farklı analiz yöntemlerini kullanmıştır. Son teknoloji 

çalışmalarda, derin öğrenme tekniklerine ek olarak kelime gömme modellerini kullanarak 

Bitcoin'in yönünü tahmin etmek amacıyla derin öğrenme mimarileri olarak Recurrent Neural 

Networks (RNNs), Long-Short Term Memory Networks ile Convolutional Neural Networks, 

Word2Vec, GloVe ve FastText kelime gömme modelleri olarak kullanmıştır. İngilizce Twitter 

veri seti üzerinde deneyler gerçekleştirilmiş, deney sonuçları, FastText modelinin kelime gömme 

modeli olarak kullanımının, Bitcoin fiyatının yönünü tahmin etmede %89.13 doğruluk değeri ile 
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diğer modellerden daha iyi performans göstermiştir. 

Yaffe (2019) tarafından yapılan çalışmada, Bitcoin'in fiyat hareketini tahmin etmede her 

kullanıcının ve kaynağın sahip olduğu doğruluğu hesaba katarak, Bitcoin'in fiyat değişimi ile 

Twitter ve çeşitli farklı haber kaynaklarındaki Bitcoin'e yönelik duyarlılık arasındaki ilişki Naive 

Bayes, SVM, Rich Site Summary ile incelenmiş, Twitter duyarlılığı ile Bitcoin fiyat değişikliği 

arasında görünür bir korelasyon olmadığı tespit edilmiştir. 

Ata (2019) yaptığı çalışma kapsamında, 2010-2019 yılları arasında aylık bazda, Bitcoin fiyatı ile 

Google Trends veriler kullanılmış, ARDL sınır testi ile Bitcoin fiyatı ve Google Trends verileri 

arasındaki kısa ve uzun dönemde etkileşim, Toda-Yamamoto nedensellik testi ile de bu 

değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin hangi yönde olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bitcoin fiyatı arttıkça Google üzerinden Bitcoin kelimesinin aranması veya tıklanması artmış, 

aranma veya tıklanma sayısı arttıkça da Bitcoin fiyat artışının arttığına dair ilişki saptanmıştır. 

Canbaz (2020) çalışmasında, yatırımcıların içerik odaklı çevrimiçi forumlardaki duygularının 

Bitcoin fiyatı üzerindeki etkiyi göstermek için ampirik bir çalışma yapmıştır 

Literatüre katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada daha önceden kullanılmamış metriklere yer 

verilmiştir. Belirli bir projenin genel sağlığı, kalitesini ve performansını anlamak için Galaxy 

Score; Bitcoin'e göre altcoin fiyat performansını sunun ve ilgili altcoinin piyasayı etkileme 

gücüne erişmek ve bunu tüm kripto para birimi pazarında karşılaştırmak için tasarlanmış bir veri 

kümesi olan AltRank; herhangi bir Coin için sosyal medyada yer alan benzersiz ifadeleri derleyen 

Social Hacim; herhangi bir Coin için sosyal medyada yer alan benzersiz ifadelerin bir veri setini 

sunan Twitter Volume gibi çeşitli anahtar metrikler ve global metrikler kullanılmıştır. Böylece 

literatüre, Bitcoin Sentiment Analizi için daha önce kullanılmamış metrikler kullanılarak katkı 

sağlanmıştır. 

 

3. YÖNTEM 

 

Bilgi teknolojilerindeki inanılmaz değişim ve dönüşümün bir sonucu olarak veri kaynakları da 

büyük bir hızla artış göstermiştir. Özellikle, tamamen dijital bir varlık olan Bitcoin ile ilgili veri 

kaynaklarının tamamına yakını internet ortamında bulunmaktadır. Bundan ötürü bu araştırmada, 

büyük ölçüde internet ortamında yer alan ikincil veri niteliği taşıyan kaynaklar kullanılmıştır. 

Yapılan incelemeler sonucunda, LunarCrush platformunun sunduğu verilerin daha kapsayıcı ve 

çeşitli olması sebebiyle, bu platformun sunduğu ücretli verilerden faydalanılarak, 30’dan fazla 

veri seti incelenmiş ve Sentimen Analizine konu olan anahtar metrikler ve global metrikler 

içeresinden seçilerek bunlardan yararlanılmıştır. Bir birleşik metrik olan Galaxy Score; Price 

Score, Social Impact ve Average Sentiment metriklerinden oluşmaktadır. 

Genel olarak Galaxy Score, herhangi bir sanal para birimi için ortalama 6 aylık bir zaman dilimi 

kullanıldığında 50 ve üstü bir değer alıyorsa o proje başarılı sayılmaktadır. 

Bitcoin'e göre altcoin fiyat performansını birleştiren bir ölçüm olan AltRank, bir kripto para 

biriminin, bu piyasadaki toplulukları etkileme gücüne erişip erişmediği ve tüm kripto para birimi 

pazarındaki durumunu karşılaştırmak için tasarlanmış bir veri kümesinden oluşmaktadır. Bu 

metrik ile günlük, haftalık, aylık veya yıllık bir zaman dilimi ile sınırlandırma yapıldığında 1 ile 

100 arası bir değeri verir. En az 6 aylık bir zaman kısıtı ile ölçülen projenin 1 değerine yaklaşması 

kötü bir performans sergilediği, 100 değerine yaklaşması başarılı bir performans sergilediğini 

ifade eder. 

Sosyal Medya verileri ile bir Coin fiyat-hacim ilişkisini belirleyen bir algoritma olarak tanımlanan 

Correlation Rank, 1-5 arası bir değer alır. Belirli bir zaman aralığı içinde ölçülen proje 1 değerine 

yaklaşırsa kötü bir performans sergilediği, 5 değerine yaklaşırsa başarılı bir performans 

sergilediği anlamına gelir. İncelenen Kripto Para projesi için en az 6 aylık bir zaman dilimi 

seçildiğinde, ortalama 2.5 ve üzeri bir değer alabiliyorsa bu metriğe göre başarılı sayılabilir. 

Global Metrikler olarak kabul edilen Social Volume ve Social Contributors metrikleri, Sosyal 

Medya Platformlarında Bitcoin ile ilgili katkıda bulunan kişilerin sayısını sunan metriklerdir. Bu 

metrikler herhangi bir değer aralığını taşımaz ve incelenen kripto para biriminin hacminin (bu 

çalışmada Bitcoin) yüksek ya da düşük olmasına göre değerlendirilir. Hacim yüksekle başarılı 
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hacim düşükse başarısız olarak değerlendirilebilir.  

Tüm sosyal medya verilerindeki "ifade miktarını" seçilen Kripto Para Birimi için hesaplayan 

Social Dominance, %1 ile %100 arası bir değer alır. En az 6 aylık bir zaman dilimi seçilmek kaydı 

ile bu metrik ile incelenen projenin ortalama olarak yüzdelik değerinin yüksek olması, ilgili 

piyasada yer edindiği anlamını taşımaktadır. 

Paylaşılan içeriğin derinliğini anlamak, sosyal gönderilerden yola çıkarak toplulukların etkileşim 

miktarı hakkında fikir sahibi olmak için Shared Links, Social Engagement ve Twitter Volume 

metriklerinden yararlanılmıştır. Birbirini destekleyen ve benzer veriler sunan bu metrikler 

herhangi bir değer aralığını taşımaz ve incelenen kripto para biriminin hacminin yüksek ya da 

düşük olmasına göre değerlendirilir. Hacim yüksekle başarılı hacim düşükse başarısız olarak 

görülebilir. Bu çalışmada kullanılan metrikler için 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihlerini 

kapsayan iki yıllık bir zaman periyodu kullanılmıştır. 

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Bu araştırmada Bitcoin Sentimen Analizi için Galaxy Score, AltRank, Correlation Rank, Global 

Metrics temel birimleri ve bunlara ait çeşitli alt birimler kullanılarak türetilen grafikler ile analiz 

yapılmış ve bu bağlamda bazı grafikler değerlendirilerek alt başlıklar halinde sunulmuştur. 

4.1 Anahtar Metrikler 

Bu çalışmadaki metrikler daha detaylı alt birimlerden oluşmakla beraber, Galaxy Score, AltRank 

ve Correlation Rank ölçümlerinden oluşmaktadır. Temel performans göstergesi olarak da bilinen 

temel metrikler, bir kuruluşun, birimin veya Blokchain temelli bir dijital paranın genel sağlığının 

ve performansının bir ölçüsünü veren istatistiksel veriler içerir. Kâr amacı gütmeyen 

kuruluşlardan çok uluslu şirketlere, bir hisse sahibinden elinde herhangi bir Coin bulunduran 

yatırımcılara kadar tüm kişi ve kuruluşların, neler olup bittiğine dair doğru bir bakış açısına sahip 

olması için bu temel ölçümleri izlemesi gerekir. Basitçe temel metriklere bakmak, büyük miktarda 

verinin karmaşık analizini bize basit bir şekilde sunabilmektedir. 

4.1.1 Galaksi Puanı (Galaxy Score) 

Galaxy Score, web üzerinden alınan topluluk ölçümlerine göre bir kripto para birimini sürekli 

olarak ölçen tescilli bir puandır (LunarCrush 2022). Galaxy Score, belirli bir projenin genel 

sağlık, kalite ve performansını ilişkilendirmek ve anlamak için kullanılan kripto para birimi 

göstergelerinin birleşik bir ölçüsüdür. Kısacası, bir Coin’in ne zaman ve nasıl bir performans 

sergilediğini gösterir. Galaxy Score, bir proje, yeni bir alana girerken, olumludan olumsuza doğru 

bir sinyal olarak da kullanılabilir. 
Şekil 1 Galaxy Score (https://lunarcrush.com/coins/btc/bitcoin?section=galaxy-score) 

Galaxy Score olarak adlandırılan ve 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan bu iki 

yıllık birleşik grafiğe baktığımızda, USD cinsinden Bitcoin fiyatının (yükselişi temsil eden aylık 
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yeşil mum çubuklar ve düşüşü temsil eden aylık kırmızı mum çubuklar) yaklaşık 10 kat arttığı 

görülmektedir (Şekil 1). Buna karşın Galaxy Score birleşik metriğinin Bitcoin fiyatından çok az 

etkilenerek en düşük 49 değerini en yüksek 86 değerini aldığı ve ortalama olarak 68 puanlık bir 

değer elde ettiği görülmektedir. Galaxy Score 1 ile 100 arası bir değer aldığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu birleşik metrik, bize Bitcoin projesinin genel sağlığının, kalitesinin ve 

performansının başarılı olduğu sonucunu vermektedir.  

4.1.2 AltRank 

AltRank, tüm dijital madeni paralar arasındaki sosyal aktivite göstergelerindeki farkı ölçmekle 

birlikte Bitcoin'e göre altcoin fiyat performansını birleştiren bir ölçümdür aracıdır. Bu birleşik 

metrik, altcoinlerin sağlığı ve performansı hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Bir kripto para birimi topluluğuna ve etki gücüne erişmek ve bunu tüm kripto para birimi 

pazarında karşılaştırmak için tasarlanmış bir veri kümesinden oluşmaktadır. Kripto para birimi, 

sahip olduğu değere erişirken, söz konusu kripto paranın varlığı boyunca, projeyle ilgilenen 

topluluğu tanımlanmasına yardımcı olur. 

 
Şekil 2  AltRank (https://lunarcrush.com/coins/btc/bitcoin?section=alt-rank) 

 
USD cinsinde Bitcoin fiyatının (yeşil ve kırmızı mum çubuklar) 2 yıllık zaman dilimindeki seyri 

ile Bitcoin dışında kalan Alternatif Coin projelerinin fiyat grafiğinin (mor renkli çizgi grafikler) 

yer aldığı AltRank metriği, Bitcoin'e göre Altcoin fiyat performansının, söz konusu zaman aralığı 

içindeki seyrini birleştirerek sunmaktadır. Şekil 2’de yer alan grafik incelendiğinde, 2020’nin 

başından 3. Çeyreğe kadar olan zaman diliminde Bitcoin fiyatı yatay seyrederken Alternatif Coin 

fiyatının iyi bir performans sergileyerek yükseldiği gözlemlenmektedir. Ayrıca Bitcoin fiyatının 

yükselmeye başladığı 2020 yılının son çeyreğinden itibaren Alternatif Coin fiyatlarının Bitcoin 

Fiyatına göre daha düşük bir performans sergilediği görülmektedir. 

4.1.3 Korelasyon Sıralaması (Correlation Rank) 

Korelasyon Sıralaması ile bir Coin’in zaman içindeki gücünün ve değerinin korelasyonun bir 

ölçüsünü sunmaktadır. Tüm göstergeler aynı anda ve aynı yönde hareket ediyorsa, yani Fiyat 

Puanı, Duyarlılık Puanı ve Sosyal Etki puanı aynı anda artıyorsa, korelasyon puanı da artmaya 

başlayacak, puanlar düşüyorsa korelasyon puanı da düşecektir. Puanlama mekanizmalarından 

hiçbiri bir yönde birlikte hareket etmiyorsa, Korelasyon Sıralaması merkeze doğru yerleşerek nötr 

olur. Kısacası Korelasyon Sıralaması, sosyal verilerin bir Coin fiyatı ve hacmi ile ilişkisini 

belirleyen bir algoritma olarak da tanımlanabilir. 
Şekil 3  Correlation Rank (https://lunarcrush.com/coins/btc/bitcoin?metric=correlation_rank) 
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Bitcoin Fiyatı ve Correlation Rank verilerinin son 2 yıllık grafiği incelendiğinde Fiyat Puanı, 

Duyarlılık Puanı ve Sosyal Etki puanı korelasyonlarının zaman içindeki gücünün ve değerinin 

belli bir seviyede tutunduğu gözlemlenmektedir (Şekil 3). Burada Correlation Rank verisinin (1-

5 arası bir değer alır) en düşük 2, en yüksek 5 ve ortalamasının 3 değerini aldığı görülmektedir.  

4.2 Küresel Ölçümler (Global Metrics) 

Sentimen analizinin temel veri kaynağını sosyal medya verileri oluşturmaktadır. Sosyal medya 

gönderilerinin içeriğine bakarak Bitcoin’in yükseliş veya düşüş eğiliminin olduğunu ölçmek 

dışında trend yönü ile insan duyguları arasındaki ilişkinin ne şekilde olduğunu (olumlu, olumsuz, 

nötr) tespit edebilmek, Blokchain piyasasını anlamak ve fiyat yönü hakkında sağlıklı kararlar 

verebilmek açısından oldukça önemlidir. 

4.2.1 Sosyal Hacim (Social Volume) 

Sosyal hacim, herhangi bir Coin için sosyal medyada yer alan benzersiz ifadelerini temsil eder. 

Sözgelimi, birisi Bitcoin veya $BTC kelimesini her kullandığında, bu ifade alınır ve Sosyal hacim 

olarak gösterilir. Ancak bu, sosyal viralitenin tam olarak bir temsili niteliğinde değildir. Sosyal 

Hacim ölçülürken yalnızca benzersiz ifadeler göz önünde bulundurulur. Şöyle ki herhangi bir 

sosyal medya kullanıcısı, $BTC'yi 1 saat içinde 5 kez kullanmışsa bu, Bitcoin'den 5 benzersiz söz 

ve aynı saat aralığı için 5'lik bir Sosyal Hacim değeri olarak değerlendirilir. Böylece sosyal medya 

platformlarından toplanan veriler hesaplanarak belirli zaman aralıklarındaki Sosyal Hacim puanı 

ortaya çıkar. 
Şekil 4 Social Volume (https://lunarcrush.com/coins/btc/bitcoin?metric=social_volume&section) 

 
Social Volume verisinin, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan bu iki yıllık birleşik 

grafik, USD cinsinden Bitcoin fiyatı (yükselişi temsil eden aylık yeşil mum çubuklar ve düşüşü 

temsil eden aylık kırmızı mum çubuklar) ile ilişkili bir şekilde hareket ettiği ve söz konusu zaman 
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içerisinde yaklaşık %650 arttığı görülmektedir (Şekil 4). Ayrıca söz konusu zaman aralığı 

içerisinde kümülatif olarak yaklaşık 168 milyon veri incelenmiş, Bitcoin’in fiyatındaki sert 

yükseliş ve sert düşüşlerde, Sosyal Medya Platformlarında çok ciddi reaksiyon aldığını 

görebilmekteyiz.  

4.2.2 Sosyal Katkıda Bulunanlar (Social Contributors) 

Herhangi bir sosyal medya kullanıcısı, bir içeriği, örneğin $BTC, #bitcoin, #btc veya herhangi bir 

Bitcoin varyasyonu ile paylaşmışsa, o gün Bitcoin'e Sosyal katkıda bulunan biri olarak sayılır. 

Sosyal katkıda bulunanlar, herhangi bir zamanda kaç benzersiz kişinin bir Coin hakkında 

konuştuğunun bir çetelesi niteliğindedir. Belirli bir Coin’den kaç tane benzersiz söz edildiğini 

toplayan Sosyal hacme benzer şekilde, Sosyal Katkıda Bulunanlar da bu şekilde her bir insanı göz 

önünde bulundurarak veri toplar. Sosyal katkılar, bir topluluğun proje hakkındaki ifade sayısında 

artış olup olmadığını zaman içinde anlamamıza yardımcı olabilmektedir. 
 

Şekil 5 Social Contributors (https://lunarcrush.com/coins/btc/bitcoin?metric=social_contributors) 

 
Social Contributors, Sosyal Medya Platformlarında Bitcoin ile ilgili katkıda bulunan kişilerin 

sayısını bize sunan bir metriktir. Şekil 8’de yer alan 2 yıllık USD cinsinden Bitcoin fiyatını da 

içeren grafikte, Social Volume metriğine (şekil 4) benzer bir verinin yer aldığı görülmektedir. 

Katkıda bulunan kişi sayısı, Bitcoin fiyatı söz konusu 2 yıllık zaman içerisinde yükseliş yönlü ya 

da düşüş yönlü sert bir hareket gösterdiğinde Social Contributors metriğinde yükseliş yönlü ya da 

düşüş yönlü sert bir hareket çizdiği gözlemlenmiştir. 

4.2.3 Sosyal Üstünlük (Social Dominance) 

Sosyal Üstünlük, tüm sosyal medya verilerindeki "ifade miktarını" hesaplar. Bu hesaplama 

yöntemi, Piyasa Hakimiyetine (dominance değerine) benzerdir, ancak burada göz önünde 

bulundurulan şey ise bir Coin’in piyasa değerini tüm kripto para piyasasına bölmek yerine, o 

Coin’in sosyal hacmini tüm kripto para piyasasının sosyal hacmine bölerek elde edilir. 
 

Şekil 6 Social Dominance (https://lunarcrush.com/coins/btc/bitcoin?metric=social_dominance)
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Social Dominance verisi, söz konusu 2 yıllık zaman diliminde Bitcoin fiyatı ile büyük oranda 

örtüşmeyen bir durumu göstermektedir (Şekil 9). %1 ile %100 arası bir değer alan bu veride 

Bitcoin için Social Dominance, en çok %78 en az %13 ve ortalama olarak %37 değerini almıştır. 

4.2.4 Twitter Hacmi (Twitter Volume) 

Twitter Volume, Twitter kullanıcılarının belirli bir zaman aralığında   Bitcoin ile ilgili yaptıkları 

etkileşimin hacmini ölçen verilerin toplanıp hesaplandığı bilgileri ölçen bir veri setini ifade eder. 

 
Şekil 7  Twitter Volume (https://lunarcrush.com/coins/btc/bitcoin?metric=tweets&section=coins) 

USD cinsinde Bitcoin fiyatının (yeşil ve kırmızı mum çubuklar) 2 yıllık zaman dilimindeki seyri 

ile Twitter Hacmini (mor renkli çizgi grafik) veren birleşik grafik incelendiğinde, bu verinin 

Bitcoin fiyatı ile benzer bir hareket şekline sahip olduğu görülmektedir (Şekil 12). Grafik 

detaylıca incelendiğinde Mart, Mayıs ve Temmuz 2020 tarihlerinde Bitcoin fiyatına göre Twitter 

hacminde bir artış olduğu ve sonrasında Bitcoin fiyatının arttığı görülmektedir. Ayrıca hem 

düşüşün hem de yükselişin birlikte yaşandığı Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim 2021 tarihlerinde 

Twitter kullanıcıların gönderilerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. 

 
 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sentiment Analizine konu olan anahtar metriklerden Galaxy Score, AltRank, Correlation Rank, 

Social Volume, Social Contributors, Social Dominance ve Twitter Volume grafiksel olarak 

incelenmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.  

Galaxy Score topluluk ölçümleri ile Bitcoin kripto para birimini incelediğimizde, Bitcoin’in genel 
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sağlının, kalite ve performansının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki 1 ile 100 arası bir 

değer alan Galaxy Score, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan iki yıllık zaman 

diliminde, Bitcoin için 100 puan üzerinden 68 ortalama puan olarak ölçülmüştür. Bu durum aynı 

zamanda ortalamanın üzerinde yer alan herhangi bir Kripto Paranın, bu piyasada işlem yapan 

kullanıcılar tarafından beğenildiği anlamını da taşımaktadır. 

Bitcoin'e göre Alternatif Coin fiyat performansını birleştirerek veren AltRank metriğine göre, 

2020 yılının başından 2021 yılının ilk çeyreğine kadarki zaman zarfında, Alternatif Coinlerin 

Bitcoin’e göre piyasada daha fazla yer edindiğini ortaya çıkmıştır. Ayrıca söz konusu zaman 

dilimi içerisinde Bitcoin fiyatındaki keskin yükseliş veya düşüş yaşadığı durumlarda, Alternatif 

Coinlerin bu fiyat hareketlerinden daha fazla etkilenerek daha agresif bir fiyat performansı 

sergilediklerini göstermektedir. 

Bitcoin’in zaman içindeki gücünün ve değerinin korelasyonun bir ölçüsünü sunan sosyal 

verilerin, Bitcoin fiyatı ve hacmi ile ilişkisini belirleyen Correlation Rank metriği, Bitcoin’in 

zaman içindeki gücünün ve değerinin beli bir seviyede yer edindiği bilgisini ortaya koymuştur. 

Global Metrics verilerinden oluşan Social Volume, Social Contributors, Social Dominance ve 

Twitter Volume metrikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Bitcoin fiyatı, 2 yıllık zaman 

dilimi içerisinde yükseliş ya da düşüş yönlü agresif bir hareket çizdiğinde, Sosyal Medya 

platformlarında da agresif bir fiyat performansı sergilediği söylenebilir. 

Bu çalışmada kullanılan metrikler, Bitcoin’e ait veriler barındırmakla birlikte, herhangi bir 

alternatif Kripto Para Birimi için de kullanılabilir. Bir alternatif sanal para birimine yatırım 

yapılacaksa, sadece fiyatını değil aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarının ilgili para birimi ile 

ilgili duygularını da tespit etmek gerekir. Ayıca alternatif bir coin için bu metriklerden 

faydalanırken Bitcoin Dominansı (BTC.d) göz önünde tutulmalıdır. Çünkü Kripto Para 

Piyasasının yaklaşık %40 kadarını Bitcoin oluşturmaktadır. Bu değerin yüksek olması ve 

Bitcoin’in spekülatif gelişmelerden fazlaca etkilenmesi sebebiyle alternatif coin fiyatını büyük 

ölçüde etkilemektedir. Ayrıca herhangi bir kripto para projesi değerlendirilirken en az 6 aylık bir 

zaman dilimi seçilmesi gerekmektedir. 

 Bu çalışmadaki metrikler kullanılarak ile analiz yapıldığında, bir coin hakkında fikir sahibi 

olunabilir. Ancak göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus, bu çalışmada kullanılan 

metriklerin bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Tek başına bir ya da birkaç metrik sağlıklı bilgi 

verme konusunda yetersiz kalmaktadır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Bitcoin (BTC) fiyat getirileri ile risk iştahı ve BİST100 endeksi arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktır. Tüm yatırımcılar için değişim metodu ile hesaplanan RİSE ve BİST100 endeksi bağımsız değişken olarak, 

Etherum (ETH), Binance Coin (BNC), Ripple (XRP), Cardano (ADA) altcoinler temel bileşenler analizine (PCA) tabi 

tutularak oluşturulan yapay değişken kümesi ise açıklayıcı değişken olarak modele eklenmiştir. Ocak 2018- Aralık 

2021 tarihleri arasındaki haftalık getiriler Çoklu Regresyon Modeli ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda risk iştahı 

ile bitcoin fiyatları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığına, buna karşılık Bitcoin fiyatları ile BİST100 

endeksi arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki bulunurken; altcoin fiyatları ile anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Risk İştahı, BİST100,  

BITCOIN, RISK APPETITE, BIST100 INDEX RELATIONSHIP: THE CASE 

OF TURKEY 

Abstract 

The aim of this study is to reveal the relationship between Bitcoin price returns and risk appetite and BIST100 index.. 

BIST100 index and The RISE, which is calculated with the exchange method for all investors, was added to the model 

as an explanatory variable, which was created by subjecting Etherum, Binance Coin, Ripple and Cardano altcoins to 

the Principal Components analysis as an independent variable. Weekly returns between January 2018 and December 

2021 were analyzed with the Multiple Regression Model. As a result of the study, it was found that there is no 

statistically significant relationship between risk appetite and bitcoin prices. On the other hand, there is a significant 

and negative relationship between bitcoin prices and BIST 100 index, and a significant and positive relationship 

between altcoin prices and BIST100 index. 

Keywords: Cryptocurrency, Risk Appetite, BIST100 

GİRİŞ 

Finansal piyasalar, riskli yapılarından dolayı yatırımcıların beklentilerinin aksine neticeler 

ortaya koyarak beklenen getiriyi etkilemektedirler. Karan (2013) riski, bir olayın olmama şansı 

olarak tanımlamaktadır ve finansal varlıklara yapılan yatırımların belirsizlik içermesinden 

dolayı yatırımın önemli bir fonksiyonu olarak riski göstermektedir. Bundan dolayı finansal 

piyasalarda yatırımcı davranışları; riskten kaçınma, riske karşı tarafsız olma veya riskten 

hoşlanma şeklinde görülmektedir (Illing ve Aaron, 2005). Riske katlanma dereceleri yüksek 

olan yatırımcılar risk iştahı yüksek yatırımcı olarak isimlendirilmektedir. Genel olarak risk 

iştahı yatırımcıların riskli varlıklar arasında bir kritere göre eleme yapmadan yatırım yapma 

konusunda hevesli olmaları olarak ifade edilmektedir.  Misina (2006), risk iştahını riskten 

kaçınmanın olumsuz bir yönü olarak tanımlamıştır. European Central Bank (2007) risk iştahını, 

genel olarak, yatırımcıların kâr elde edeceklerini umarak finansal riski üstlenme istekliliği 

olarak tanımlamıştır. Ancak yatırımcıların riske karşı tutumları öznel bir değerlendirme olması 

ve varlık fiyatlarının sahip olduğu belirsizliği de taşımasından dolayı risk iştahı riskten 

kaçınmayı da içinde barındıran daha geniş bir kavramdır (González ve Hermosillo, 2008).  

Bununla birlikte dünyada dijitalleşmenin hız kazanması ile birlikte her alanda dijital kavramlar 

karşımızda çıkmakta ve dijitalleşmenin ekonomi üzerindeki etkisi de giderek derinlik 

kazanmaktadır. Özellikle son yıllarda kripto para birimlerine artan ilgi, finansal işlemleri 

güvence altına alınmasını sağlayan ve güçlü kriptografi kullanarak uçtan uca şifreleme 

imkânıyla blok zincir teknolojisinin ilk başarılı uygulaması olan Bitcoin tarafından 

desteklenmiştir. Yatırım yapmak için bir kripto varlık portföyü oluşturmak oldukça büyük önem 

arz etmektedir. Bunun sebebi kripto varlıkların bağımlılık değişimlerine ve portföy kazanç veya 

kayıplarına neden olabilecek aşırı yükseliş ve düşüşler ile nitelendirilmesinden 

kaynaklanmaktadır (Brunnermeier, 2008; Florackis vd., 2014; Moshirian, 2011). Ortaya 

çıkışından bu yana Bitcoin, akademik alanda ve aynı şekilde uygulayıcılardan büyük ilgi 

görmüştür. Bu doğrultuda, bilim adamları 2020 yılından itibaren Bitcoin'in finansal ve 

ekonomik yönlerini ele almakta ve özellikle portföy çeşitlendirme potansiyeli ile ilgili olarak 

ampirik çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. Bu çalışma Türkiye’de ki bitcoin fiyat getirileri,  



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

risk iştahı endeksi ve BİST100 endeks getirileri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yönünü 

incelemektedir. Bu noktada çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır. Türkiye’de risk iştahı 

endeksinde meydana gelen değişikliğin bitcoin fiyatlarına etkisi var mıdır ne yöndedir? 

BİST100 endeksinde meydana gelen değişiklikler bitcoin fiyatını etkilemekte midir ve ne 

yöndedir?  

1. Literatür  
Litratürde risk iştahı ve BİST100 endeksi ile ilgili birçok çalışma olduğu görülürken bitcoin ile 

BİST100 endeksi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar sınırlı olduğu görülmüştür. So ve 

Lei, (2015) VIX’in borsa işlem hacmi üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla 1997-2010 

tarihleri arasındaki VIX etkisi regresyonla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda borsa işlem 

hacmi üzerinde VIX etkisinin pozitif yönlü olduğunu ortaya konulmuştur.  

Cheung vd. (2015), çalışmalarında, Mt. Gox Borsası’ndaki hızlı fiyat artışları ile Bitcoin 

fiyatlarındaki oynaklığı 17.06.2010- 18.02.2014 dönemlerini kapsayan 1307 günlük veriler 

kullanarak incelemişlerdir. Çalışma uzun süreli fiyat balonlarının oluştuğu gözlemlenmiştir.  

Atik vd. (2015) çalışmalarında, 2009-2015 yıllarını kapsayan günlük verilerden oluşan, Bitcoin 

fiyatlarıyla geleneksel döviz piyasaları arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik testi yöntemini 

kullanarak incelemişlerdir. Sonuçta BTC/USD döviz kurunda 2013 yılı Nisan ve Aralık 

aylarında kırılmaların gerçekleştiği ve CNY/USD döviz kuru ile BTC/USD döviz kuru arasında 

tek yönlü pozitif nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Çelı̇k vd., (2017), 2008-2017 döneminde Türkiye’deki yatırımcıların risk iştahı üzerindeki 

makroekonomik faktörlerin etkisini araştırmışlardır. Çalışmada faiz oranlarının risk iştahı ile 

negatif yönlü bir ilişkisi olduğunu, para arzı ve merkez bankası döviz rezervlerindeki artışların 

pozitif yönlü bir ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.  

Karaağaç ve Altınparmak (2018), çalışmalarında, piyasa değeri bakımından en yüksek olan; 

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, NEM, NEO, Stellar ve IOTA 

kripto para birimleri arasındaki fiyat hareketlerini incelemek için, Johansen Eşbütünleşme testi 

ve Granger Nedensellik Testi yöntemini kullanmışlardır. Çalışma sonucunda değişkenlerdeki 

fiyat hareketlerinin kısa dönemde birbirini etkilediği tespit edilmiştir.  

Aksoy vd., (2020) çalışmalarında, kripto paralar arasındaki fiyat hareketlerini incelemek ve 

aralarında bir nedensellik bağının olup olmadığını bulmak için Toda-Yamamoto Testi’ni 

kullanmışlardır.  

Shaikh (2018), 2009-2015 tarihleri arasında VIX ile pay senetleri arasındaki ilişkiyi Hindistan 

Menkul Kıymet Piyasalarında incelemiştir. Çalışma VIX ile pay getirileri arasında ilgili tarihte 

güçlü bir negatif ilişki olduğunu göstermiştir.  

Şahin (2018), VIX ile BİST100 getiri endeksi arasında bir ilişkinin olup olmadığını 1 Kasım 

2013- 3 Kasım 2017 tarihleri arasındaki verileri zaman serisi olarak analiz etmiştir. Sonuç 

olarak ise VIX ile BİST100 arasında uzun dönemli bir etki olduğunu, BIST 100 endeksinin 

korku endeksinin etkisinde kaldığını tespit etmiştir.  

İskenderoğlu ve Akdağ (2019), çalışmasına tüm yatırımcı tiplerine ait risk iştahı verileri ile 

petrol fiyatları, döviz kurları, altın fiyatları ve faiz oranları arasında tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisinin var olup olmadığı 2008-2015 dönemlerine ait haftalık veriler baz alınarak 

incelenmiştir. Petrol fiyatlarından risk iştahına doğru uzun dönemli bir nedensellik bulgusuna 

ulaşılmış olup döviz kurundan risk iştahına doğru kısa, orta ve uzun dönemli bir nedensellik 

ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışma sonucunda altın fiyatları ve faiz oranlarında 

oluşan değişimlerin, yatırımcıların risk iştahında kısa süreli bir nedensellik bulunurken; uzun 

dönemde ilgili faktörlerin yatırım tercihleri üzerinde bir etkiye sahip olmadığı bulgusuna 

ulaşılmıştır.  
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Demirez ve Kandır (2020), risk iştahının pay getirileri üzerinde etkisini incelemek amacıyla 

Ocak 2009-Ocak 2019 tarihleri arasındaki haftalık verilerden elde ettiği 523 gözlemi kullanarak 

çoklu resgresyon analizi ile test etmiştir. Analiz pay getirileri üzerinde risk iştahının etkisinin 

sınırlı olduğunu ortaya koymuştur.  

Reı̇s (2021), COVID-19 pandemisinden gelişmekte olan bir piyasada yerli ve yabancı 

yatırımcılarının nasıl etkilendiklerini incelemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmasında Todo- 

Yamamoto nedensellik analizini kullanmıştır. 11 Mart 2020-31 Mayıs 2021 dönemi haftalık 

verilerini ile gerçekleştirilen analizde, COVID-19 ile yabancı yatırımcıların risk iştahı arasında 

tek yönlü bir ilişkiye rastlanmıştır.  

Kartal ve Yağlı (2021), çalışmalarında, Bitcoin fiyatıyla Türkiye ve BRICS ülkelerine ait borsa 

endeksleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlanmışlardır.  Bu nedenle analizde, Johansen eş 

bütünleşme testiyle kısa dönem ilişkisi için Granger nedensellik testini kullanılmışlardır.  

Analizle sonucunda uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiş Bitcoin'in nedeni olarak 

Rusya  (MOEX) ve  Türkiye  (BİST100)  borsa endeksleri olduğu, 

Çin (SHANGAI) borsasının nedeni ise Bitcoin olduğu tespit edilmiştir 

2. Veri Seti ve Model 
Çalışmanın amacı doğrultusunda Bitcoin, Risk İştahı, BİST100 Endeksi ve diğer altcoinler 

analize tabi tutulmuştur. Kripto para piyasasında 2021 yılı itibari ile en çok işlem gören kripto 

varlıklar arasından Bitcoin (BTC), Etherum (ETH), Bınance Coin (BNC), Ripple (XRP), Cardano 

(ADA) seçilmiştir. Kripto para verileri “investing.com” sitesinden alınan haftalık kapanış 

fiyatlarından oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan risk iştahı endeksi yerli, yabancı tüzel ve gerçek 

yatırımcıları kapsayan ve değişim yöntemi kullanılarak hesaplanan RİSE’dir. Risk iştahı endeksi 

verileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK), BİST100 endeksi verileri ise TCMB’nin web 

sitesinden alınmıştır. Veri seti, Ocak 2018 – Aralık 2021 dönemine ait haftalık bazda ulaşılabilen 

verilerden oluşmaktadır. Analizin başlangıç tarihi, her bir kripto paranın farklı zamanlarda işlem 

görmeye başlamasından dolayı tüm kripto paraların ortak işlem gördüğü en erken tarih Ocak 2018 

olarak belirlenmiştir. Bu sebeple RİSE verileri de Ocak 2018-Aralık 2021 tarihleri ile 

sınırlandırılmıştır. Çalışmada bitcoin, altcoinler, BİST100 endeksi ve risk iştahı endeksinden 

belirlenen tarihler arasında elde edilen toplam 208 haftalık veri, çoklu regresyon yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Regresyon analizinde kullanılan bağımlı değişken bitcoin, bağımsız 

değişken RİSE, BİST100 endeksi ve düzenleyici değişken ise Etherum (ETH), Bınance Coin 

(BNC), Ripple (XRP), Cardano (ADA) altcoinlerinden oluşturulan yapay değişken kümesi 

PCA’dır. Değişkenlere ilişkin getiri verileri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.   

   (1) 

 

 

t  = genel eğilim değişkeni 

k = gecikme uzunluğu  

 

3. Araştırma Yöntemi  

Çalışmada bitcoin fiyatları ile risk iştahı, BİST100 endeksi ve temel bileşen analizi (PCA-

Principal Component Analysis) yoluyla altcoinlerden oluşmuş yapay değişken kümesi arasındaki 

ilişki çoklu regresyon yöntemi ile incelenmiştir.  Analizin yapılabilmesi için öncelikle Dickey ve 

Fuller (1979 – 1981) çalışmalarıyla geliştirilen Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi 

ile ilgili testi tamamlar nitelikte olduğu kabul edilen Philips ve Perron (1988) (PP) birim kök testi 
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uygulanmıştır. Daha sonrasında ise (1) no’lu model kalıbı dikkate alınarak regresyon analizi 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. “Genişletilmiş Dickey-Fuller” (ADF) birim kök testi kullanılarak 

durağanlık testi için aşağıdaki denklem kullanılmıştır.  

                                  (2) 

 

 

 

t  = genel eğilim değişkeni 

k = gecikme uzunluğu  

4. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde veri seti ve bir önceki bölümdeki denklem ile kurulan modelin 

analinize ilişkin bulgulara değinilecektir. Analize geçmeden önce seriler arasındaki farkların aynı 

düzeye indirgenmesi ve serileri analize hazır hala getirmek için bazı düzenlemelerin logaritmik 

fonksiyon yardımı ile yapılması gerekmektedir. Bu işlemden önce serilere ait tanımlayıcı 

istatistikler incelendiğinde değişkenler arasında altcoinlerden Binance Coin (BNB) standart 

sapmasının yüksek olduğu, BİST100 endeksinin ise ortalama değerinin en yüksek olduğu ve 

standart sapmasının da daha yüksek olduğu Ripple (XRP) ise ortalama değerinin negatif olduğu 

görülmüştür.  

Serilerin korelasyonları incelendiğinde ise risk iştahı değişkeni ile diğer tüm değişkenler arasında 

yüksek düzeyde korelasyon bulunmazken; Bist100 ile Bitcoin ve diğer altcoinler arasında 

beklendiği üzere yüksek düzeyde korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Bitcoin ve diğer altcoinler 

arasında yüksek düzeyde korelasyon tespit edilmesi nedeniyle altcoinler, temel bileşen analizi 

(PCA) yoluyla oluşturulan yapay değişken kümesi ile açıklayıcı değişken olarak modele 

katılmasının uygun olduğu düşünülmüştür. Böylelikle bu değişkenler arasında çoklu doğrusal 

bağlantı sorunu giderilmiştir.  

Temel bileşen analizi (PCA) elde edilen bulguları neticesinde her bir değişkene ait ağırlıklar 

kullanılarak, veri dönemine ilişkin altcoinleri temsilen PCA (altcoin) bağımsız değişkeni modele 

katılarak çoklu regresyon analiz yöntemi ile analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki serilere ait 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök test sonuçlarına göre RİSE 

serileri hem düzeyde hem de birinci farkta durağan iken, diğer tüm seriler sadece birinci farkta 

durağan olduğu tespit edilmiştir. Modele temel bileşen analizi (PCA) sonucunda PCA (altcoin) 

değişkeni açıklayıcı değişken olarak En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile tahmin edilmesi 

sonucunda elde edilen bulgulara göre, Bist100 endeksinin bitcoin fiyatları üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. PCA (altcoin) değişkeni bitcoin fiyatları 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Rise değişkeninin ise bitcoin fiyatları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon modeli tahmininde, R2 değeri %10,32 olarak bulunmuş olup, 

bu değer yüksek değildir. Modeldeki bağımsız değişkenler Bitcoin getirilerindeki değişimin 

%10’unu açıklamaktadır. %90’lık kısım ise farklı değişkenler tarafından etkilenmektedir. Elde 

edilen F test istatistiği değeri istatistiksel olarak anlamlıdır ve modelin genel olarak anlamlı 

olduğunu göstermektedir. 

5. Sonuç Ve Öneriler 

Yatırımcıların risk taşıma istekliliğini ifade eden risk iştahı endeksi,  finansal piyasalarda 

istikrarın öngörülmesi notasında önemli bir göstergedir.  Risk iştahı seviyelerinde meydana gelen 
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artış ve azalışlar yatırımcıların yatırım kararlarında meydana gelecek değişikliği ifade etmektedir. 

Yatırımcı duyarlılığının göstergesi olan risk iştahı endeksi (RİSE) Merkezi Kayıt Kuruluşu 

(MKK) tarafından haftalık olarak yayınlanmaktadır. Kripto para piyasaları bilgiye güçlü ve hızlı 

tepki veren piyasa özeliğine sahip olması açısından oynaklığı oldukça yüksek piyasalardır. 

Spekülatif veya manipülatif bir çok işlem kripto para piyasasını etkilemektedir. Çalışmada analize 

tabi olan kripto paralar 2021 yılı itibari ile en çok işlem gören kripto varlıklar arasından Bitcoin 

(BTC), Etherum (ETH), Bınance Coin (BNC), Ripple (XRP), Cardano (ADA) olarak 

seçilmiştir.Çalışmada tüm yatırımılar RİSE’nin bitcoin ve BİST100 ile olan ilişkisi Çoklu 

Regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analiz için gerekli veriş seti Ocak 2018 ve Aralık 

2021 arasındaki haftalık verilerden oluşmaktadır. Bağımlı değişken kripto para piyasasında en 

çok işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan Bitcoin, bağımsız değişken ise RİSE ve BİST100 

endeksidir.  

Çalışma sonucunda, bitcoin fiyatları ile BİST100 endeksi ve altcoinler ile oluşmuş yapay 

değişken kümesi arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmış olup, 

ilişkinin yönü BİST100 endeksi açısından negatif yönlü iken altcoinler ile bitcoin fiyatları 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tahmin katsayılarından anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, risk 

iştahı ile bitcoin fiyatları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Sonraki çalışmalar daha geniş analiz dönemi ve daha fazla sayıda altcoin ile veri seti 

genişletilerek yapacakları çalışmalarla kripto fiyat hareketlerinin öngörülebilirliği için anlamlı 

sonuçlar bulunabilir.   
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Özet 

Bu çalışma, Borsa İstanbul Turizm Endeksinde yer alan 6firmanın 2012-2020 yılları arasındaki yıllık finansal tablo 

verilerinden hareketle çalışma sermayesi yönetiminin aktif karlılığı üzerindeki etkisini farklı analiz yöntemleriyle ortaya 

koymak ve yöntem sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda, çalışma sermayesi yönetimi 

değişkenlerinin aktif karlılığı üzerinde etkili olduğu; Panel Veri Regresyon Analizi, Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık 

Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemlerine göre oluşturulan regresyon denklemleri arasında farklılıklar olduğu ve tahmin 

edilen aktif karlılıklarına göre firma aktif karlılık sıralamalarının değiştiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma sermayesi, karlılık, panel veri, analitik hiyerarşi prosesi, bulanık analitik hiyerarşi prosesi. 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WORKING CAPITAL 

MANAGEMENT ON PROFITABILITY BY PANEL DATA REGRESSION 

ANALYSIS AND MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES 

 

Abstract 

This study was carried out in order to reveal the effect of working capital management on the return on assets with 

different analysis methods and compare the method results, based on the annual financial statement data of 6 companies 

in the Borsa Istanbul Tourism Index between the years 2012-2020. As a result of the study, working capital management 

variables are effective on the return on assets; It has been determined that there are differences between the regression 

equations created according to the Panel Data Regression Analysis, Analytical Hierarchy Process, and Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process methods, and the company's return on assets rankings change according to the estimated return on 

assets. 

Keywords: Working capital management, profitability, panel data, analytical hierarchy process, fuzzy analytical 

hierarchy process. 

 

GİRİŞ 

İşletmenin dönen varlıklarını oluşturan çalışma sermayesi yönetimi, karlılık ve risk unsurlarının 

en önemli belirleyicilerinden biridir. Karlılığı artırmak için genellikle düşük düzeylerde tutulan 

çalışma sermayesi tutarı, işletmenin karşılaşacağı bazı riskleri artırabilmektedir. Risklerin 

minimum düzeyde tutulması için yüksek düzeyde belirlenen çalışma sermayesi tutarı ise karlılığı 

azaltabilmektedir. Dolayısıyla, işletme yöneticileri belirleyecekleri stratejiye göre, çalışma 

sermayesi seviyesini belirlemek suretiyle karlılık ve risk arasında bir tercihte bulunmuş olurlar. 

Çalışma sermayesi unsurlarının belirlenen strateji doğrultusunda yönetilmesi durumunda 

işletmenin karlılığı üzerindeki etkisini ölçmek için yapılan çalışmaların stok yönetimi, alacak 

tahsil süreçleri, borç vadeleri ve ticaret sarmalından elde edilecek nakit döngüsü üzerinde 

odaklandığı görülmektedir. Stok devir hızı, alacak devir hızı, nakit dönüş süresi, cari oran, 

finansal kaldıraç oranı gibi çalışma sermayesinin farklı unsurları üzerinden hesaplanan 

değişkenlerin karlılık üzerinde etkisi olduğunu ortaya koyan alan yazın, çalışma sermayesi 

yönetimi ile işletme karlılığı arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan 

çalışmaların önemli bir kısmında, çalışma sermayesi yönetimi ile karlılık arasındaki ilişkiyi tespit 

etmek amacıyla regresyon analizlerinden yararlanıldığı görülmektedir. Söz konusu çalışmaların 

tamamında kurulan modeller farklı katsayı sonuçları ortaya koymuştur. İncelenen şirketlerin 

farklı sektörlerde bulunması ve farklı özelliklere sahip olması gibi faktörler sonuçların 

farklılaşmasını normalleştirmektedir. Ancak, çalışma sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki 

etkisinin muhasebe ve finansman alanında uzman olan akademisyenlerin mesleki yetkinlik ve 

deneyimlerine dayalı olarak ortaya konulması ve belirlenen bu etkiler kullanılarak bir model 

kurulması da mümkündür. Bu çalışmanın odak noktası, çalışma sermayesi yönetiminin karlılık 

üzerindeki etkisini ortaya koymak üzere yapılan ekonometrik analizlerin farlılaşan sonuçları ile 

karşılaştırılabilecek, ilgili alan yazın ve uzmanların deneyimlerine dayalı olarak oluşturulacak bir 

model belirlemek ve gerçekleşen karlılık oranları ile yöntemlerin model sonuçlarına göre 

yapılacak şirket sıralamalarını kıyaslamaktır. Söz konusu odak nokta, çalışmanın literatürdeki 

çalışmalardan farkını ve özgün değerini ortaya koymaktadır. 
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Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören ve turizm sektöründe yer alan 6 

firmanın 2012-2020 yılları arasındaki yıllık finansal tablo verilerinden hareketle çalışma 

sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki etkisini farklı analiz yöntemleriyle ortaya koymak ve 

karşılaştırmaktır. Çalışma sermayesi yönetiminin aktif karlılığı üzerindeki etkilerini ortaya 

koymak üzere öncelikle gerçekleşen verilerden hareketle panel veri regresyon analizi 

yapılacaktır. Çalışmanın devamında, muhasebe ve finansman alanında uzman akademisyenlerin 

görüşlerine dayalı olarak çalışma sermayesi yönetimi değişkenlerininin karlılık üzerindeki etkileri 

“Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)” ve “Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP)” yöntemleri 

kullanılarak ağırlıklandırılacak ve bu ağırlıklara dayalı modeller kurulacaktır. Son olarak, 

yöntemlerin ortaya koyduğu modeller kullanılarak aktif karlılık oranları hesaplanacak ve gerçek 

oranlarla kıyaslanarak şirketlerin farklı yöntemlere göre karlılık sıralamaları yapılacak ve 

karşılaştırılacaktır.  

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Şirketlerin kısa sürede nakde dönüşebilen ekonomik değerlere yaptığı yatırım anlamına 

gelen çalışma sermayesi, şirketin nakit düzeyi, menkul kıymetleri, kısa vadeli ticari alacakları ve 

stoklarını kapsamaktadır (Chowdhury ve Amin, 2007). Bu unsurların etkin ve verimli bir şekilde 

yönetilememesi, şirketin karlılık durumda süreklilik olsa bile şirketi iflasa götürebilecek bir 

tabloyla karşı karşıya bırakabilir. Bir firmanın esnek bir alacak politikasının olması veya stoklara 

gereğinden fazla yatırımyapması çalışma sermayesinin artmasına neden olabilir. Esnek bir alacak 

politikası şirketin satışlarında da bir artış olması beklentisini doğurabilir. Stok ve alacak 

unsurlarının fazla olması şirketi daha likit duruma getirerek risklilik düzeyini minimum seviyeye 

indirebilir. Ancak, bu durum şirketin karlılık göstergeleri arasında yer alan varlıklardan elde 

edilen karlılığın azalmasına neden olabilir. Diğer taraftan çalışma sermayesine ihtiyaç 

duyulandan daha düşük seviyelerde yatırım yapılması şirketinlikidite düzeyinin azalmasına ve 

buna dayalı olarak önemli problemlerin ortaya çıkmasınaneden olabilir (Nazir ve Afza, 2009; 

Aygün, 2012). 

Karlılık ve risk arasında optimum bir dengenin kurulması, firmanın kısa vadeli borçlarını 

ödemesinde ortaya çıkabilecek risklerin minimum seviyeye indirilmesi, cari aktif ve pasiflerin 

doğru bir şekilde planlanmasıve kontrolü çalışma sermayesinin etkin bir şekilde yönetilmesinde 

önem taşıyan konulardır (Berk, 2003; Eljelly,2004). Etkin bir çalışma sermayesi yönetimi şirketin 

finansal sorunlarla karşı karşıya kalma riskini ve buradan hareketle finansal sorunlardan 

kaynaklanan maliyetleri azaltmaktadır. Dolayısıyla şirketler, çalışma sermayesi yatırımlarını 

düşürerek ve kısa vadeli borçlanma yoluna gitmek şeklindeki bir strateji kullanması durumunda 

finansal sorunların neden olduğu maliyetlerle karşılaşmadığı takdirde karlılık düzeylerini 

artırabileceklerdir (Çoşkun ve Kök, 2011). Öte yandan, çalışma sermayesi yönetiminde bir bütün 

olarak işletmenin dönen varlık kalemleri ve kısa vadeli yabancı kaynakları ile ilgili olan stok devir 

hızı, alacak devir hızı, cari oran, net çalışma sermayesi devir hızı ve finansal kaldıraç oranı gibi 

finansal göstergelerin de dikkatle takibi gerekir. 
Çalışma sermayesi yönetimi şirketlerin amaçlarına uygun bir şekilde cari varlıklara yapılacak 

yatırımın belirlenmesi ve hangi borçlanma araçlarıyla finanse edileceğinin ortaya konulması gibi 

aşamaları içerir. Bu bakımdan, çalışma sermayesi yönetiminin finansal performans üzerinde bir 

etkisi olduğu söylenebilir (Çanakçıoğlu ve Ersan, 2020). 

Şirketlerin benimseyecekleri çalışma sermayesi politikası, likidite ve karlılığın belirleyicisi olarak 

finansman ve yatırım kararları üzerinde etkilidir (Çerçel ve Sökmen, 2019). Düşük seviyede 

yatırım yapılan çalışma sermayesi, daha az fon bulundurma maliyeti gerektirdiğinden yüksek 

düzeyde bir karlılık sağlarken cari yükümlülüklerin zamanında ödenememesi ve günlük 

faaliyetlerde sorun yaşanmasına sebep olabilir. Çalışma sermayesinin yüksek düzeyde 

belirlenmesi ise, daha yüksek fon bulundurma maliyetini beraberinde getirdiğinden dolayı karlılık 

üzerinde olumsuz bir etki yaparken kısa vadeli yükümlülüklerin zamanında ödenmesini ve ticari 

faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırır (Aytürk ve Yanık, 2015). Çalışma 

sermayesinin işletme faaliyetlerinin gerektirdiği düzeyin altında olması işletmenin kapasitesinin 
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etkin ve verimli olarak kullanılmasını engelleyecek, bu durum da sabit giderin birim başına düşen 

kısmını yükseltecek ve birim üretim maliyetinin yükselmesine neden olacaktır. İşletmenin satış 

fiyatını değiştirmediği varsayımı altında yüksek birim maliyetten dolayı kar marjı düşük olacaktır. 

Birim maliyetlerin karşılanması için satış fiyatının yükseltilmesi durumunda ise satış miktarı 

düşecek ve dolayısıyla kar azalacaktır. Gereğinden fazla çalışma sermayesi, yabancı kaynaklarla 

finanse edilmesi durumunda ortaya çıkacak finansman giderleri artacaktır. Fazla çalışma 

sermayesinin özkaynaklarla finanse edilmesi durumunda ise, hissadarların yapabilecekleri 

alternatif yatırımlardan elde edebilecekleri getiriden vazgeçilmesi sonucu ortaya çıkacak fırsat 

maliyeti yükselecektir. Hangi kaynaktan finanse edilecek olursa olsun, işletme faaliyetlerinin 

gerektirdiğinden fazlaçalışma sermayesi bulundurulması karlılığı olumsuz olarak etkileyecektir 

(Ata, Gür ve Yakut, 2008). 

 

2. YÖNTEM 

Çalışma sermayesi yönetiminin aktif karlılığı üzerindeki etkisini ortaya koymak üzere çalışmada 

panel veri regresyon, analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve bulanık analitik hiyerarşi prosesi (BAHP) 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sermayesi yönetimi değişkenlerinin aktif karlılığı 

üzerindeki etkisi her üç yöntemle ortaya konularak yöntemler arası karşılaştırma yapılmıştır. 

Çalışmanın bağımlı değişkeni “Aktif Karlılık Oranı (ROA)” olarak; bağımsız değişkenleri ise 

“Alacak Devir Hızı”, “Stok Devir Hızı”, “Aktif Devir Hızı”, “Net İşletme Sermayesi Devir Hızı”, 

“Finansal Kaldıraç Oranı”, “Cari Oran” ve “Nakit Dönüşüm Süresi” olarak belirlenmiştir. 

2.1. Panel Veri Analizi 

Panel veri regresyon analizi modeli bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılarak şu şekilde 

oluşturulmuştur: 

AKOit = β0 + β1ADHit + β2SDHit + β3AKDHit + β4NİSDHit + β5FKOit + β6COit + β7NDSit + eit 

Panel veri setinde yer alan değişkenler arasında yatay kesit bağımlığı olup olmadığının ortaya 

konulması amacıyla Pesaran (2015) yatay kesit bağımlılığı testi yapılmıştır. Test sonucuna göre, 

model istatistik değeri -1,358 ve olasılık değeri (p) 0,1745 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu 

değerler panelde seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu 

durumda, serilerin durağanlığının test edilmesi için birinci nesil birim kök analizlerinin 

kullanılması gerekmektedir.   

Ekonometrik bir analizde sahte regresyon sorununun oluşmaması için zaman serisini ortaya 

çıkaran sürecin durağan olması gerekir (Koçak ve Uzay, 2018). Çalışmada, serilerin 

durağanlığının sınanması için birinci nesil birim kök testlerinden LLC (Levin-Lin-Chu) testi 

kullanılmıştır. LLC testine ilişkin sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. LLC Birim Kök Testi (Durağanlık) 

 Düzey  

Değişken İstatistik Olasılık (p) 

AKO -3.24421  0.0006* 

ADH -2.03083  0.0211** 

SDH -2.65915  0.0039* 

AKDH -4.10486  0.0000* 

NİSDH -5.39745  0.0000* 

FKO -2.28588  0.0111** 

CO -4.97891  0.0000* 

NDS -3.81416  0.0001* 
* 0,01 ve ** 0,05 önem düzeyinde anlamlı. 

Tablo 1’e göre, AKO, SDH, AKDH, NİSDH, CO ve NDS değişkenlerinin %1 önem seviyesinde; 

ADH ve FKO değişkenlerinin ise %5 önem seviyesinde düzeyde durağan oldukları 

görülmektedir. 

Paneli oluşturan seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı Kao (1999) eşbütünleşme testi 

ile sınanmıştır. Kao eşbütünleşme testinde hesaplanan ADF değeri -4,83 ve olasılık değeri (p) 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

0,0000’dır. Buna göre, %1 önem düzeyinde firmaların tamamında seriyi oluşturan değişkenler 

arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişkinin varolduğu söylenebilir.  

Panel veri analizinin son aşamasında, eşbütünleşme testi neticesinde tespit edilen uzun dönemli 

ilişkinin katsayılarının tahmin edilmesi için Panel En Küçük Kareler yönteminden 

yararlanılmıştır. Tablo 2’de model tahmin sonuçları gösterilmiştir. 
Tablo 2. Panel En Küçük Kareler Analizi Sonuçları (Katsayı Tahmini) 

Değişken Katsayı Standart Hata Olasılık (p) 

ADH 0.000298 0.000569 0.6031 

SDH 0.000224 0.000143 0.1248 

AKDH 0.115347 0.028440 0.0002* 

NİSDH 0.005009 0.002616 0.0618** 

FKO -0.101024 0.034456 0.0052* 

CO 0.002564 0.002455 0.3016 

NDS 0.0000296 0.0000902 0.7442 

Const. -0.017930 0.021338 0.4051 

R2 0.568827   

Adj. R2 0.503214   

Bağımlı Değişken Aktif Karlılık Oranı (AKO) 
* %1 ve ** %10 önem seviyesinde anlamlı. 

Tablo 6 incelendiğinde R2 değerinin %56,9 olduğu görülmektedir. Buna göre, çalışma sermayesi 

yönetimi değişkenleri aktif karlılık oranının yaklaşık %57’lik kısmını açıklamaktadır. Olasılık 

değerlerine bakıldığında ise, Çalışma sermayesi yönetimi değişkenlerinden aktif devir hızının 

(AKDH) ve finansal kaldıraç oranının (FKO) %1 önem düzeyinde; net işletme sermayesi devir 

hızının (NİSDH) ise %10 önem seviyesinde aktif karlılık oranı (AKO) üzerinde anlamlı bir etkisi 

olduğu görülmektedir. Aktif devir hızı (0,115347) ve net işletme sermayesi devir hızı (0,005009) 

aktif karlılık oranının pozitif yönde etkilerken finansal kaldıraç oranı (-0,101024) negatif yönde 

etki etmektedir. Panel en küçük kareler yöntemi kullanılarak yapılan panel veri regresyon analizi 

sonuçlarına göre çalışmanın modeli şu şekilde oluşturulabilir: 

AKOit = -0,017930 + 0.000298 ADHit + 0.000224 SDHit + 0.115347 AKDHit + 0.005009 

NİSDHit - 0.101024 FKOit + 0.002564 COit + 0.0000296 NDSit 

2.2. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP, alternatifler arasından seçim 

yapılmasında kullanılır. Burada ele alınan kriterler nitel veya nicel olabilirler. AHP’ de karar 

vericilerin bilgi ve birikimleri karar verme aşamasında yer alabilmektedir (Ecer ve Küçük, 2008). 

AHP’de karar vericilerin amaçları doğrultusunda kriterler ve buna bağlı alt kriterler hazırlanır. 

Analitik Hiyerarşi Prosesine göre finansal oranların ağırlıkları bulunmuş ve wAHP ile 

gösterilmiştir. 

WAHP= 

ADH 0,169 

SDH 0,110 

AKDH 0,094 

FKO 0,097 

CO 0,148 

NDS 0,135 

NİSDH 0,247 

Bu wAHP sütun vektörü ile her bir finansal oranların ağırlıkları belirlenmiş olur. Finansal oranlar 

arasında en büyük öneme %24,7 ağırlıkla “net çalışma sermayesi devir hızı” oranı olduğu 

görülmektedir. Daha sonra sırasıyla %16,9 ağırlıkla “alacak devir hızı”, %14,8 ağırlıkla “cari 

oran”, %13,5 ağırlıkla “nakit dönüşüm süresi”, %11 ağırlıkla “stok devir hızı”, %9,7 ağırlıkla 

“finansal kaldıraç oranı”, %9,4 ağırlıkla “aktif devir hızı” olduğu tespit edilmiştir. 

 ve  olarak hesaplanır (  değeri 7 

finansal oran bulunduğu için 1,32 olarak alınmıştır).  < 0,10 olduğu için yapılan 

değerlendirmelerin tutarlı olduğu kabul edilir.  
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2.3. Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) 

BAHP’nin uygulama aşamaları, kullanılacak metotlara göre farklılaşmaktadır. Literatürde 

bulunan BAHP yöntemleri karmaşık aritmetik işlemler gerektirebilmektedir. Kesin bir sonuç elde 

edebilmek için daha fazla netleşme ve yalınlaşma işlemine de gereksinim duyabilmektedir. 

Chang’in geliştirdiği yöntemde ise bulanık sayıların kesişimi metoduyla hesaplamalar yapıldığı 

için daha fazla netleşme, durulaşma ve hesaplama yoğunluğu gibi sorunlar elemine 

edilebilmektedir. Bu araştırmada, Chang (1996)’in yöntemi kullanılacaktır.  

Bulanık Anakitik Hiyerarşi Prosesine göre finansal oranların ağırlıkları bulunmuş ve wBAHP
 ile 

gösterilmiştir. 

WBAHP= 

ADH 0,174 

SDH 0,089 

AKDH 0,084 

FKO 0,084 

CO 0,168 

NDS 0,135 

NİSDH 0,267 

Bu wBAHP sütun vektörü ile her bir finansal oranların ağırlıkları belirlenmiş olur. Finansal oranlar 

arasında en büyük öneme %26,7 ağırlıkla “net çalışma sermayesi devir hızı” oranı olduğu 

görülmektedir. Daha sonra sırasıyla %17,4 ağırlıkla “alacak devir hızı”, %16,8 ağırlıkla “cari 

oran”, %13,5 ağırlıkla “nakit dönüşüm süresi”, %8,9 ağırlıkla “stok devir hızı”, %8,4 ağırlıkla 

“finansal kaldıraç oranı”, %8,4 ağırlıkla “aktif devir hızı” olduğu tespit edilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Çalışmada kullanılan yöntemler sonucunda elde edilen bulgular çalışmanın bu kısmında 

özetlenmiştir. Turizm şirketlerinin karlılık oranları Tablo 11’de gösterilmiştir. 
Tablo 11. Turizm Şirketleri Karlılık Oranları 

Turizm 

Şirketleri 

Gerçekleşen 

Karlılık 

Oranı 

Regresyon ile 

Tahmin Edilen 

Karlılık Oranı 

AHP ile Tahmin 

Edilen Karlılık 

Oranı 

BAHP ile 

Tahmin Edilen 

Karlılık Oranı 

AYCES -0,012094559 -0,025744161 4,211840815 3,161849558 

AVTUR 0,022355364 0,011941319 26,02221004 23,46745768 

MAALT 0,058200271 0,069409342 32,04099344 27,75027647 

MARTI -0,073069341 -0,081945587 -2,890704616 -3,154473348 

PKENT 0,016670865 0,040404973 14,48263894 13,97764758 

TEKTU -0,009768392 -0,011652037 19,70526358 17,9704873 

Tablo 11’e bakıldığında Turizm şirketlerinin aktif karlılık oranları görülmektedir. Burada 

hesaplama yöntemleri birbirinden farklı olduğu için elde edilen oranlar arasında farklılıklar 

olabilmektedir. Bu sebeple yöntemlerin karşılaştırılması, hesaplanan değerler üzerinden değil 

sıralamaları üzerinden yapılması daha doğru olacaktır. Tablo 12’de turizm şirketlerinin 

sıralamaları verilmiştir. Tablo 12’ye göre Turizm şirketlerinin gerçekleşen aktif karlılık 

oranlarına göre sıralaması MAALT, AVTUR, PKENT, TEKTU, AYCES, MARTI şeklinde 

olurken, Regresyon analizi ile tahmin edilen aktif karlılık oranları neticesinde şirketlerin 

sıralaması MAALT, PKENT, AVTUR, TEKTU, AYCES, MARTI, AHP ile tahmin edilen 

sıralama MAALT, AVTUR, TEKTU, PKENT, AYCES, MARTI ve BAHP ile tahmin edilen 

sıralama ise MAALT, AVTUR, TEKTU, PKENT, AYCES, MARTI şeklinde gerçekleşmiştir. 
 

Tablo 12. Turizm Şirketlerinin Sıralamaları 

Gerçekleşen 

Karlılığa Göre 

Sıralama 

Regresyon ile Tahmin 

Edilen Karlılığa Göre 

Sıralama 

AHP ile Tahmin 

Edilen Karlılığa Göre 

Sıralama 

BAHP ile Tahmin 

Edilen Karlılığa Göre 

Sıralama 

MAALT MAALT MAALT MAALT 

AVTUR PKENT AVTUR AVTUR 

PKENT AVTUR TEKTU TEKTU 

TEKTU TEKTU PKENT PKENT 
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AYCES AYCES AYCES AYCES 

MARTI MARTI MARTI MARTI 

Gerçekleşen değere, regresyon ile tahmin edilen aktif karlılık oranlarına, AHP ile tahmin edilen 

aktif karlılık oranlarına ve BAHP ile tahmin edilen aktif karlılık oranlarına göre yapılan 

sıralamalar arasında ilişki bulunup bulunmadığını tespit etmek için Spearman sıra korelasyon 

analizi uygulanmıştır ve analiz sonuçları Tablo 13’te sunulmuştur. 
Tablo 13. Spearman Sıra Korelasyonu 

 Gerçekleşen 

Değer 

Regresyon 

Tahmini 

AHP 

Tahmini 

BAHP 

Tahmini 

Gerçekleşen Değer 1,000    

Regresyon Tahmini 0,486 1,000   

AHP Tahmini 0,886* 0,371 1,000  

BAHP Tahmini 0,943* 0,257 1,000* 1,000 
* Korelasyon %5 önem seviyesinde anlamlıdır. 

Analiz sonucunda, turizm şirketlerinin gerçekleşen aktif karlılık oranlarına göre sıralamaları ile 

AHP ve BAHP tahminine göre yapılan sıralamalar arasında 0,943 oranında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Regresyon ile yapılan tahminlere göre turizm şirketlerinin aktif karlılık oranlarına 

dayalı olarak elde edilen sıralamalar ile gerçekleşen değer dikkate alınarak yapılan sıralamalar 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

 

SONUÇ 
 

Regresyon analizine göre finansal oranların ağırlıkları, 0.000298 katsayı ile “alacak devir hızı”, 

0,000224 katsayı ile “stok devir hızı”, 0,115347 katsayı ile “aktif devir hızı”, 0,005009 katsayı 

ile “net çalışma sermayesi devir hızı”, -0,101024 katsayı ile “finansal kaldıraç oranı”, 0,002564 

katsayı ile “cari oran”, 0,0000296 katsayı ile “nakit dönüşüm süresi” şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 

finansal oranların aktif karlılık oranını %56,8 oranında açıklayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Muhasebe ve finansman alanında uzman olan 19 öğretim üyesinin görüşleri alınarak AHP ve 

BAHP yöntemleri ile aktif karlılığı etkileyen finansal oranların ağırlıkları tespit edilmiştir. 

Analitik Hiyerarşi Prosesine göre finansal oranlar arasında en büyük öneme %24,7 ağırlıkla “net 

çalışma sermayesi devir hızı” olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla %16,9 ağırlıkla “alacak 

devir hızı”, %14,8 ağırlıkla “cari oran”, %13,5 ağırlıkla “nakit dönüşüm süresi”, %11 ağırlıkla 

“stok devir hızı”, %9,7 ağırlıkla “finansal kaldıraç oranı”, %9,4 ağırlıkla “aktif devir hızı” olduğu 

tespit edilmiştir. 

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesine göre finansal oranlar arasında en büyük öneme %26,7 

ağırlıkla “net çalışma sermayesi devir hızı” olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla %17,4 

ağırlıkla “alacak devir hızı”, %16,8 ağırlıkla “cari oran”, %13,5 ağırlıkla “nakit dönüşüm süresi”, 

%8,9 ağırlıkla “stok devir hızı”, %8,4 ağırlıkla “finansal kaldıraç oranı”, %8,4 ağırlıkla “aktif 

devir hızı” olduğu tespit edilmiştir. 

Ele alınan üç yöntem de aktif karlılık oranı için farklı sonuçlar vermiştir. Sonuçların farklı çıkması 

olası bir durumdur. Ancak bu sonuçlara göre firmaların yüksek aktif karlılık oranından düşüğe 

doğru sıralaması yapılabilmektedir. Turizm şirketlerinin gerçekleşen aktif karlılık oranlarına göre 

sıralama MAALT, AVTUR, PKENT, TEKTU, AYCES, MARTI şeklinde olurken, Regresyon 

analizi ile tahmin edilen aktif karlılık oranlarına göre şirketlerin sıralaması MAALT, PKENT, 

AVTUR, TEKTU, AYCES, MARTI, AHP ile tahmin edilen aktif karlılık oranlarına göre sıralama 

MAALT, AVTUR, TEKTU, PKENT, AYCES, MARTI ve BAHP ile tahmin edilen aktif karlılık 

oranlarına göre sıralama ise MAALT, AVTUR, TEKTU, PKENT, AYCES, MARTI şeklinde 

gerçekleşmiştir. Turizm şirketlerinin gerçekleşen aktif karlılık oranlarına göre sıralamaları ile 

AHP ve BAHP tahminine göre yapılan sıralamalar arasında 0,943 oranında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Turizm şirketlerinin aktif karlılık oranlarına göre, regresyon analizi ile yapılan 

tahminler doğrultusunda elde edilen sıralamalar ile gerçekleşen değer dikkate alınarak yapılan 

sıralamalar arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak gerçekleşen aktif karlılık 

oranlarına göre sıralama ile sezgisel yöntemlere göre elde edilen sıralamalar arasında anlamlı bir 
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ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır. Objektif bir yöntem olan regresyon analizine göre elde edilen 

aktif karlılık oranlarına göre yapılan sıralama ile herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. 

Çalışmanın önemli sonuçlarından birisi de yöntemlere göre oluşturulan modellerde aktif 

karlılığını etkileyen değişkenlerin anlamlılığının ve katsayılarının farklılaşmasıdır. Literatürdeki 

birçok çalışmada çalışma sermayesi yönetimi değişkeni olarak modele dahil edilen Aktif Devir 

Hızı ve Finansal Kaldıraç Oranı esasında doğrudan çalışma sermayesi yönetimini ilgilendiren 

oranlar değildir. Bununla birlikte, panel veri regresyon analizinde aktif karlılığını en yüksek 

düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkileyen değişkenler olarak ortaya çıkmıştır. Aktif 

karlılığı söz konusu olduğu için özellikle Aktif Devir Hızı oranı açısından bu durum son derece 

normal bir sonuçtur. Ancak, panel veri analizinde söz konusu değişkenlerin çalışma sermayesi 

yönetimi değişkeni olarak modele dahil edilmesi ve ortaya çıkan modele göre yorumlar yapılması 

gerçek çalışma sermayesi değişkenlerinin aktif karlılığı üzerindeki etkilerinin yanlış 

yorumlanmasına sebep olabilir. Nitekim, AHP ve BAHP yöntemlerine göre ortaya çıkan model 

incelendiğinde uzmanların görüşlerine göre yapılan ağırlıklandırmada Aktif Devir Hızı ve 

Finansal Kaldıraç Oranı değişkenleri çalışma sermayesi yönetimi unsurları olarak aktif karlılığı 

üzerinde en düşük etkiye sahip olan oranlar olarak tespit edilmiştir. Buradan hareketle, çalışma 

sermayesi yönetimi değişkenlerinin karlılığa etkisini panel veri regresyon analizi ile ortaya 

koymak amacıyla yapılacak çalışmalarda Aktif Devir Hızı ve Finansal Kaldıraç Oranı’nın ya da 

çalışma sermayesi yönetimi ile doğrudan ilgisi olmayan bir başka oranın modele dahil edilmemesi 

daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. 
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Bilgi, işletme faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. İşletme faaliyetleri ile ilgili kararlar, faaliyetler sonucunda elde 

edilen verilerin bilgiye dönüşmesi sonucunda oluşmaktadır. Kararlardaki doğruluk, bilginin kalitesine dayanmaktadır. 

İşletmelerde oluşan veriler bilgi işlem faaliyetleri sonucunda bilgiye dönüştürülerek kullanıcılara raporlanmaktadır. 

Artan rekabet ortamında işletmelerin ve finansal bilgi kullanıcılarının doğru karar almalarında, işletmenin üreteceği 

kaliteli finansal bilgilerin önemi giderek artmaktadır. Finansal bilgi “kredi derecelendirme, hesap bakiyeleri ve 

faturalandırma, kredi değerlendirme, kredi işlemleri ve diğer finansal faaliyetler”de kullanılan parasal veriler olarak 

özetlenebilir. Kaliteli finansal bilgi ise “finansal tablolardan elde edilen bilgilerin finansal bilgi kullanıcılarının 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sahip olması gereken özellikleri” ifade etmektedir. Muhasebe, “işletmenin varlık ve 

kaynakları üzerinde değişim yaratan mali nitelikteki işlemlere ait veri ve bilgileri kullanan bir bilgi sistemi”dir.  Finans 

ise “finansal raporlarda yer alan bilgilerin analizi ve gelecekle ilgili kararların alınması ile ilgilenmektedir”. Bu iki 

kavram birbirine yakın gözükse bile birbirinden farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla muhasebe ve finans, finansal 

bilgi kullanıcılarına farklı niteliklerde bilgiler üretmektedir. Bu çalışmada literatürde yer alan çalışmalar incelenerek 

muhasebe ve finansın, finansal bilgi kullanıcılarına ürettiği bilgilerin niteliği bağlamında farklılıkların durum tespiti 

yapılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Finansal Bilgi, Muhasebe, Finans, Karşılaştırma 

 

COMPARISON OF ACCOUNTING AND FINANCE IN TERM OF FINANCIAL 

INFORMATION USERS 

 

Abstract   

Information forms the basis of business activities. Decisions about business activities are formed as a result of 

transforming the data obtained as a result of the activities into information. Accuracy in decisions depends on the quality 

of the information. The data generated in the enterprises are transformed into information as a result of information 

processing activities and reported to the users. In an increasingly competitive environment, the importance of quality 

financial information to be generated by the enterprise is increasing in the right decision-making of enterprises and 

financial information users. Financial information is monetary data used in “credit ratings, account balances and billing, 

credit evaluation, credit transactions and other financial activities”. Quality financial information, on the other hand, 

refers to “the features that the information obtained from financial statements must have in order to meet the needs of 

financial information users”. Accounting is “an information system that uses data and information on financial 

transactions that create changes on the assets and resources of the business”. Finance, on the other hand, is “concerned 

with the analysis of the information contained in the financial reports and the making of future decisions”. Although 

these two terms seem close to each other, they differ from each other. Therefore, accounting and finance produce 

different kinds of information for financial information users. In this study, the situation determination of the 

differences in the context of the quality of the information produced by accounting and finance for financial information 

users has been tried to be done by examining the studies in the literature. 

Keywords: Information, Financial Information, Accounting, Finance, Comparison 

 

GİRİŞ  

 

İşletme faaliyetlerinin temelinde bilgi yatmaktadır. Alınacak kararlarda bilginin kalitesi önem 

taşımaktadır. Bilginin niteliksel özellikleri ve sınırları, bilgi kullanıcılarının kendilerine sunulan 

finansal bilgiyle çeşitli ekonomik kararlar almaya yönelmesi durumunda, bilginin yararlılığını 

etkileyen unsurlar arasında sayılabilir. 

Kullanılan bilginin kıymetli olması için gereken kalite boyutlarını şöyle sıralayabiliriz (Çukacı, 

2005: 12): “Doğruluk, İlgililik, Tamlık, Zamanlılık, Ulaşılabilirlik, Anlaşılabilirlik ve Etkin 

Maliyet”. Özellikle kaliteli bilgi, işletmelerin faaliyetlerinde sürekliliği sağlayabilmeleri, doğru 

kararlar alabilmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri için önemlidir. Kaliteli bilgi,  “finansal bilgi 

kullanıcılarının gereksinimlerini karşılayabilmesi için, finansal tablolardan temin edilen 

bilgilerin sahip olması gereken nitelikler” olarak tanımlanmaktadır (Akdoğan & Tenker, 2004: 

31). Finansal bilgiler, “özel bir işletme, kamu veya devlet kurumu olsun, bir işletmenin finansal 

durumunun ve performansının yapılandırılmış bir temsili olan, finansal tablolara yansıtılan, 

muhasebe veya ekonomik nitelikteki tüm bilgilerdir.”  

Mikro ekonomik düzeydeki finansal bilgileri iki şekilde değerlendirmek mümkündür. Muhasebe 

ve finans açısından değerlendirildiğinde, işletme açısından finansal bilgi öne çıkarken, birey ve 

aile açısından finansal bilgiler ikincil sıradadır. İşletme yönüyle mikro ekonomik seviyede 

finansal bilginin içeriğini, muhasebe bilgileri ve muhasebe dışı bilgiler oluşturmaktadır. Ayrıca 

finansal bilgilerin, kullanıcıların karar vermelerine uygun olması ve kolayca anlaşılabilir olması 
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gerekmektedir. Finansal bilginin taşıması gereken niteliksel özellikler, bilginin yararlı olmasında 

en büyük etkenlerden biridir. Muhasebe yetkilileri muhasebe bilgilerinin niteliksel özelliklerini 

belirlemektedir (İbiş ve Akarçay, 2018: 30). 

Muhasebe bilgi sistemi ve bu sistemde üretilen finansal bilgiler, genel olarak finans çevrelerinin 

ve finans kredi sistemi kullanıcılarının başvurduğu bilgilerdir. Finansal bilgilerle finansal analiz 

yöneticilerine,  yatırımcılara ve kredi veren kuruluşlara işletmenin mali gücüne ilişkin önemli 

ipuçları verilmektedir. Yatırımcılar, hisse alım-satım kararları verirken, kredi veren kuruluşlar 

finansal karar almada finansal analiz sonuçlarını kullanmaktadır. İşletme yöneticileri de 

işletmenin mevcut durumunu, geçmiş performansını değerlendirmede, rakipleriyle işletmeyi 

karşılaştırmada, işletme stratejileri belirlemede finansal bilgileri bir araç olarak kullanmaktadır. 

Muhasebe ve finans, işletme kaynak ve varlıkları ilgilenmektedirler. Birbiriyle bütünleşik olan bu 

iki kavram birbirinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Genel olarak muhasebe, gerçekleşen 

olayların kayıtlanması, analizi ve raporlanması ile ilgilenmektedir. Muhasebe “işletmenin varlık 

ve kaynakları üzerinde değişim yaratan mali nitelikteki işlemlere ait unsurları kullanan bir bilgi 

sistemi olup finansal bilgi kullanıcılarına bilgi üretmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır”. Muhasebe 

işletmelere ve kullanıcılara bilgiler sunarken amaçlarını iki temel grupta toplayabilir (Surbhi, 

2018). Bunlar; ticari faaliyetler ve vergisel açıdan amaçlardır. 

Finansmanın temel amacı; işletme hissedarlarının bolluğunu arttırmak, yani işletme hisse 

senetlerinin pazar değerinin yükseltmektir. Ayrıca finansal raporlarda yer alan bilgileri 

çözümlemek ve geleceğe yönelik tahmin ve değerlendirmelerin yapılması ile ilgilenmektedir. 

Finans “yatırım, bankacılık, krediler, varlıklar, borçlar ve para sisteminde yer alan her şeyi 

incelerken para ve fonların elde edilmesi, yönetimi ve kontrolü ile ilgilenen bir bilim dalıdır”. 

Finans ve muhasebe birbirlerini tamamlarken aynı zamanda birbirinden de farklı niteliktedir. 

Muhasebe “finansal bilgilerin tanımlanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, 

raporlanması, yorumlanması ve analiz edilmesinin eksiksiz bir işlemi” iken Finans “fonların 

etkin bir şekilde edinilmesi ve gerekli kullanım alanlarına yönlendirilmesi” gibi işlemlerin 

yönetimiyle ilgilenir. Bu bağlamda muhasebe ve finans, finansal bilgi kullanıcılarının karar 

almalarında ve yapılacak analizlerde farklı boyutlarda bilgiler sunmaktadır. 

 

1.YÖNTEM 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Finansal bilgi kullanıcıları, muhasebe bilgi sisteminde kullanılan bilgileri kullanarak çeşitli 

kararlar almak zorundadırlar. Üretilen finansal bilgiler, muhasebe ve finans bölümlerinde 

kullanılırken bu bilgilerin belirli kalitede olması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, muhasebe ve 

finans departmanlarının, finansal bilgi kullanıcıları için farklı bilgiler oluşturup oluşturmadığı 

konusunda durum tespiti yapılması amaçlanmaktadır. 

 

1.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma nitel bir araştırma olup muhasebe bilgi sisteminde yer alan bilgilerin, finansal 

tablolarla ortaya çıkan bilgilerin, işletmenin stratejik plan neticesinde oluşan bilginin muhasebe 

ve finans departmanlarında kullanılması açısından literatürdeki araştırmalar detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. Muhasebe ve finans departmanları tarafından, finansal bilgi kullanıcılarının 

ihtiyacına uygun, karar süreçlerini destekleyen ve doğru analizlere imkân veren işletme içi ve 

işletme dışında oluşturulan bilginin farklılıkları olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda literatürde 

finansal bilgi ile ilgili çalışmalar araştırılmış olup bu farklılıkla ilgili durum tespiti yapılmaya 

çalışılmıştır. 

 

2. BİLGİ VE FİNANSAL BİLGİ 

İşletmeler açısından bir bilginin güçlü olması için sahip olması istenen kalite boyutları aşağıda 

sıralanmıştır (Çukacı, 2005: 12);  

a.Doğruluk: “Elde edilen bilgilerin gerçekle uyuşması, önermelerin gerçeğe uygun olması”. 

b.İlgililik: “Bilgi, amaçla alakalı olmalıdır”.  
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c.Tamlık: “Bilgi, eksiksiz olmalıdır çünkü eksik bilgi sonuçların yanıltıcı veya yanlış olmasına 

neden olabilir”. 

d.Zamanlılık: “Bilginin, karar verenler açısından kararlarını etkileyebileceği zamanda mevcut 

olmasıdır”. 

e.Ulaşılabilirlik: “Yetki sınırları içinde bilgiye istenilen her an ulaşılabilmelidir”. 

f.Anlaşılabilirlik: “Bilginin açık ve öz olarak sınıflandırılması, tanımlanması ve sunulması onu 

anlaşılır kılmaktadır”.  

g.Güvenirlilik: “Kullanıcı bilgiyi tereddüt etmeden rahatça kullanabilmelidir”.  

h.Etkin Maliyet: “Maliyet, elde edilecek faydadan fazla olmamalıdır”. 

İşletmelerin etkin olarak faaliyetlerine devam edebilmesi, rekabet edebilmeleri ve gerekli yerlerde 

doğru kararlar alabilmelerinde kaliteli bilgi önemlidir. Finansal bilgiler, “özel bir işletme, kamu 

veya devlet kurumu olsun, bir işletmenin finansal durumunun ve performansının yapılandırılmış 

bir temsili olan, finansal tablolara yansıtılan, muhasebe veya ekonomik nitelikteki tüm 

bilgilerdir”. Finansal bilgilerin genel kullanıcı için yararlı olması için, bir dizi özelliği karşılaması 

gerektirmektedir. Finansal bilginin taşıdığı özellikler, bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesinde önemli iken finansal bilginin kapsamı, bilgilerin yararlı olabilmesinde 

önemlidir. Bu boyutsal özellikler muhasebe yetkilileri tarafından oluşturulmaktadır (İbiş ve 

Özkan 2006: 30). 
Şekil 1. Faydalı Finansal Bilginin Nitelikleri 

 

 
Kaynak: R. Aktaş (2013: 15). 

 

3. FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARI 

 

Muhasebe bilgi sistemi ve bu sistemde üretilen finansal bilgiler, finans çevrelerinin, finans kredi 

sistem kullanıcılarının yararlandığı temel bilgileridir. Finansal analiz yöneticileri,  yatırımcılar ve 

kredi veren kuruluşlar için finansal bilgilerle işletmenin mali gücüne ilişkin önemli ipuçları 

verilmektedir. Muhasebe bilgisini kullananlar genel anlamıyla işletme içi ve dışı olmak üzere iki 

temel gruba ayrılır. İşletme içi finansal bilgi kullanıcıları, işletme faaliyetlerinin planlanmasında 

ve denetlenmesinde ve işletme kaynaklarının yönetilmesinde bilgiye ihtiyaç duymaktadır (Smith 

ve Skousen, 1992). İşletme dışı kullanıcılar ise işletmenin faaliyeti ile ilgili kararlara direkt olarak 

katılmayan kişilerden oluşur. Bir işletmenin faaliyetine devam edebilmesi için işletme dışındaki 

kişilerin de sürekli katkısı lazımdır. 

Bu ayrıma göre aşağıdaki tabloyu oluşturabilir: 
Tablo 1. Finansal Bilgi Kullanıcıları 

İşletme İçi Kullanıcılar İşletme Dışı Kullanıcılar 

İşletme sahip ve ortaklar Devlet 

Üst ve orta düzey yöneticiler Finans Kurumları 

Çalışanlar Müşteriler 

 Tedarikçiler 

 Rakip İşletmeler 
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 Yatırımcılar 
 Araştırmacılar 
 Tüketiciler 
 Toplum 

 

4. FİNANSAL BİLGİNİN, KULLANICI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bilgi ve finansal bilginin kalitesini değerlendirmede bilginin niteliklerini sadece bilgi kullanıcıları 

ile değil, bilgiyi üretenler, bilgi sisteminin çalışmasını sağlayanlar, verilerin toplanması 

aşamasında çalışanlar ve finansal bilgileri kontrol edenler ile ele almak gerekir. Finansal nitelikli 

etkinliklerden sağlanan finansal veriler bilgi sisteminde finansal bilgiye dönüşmektedir. Oluşan 

bu bilgi ise ilgili kullanıcılar tarafından işletme ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.  

Muhasebe bilgi sistemi, işletmelerin finansal işlemlerle ilgili bilgileri korumak için kullandıkları 

yöntem ve süreçler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem sahip olunan varlıkların nasıl 

kullanıldığı, hangi kaynaklarla finanse edildiği ile ilgili bilgilerin sağlanması, analiz edilerek 

yapılan yorumları bir süreç içinde ilgili taraflara iletilmesini gerçekleştirir (Alkan, 2018: 821) . 

Finansal bilgi; rakamlarla değerlendirilen işlemler, belgeler ve kayıt olarak bir süreç sonunda 

oluşur. Sonuçlar sisteme girdi olarak tekrar verilerek yönetsel sonuçların oluşması sağlanır. 

Finansal bilgiler işletmenin mevcut durumunu (aktif hesaplar ve pasif hesaplar) ve işletmenin 

başarısını (gelir-gider hesapları) belirten finansal bilgiler olarak iki temel grupta toplanabilirler 

(Ersoy, 2014: 11). Ayrıca finansal muhasebe bilgileri de sayısal ve sayısal olmayan muhasebe 

bilgileri olarak ikiye ayrılırken sayısal muhasebe bilgilerini de, parasal ve parasal olmayan sayısal 

bilgi olmak üzere tekrar sınıflandırabiliriz. 

 

5. MUHASEBE VE FİNANSMANIN AMAÇLARI 

 

Muhasebe,  bilanço döneminde işletmenin finansal sonuçlarını ve karlılığını saptamak için ticari 

ve mali işlemleri düzenli olarak kayıt altına alma ile ilgilenirken ekonomik karar alma amacıyla 

finansal bilgi kullanıcılarına, işletmenin finansal bilgilerini sağlamayı amaçlar. Muhasebenin 

işletmelere ve kullanıcılara bilgiler sunarken amaçlarını iki temel grupta toplayabilir (Surbhi, 

2018). Bunlar; Ticari faaliyetler ve vergisel amaçlardır. 

Muhasebenin amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılan alt dallarını kendi içinde aşağıda 

gösterilen şekilde sınıflandırabiliriz: 

 
Tablo 2. Muhasebenin Alt Dalları 

Finansal Muhasebe Denetim 

Yönetim Muhasebesi Maliyet Muhasebesi 

Muhasebe Sistemi Tasarımı Vergi Muhasebesi 

Kar Amacı Gütmeyen Muhasebe Bütçe Muhasebesi 

Uzmanlık Muhasebeleri Banka Muhasebesi 

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Sigorta Muhasebesi 

Fon Muhasebesi Türev Ürünler Muhasebesi 

Kaynak: (accountingcorner.org, t.y.) 

 

Finansman ise raporlarda yer alan bilgilerin analizi ve gelecekle ilgili tahminler ile ilgilenirken 

aynı zamanda para ve fonların sağlanması, yönetimi ve denetimi çalışmaları ile ilgilenmektedir. 

Teknik olarak finansman, kaynak tahsisi ve yönetimi ile ilgilenmektedir. Finansmanın temel 

amacı; hissedarlarının bolluk düzeyini en yükseğe çıkarmak, yani şirket hisse senetlerinin pazar 

değerinin yükselmesini sağlamaktır. 

Finansmanda, kendi içinde, kaynağına ve süreye göre finansman olmak üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır. Ayrıca iç ve dış finansman olarak da sınıflandırılabilir. Finansmanın, amaçlarını 

gerçekleştirmek için kullanılan alt dalları aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 3. Finansmanın Alt Dalları 

İç finansman Dış Finansman 

Katılım Finansmanı Öz Kaynak Finansmanı 

İç Finansman Kredilendirme 

Karşılık ve Yedek Akçeler  Oto-finansman 

Birikmiş Amortismanlar Borçlandırma 

Sermayenin Serbest Bırakılması Ortaklara Borçlar 

Varlık Azaltma - Sermaye İlave Etme Sermaye Artırımı 

 

6.MUHASEBE VE FİNANSMANIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Finans ve muhasebe kavramları birbirine çok yakın kavramlar iken aynı zamanda birbirinden 

farklı özelliklerde taşımaktadırlar. Muhasebe, finansal bilgilerin teknik olarak kayda alınması ve 

doğru bir şekilde raporlanması iken finans, fonların etkin bir şekilde edinilmesi ve uygun kullanım 

yerlerine paylaştırılması gibi işlemlerin yönetimiyle ilgilenir. Aynı zamanda eldeki nakdi 

arttırmak ve ortaya çıkabilecek kayıpları da en aza indirmek amaçları arasındadır. Finans 

muhasebeye göre daha kapsamlı bir terimdir. Finansmanda ortaya çıkan en önemli ölçüt paranın 

zaman değeridir (Çelik M. O., 2019). 

6.1.Muhasebe ve Finans Arasındaki Temel Farklılıklar: 

Muhasebe ve finans sermaye ve fonlar üzerinde ortak bir amaç için çalışsa da yapılan işlemler, 

kullanılan yöntem ve araçlar birbirinden farklıdır. 

Muhasebe ve finans arasındaki temel farklılıkları genel hatlarıyla şöyle belirtebiliriz: 

* Muhasebe mali işlemlerinin kaydının tutulması için düzenli bir süreci kapsar iken, finans var 

olan ve sağlanacak fonların en iyi şekilde yönetilmesi ile ilgilenir.  

*Finansal bilgi açısından, işletmenin finansal durumunu konusunda finansal tablo kullanıcıları 

için muhasebe faydalı olurken finans, işletmenin gelecekteki durumunu kestirmede kullanılır.  

*Muhasebe,  temel ve yan mali tablolar üretir iken finans, rasyolar, risk ve yatırım analizi, nakit 

yönetimi gibi araçlardan yararlanır.  

*Genel olarak sınıflandırdığımızda; dört ana muhasebe dalı varken üç finans dalı vardır (Çelik 

M. O., 2019) 

*Muhasebe, finans için gerekli olan ana bilgileri sağlar. 

*Muhasebe ile toplanan finansal bilgiler raporlanarak işletmelerin geçmişte sahip oldukları varlık 

ve kaynakların gelecekteki durumları tahmin edilmeye çalışılır ve sürekli geliştirilmesi ve 

yorumlanması sağlanır. Bu analiz ve yorumlardan sonra muhasebe yerini finans işlemine 

devreder. 

*Muhasebe gerçekleşmiş olan mali nitelikli işlemlerin bilgilerini düzenler ve takip eder. Finans, 

aktif bir planlama ile sermayeye nasıl uygun kaynak sağlanacağını ve bu kaynakların nasıl etkin 

kullanılması gerektiği konusunda tahminlerde bulunur ve fonları paylaştırır. Bu saydığımız 

farklılıkları aşağıdaki tabloda özetleyebiliriz: 

 

 

 

Tablo 4. Muhasebe ve Finansmanın Karşılaştırılması 

Karşılaştırma Kriterleri Muhasebe Finans 

Tanım 

Bir işletmenin mali nitelikleri 

işlemlerinin kaydını yapar ve sonuç 

tabloları ile raporlar  

İşletme fonlarını yönetir 

Alt Dallar 

Finansal Muhasebe, Yönetim 

Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, 

Vergi Muhasebesi vb. 

Özel Finans, Bankacılık, Kamu 

Maliyesi, Kurumsal Finans vb. 
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Kariyer Seçenekleri 

Serbest muhasebeci ve mali müşavir, 

Yeminli mali müşavir, Vergi 

danışmanı, İç ve dış denetçi vb. 

Finans Uzmanı, Bankacı, 

Finansal Analist, Finans 

Danışmanı vb. 

Kapsam 
Finansı tamamlar Muhasebeden aldığı bilgi ve 

raporları kullanır  

Görev 

Finansal bilgi kullanıcılarına 

işletmenin şu andaki mali durumu 

hakkında bilgilendirmek  

Gelecekte izlenecek stratejik 

taktikleri belirlemek için 

sermaye piyasası ve fonlarını 

incelemek 

Araçlar 

Temel mali tabloları düzenlemek ve 

raporlamak   

Risk Analizi, Sermaye 

Bütçelemesi, Oran Analizi, 

Kaldıraç Oranları vb. 

Kaynak: (Çelik M. O., 2019) 

Muhasebe ve finansman bir bütünün iki parçasıdır fakat çeşitli yönlerden farklılık göstermektedir; 

işletmeler için muhasebe ve finansman arasındaki farklılıkları aşağıda verilen iki tabloda ayrıntılı 

bir biçimde gösterebiliriz. 

 
Tablo 5. Muhasebe ve Finans Arasındaki Farklar 

Muhasebe Finans 

Mali nitelikli işlemleri ticari defterlere 

kaydetme, raporlama ve analiz işini yapar. 

Varlıklar ve fonların kazancı ile ilgilenir. 

Finansal iş ve işlemlerin oluşmasından sonra 

kayda alınma görevini üstlenmiştir. 

İşletmelerin fon ve varlık gereksinimleri ile ilgili ön 

araştırma ve tahminler yapar. 

İç ve diş kullanıcılar için finansal bilgileri 

toplama ve sunma amacını taşır. 

Karar verme, strateji, yönetim ve kontrol amaçlarını 

içerir. 

Gelirler alındığında değil satış noktasında, 

giderle meydana geldiğinde muhasebeleştirilir. 

Fonların tespitinde, nakit akış sistemi oluşturulur ve 

gerçekleşen ödemeler ve giderlerin kaydı yapılır. 

Hesaplar, mali tablolar, dipnotlar ve açıklamalar 

kullanılan araçlardan bazılarıdır. 

Oran analizi, risk yönetimi, yatırım geri dönüş oranı 

vb. araçlar kullanılır. 

Kaynak: (globalbankingandfinance.com, 2018) 

Tablo 6. Muhasebe ve Finansal Yönetimin Karşılaştırılması 

Karşılaştırma 

Kriterleri 

Muhasebe  Finansal Yönetim 

Tanımlar 
Finansal işlemlerin kaydı ve raporlanması İşletmelerin varlık ve borçlarını 

yönetmek 

Neden önemli 

İşletmelerin içinde bulunduğu finansal 

durumunu gösterir 

Gelecekteki planları için karar 

vermeye ve yönetmeye yardımcı 

olur 

En son 

kullanıcılar  

Yönetim, ortaklar, finansal bilgi kullanıcıları 

ve düzenleyicileri, alacaklılar, analistler 

Yönetim ve ortaklar 

Başlıca görevler 

Finansal bilgilerin raporlanması ve analizi Varlık yaratma 

Nakit yönetme 

Eldeki varlıkların etkin kullanımı 

Türleri  

İki ana tiptedir 

1.Finansal Muhasebe 

2.Yönetim Muhasebesi 

Üç temel unsuru içerir 

1.Finansal planlama 

2.Finansal kontrol 

3.Finansal karar alma 

Kaynak: (globalbankingandfinance.com, 2018) 

 

7. SONUÇ ve TARTIŞMA 

 

Bilgi, finansal bilgi, teknoloji ve dijitalleşmenin en yüksek noktaya çıktığı günümüzde, toplum, 

kurum, birey ve çıkar grupları tarafından muhasebe ve finans kavramları birbirilerine benzer 

oldukları düşünülmesine rağmen muhasebe ve finans kavramlarının arasında farklılıklar olduğu 

düşünülmektedir. Bu çalışmada muhasebe ve finans departmanlarının finansal bilgi kullanıcıları 
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için farklı bilgiler oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Muhasebe ve finans departmanlarının 

kullanıcılara sağladıkları bilgi bağlamında durum tespiti yapılmıştır.  

Günümüzde geleneksel raporlamada ve bütünleşik raporlarda finansal bilgiler kadar finansal 

olmayan bilgiler de önem taşımaktadır. Özellikle finansal bilgi kullanıcıları açısından öngörüler 

yapılırken büyük ölçüde finansal verilere odaklanılmakla birlikte finansal olmayan ölçütler de 

kullanılmaktadır. Muhasebe açısından finansal bilgi süreci, kayıt yapılmasına neden olan finansal 

bilginin oluşumuyla başlamaktadır. Ancak her veri, finansal bir bilgi olarak kabul 

edilmemektedir. Muhasebede finansal bilginin konusunu, bir mal ya da hizmet alışverişi kısaca 

bir değer hareketi olması durumunda; tarafları, fiyatı, miktarı ve dolayısıyla tutarı oluşturmaktadır 

(Ersoy, 2014). Belgeye dayandırılması zorunlu olan tutar muhasebenin temel kavramları, 

muhasebe standartları gibi belli ilkeler çerçevesinde kaydedilmektedir. Belli dönemlerde 

işletmenin durumunu ve başarısını gösteren finansal raporlar söz konusu kayıtlara dayanarak 

oluşturulmakta ve finansal bilgi kullanıcılarının kullanımına sunulmaktadır. Finans açısından 

finansal bilgi süreci ise; muhasebe tarafından üretilen finansal raporlarla başlamaktadır. Finans, 

işletmenin varlık ve borçlarında meydana gelen değer hareketlerinin sonucunu gösteren finansal 

raporların oran analizleri, risk yönetimi, yatırım geri dönüş oranı gibi rasyolarla, işletmenin 

gelecekte alacağı kararlara, varlık veya yatırımlar için oluşturulacak fonların yönetilmesine ve 

finansal bilgi kullanıcılarının kararlarına yardımcı finansal bilgiler üretmektedir. Finansın 

üreteceği finansal bilgilerin kaliteli olabilmesi için muhasebenin ürettiği finansal bilgilerin tam, 

doğru, zamanında ve anlaşılır olması gerekmektedir. Muhasebe, mali nitelikli işlemlerin bilgi 

sistemi içinde doğru şekilde yer almasından sorumlu olduğu kadar üretilen finansal bilgilerin 

işletme ile ilgili gerçek durumu yansıtmasından da sorumludur. Bu sorumluluk tüm varlıkları, 

kaynakları aynı zamanda gelir ve giderleri kapsamaktadır. Finans, finansal verileri büyüme ve 

planlama ile kavramaya çalışmaktadır. Bu durum ortaya çıkan finansal eğilimleri incelemeyi, 

rapor etmeyi, gelecekle ilgili planlar yapmayı, tahminlerde bulunmayı gerektirmektedir. Aynı 

zamanda finansın üreteceği finansal bilgi, işletmeyle ilgili olası finansal kaygı ortamlarına ilgi 

çekmeyi ve fırsatlar için uygun ortamları belirlemeyi kapsamaktadır. Finans, tipik olarak yıllık 

bütçelemeye öncülük ederek üst düzey yöneticilerin stratejik girişimler, varlık yatırımları ve 

borçlanma konusunda karar vermelerine yardımcı olmaktadır. 
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İnternetin artık günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olması sebebiyle 3 Boyutlu (3B) sanal dünyalarda ortaya çıkan 

gelişmeler insanlığı tümüyle etkisi altına almaktadır. İnternetin halefi olarak değerlendirilen metaverse ise bu 

gelişmeler noktasında kullanıcılarına fiziksel dünyada varolanların da ötesinde imkanlar ve deneyimler sunmaktadır. 

Günümüzde oldukça popüler bir kavram olarak her platformda tartışılan metaverse teknolojilerindeki gelişmeler, 

elbette tüm sektörlerde baş döndürücü bir değişimi beraberinde getirmektedir.  Bu çalışmanın amacı; metaverse 

teknolojilerinin gelişmesinin muhasebe açısından fırsat ve tehditlerini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle 

3B sanal dünyaların metaverse’e evrilmesi incelenmiş ve dünyada metaverse-muhasebe ilişkisini ortaya koyan 

gelişmeler ile metaverse okuryazarlığı ve metaverse muhasebesi konuları tüm muhasebe paydaşları açısından güncel 

bir gelişme olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak; eğer bu yeni yaşam alanları kaçınılmaz geleceği ifade ediyorsa; bu 

durumda muhasebenin yeni yaşam alanlarına adapte olabilmesi için hızlı hareket edilmesi ve muhasebe meslek 

mensuplarının, akademisyenlerin, işletmelerin ve öğrencilerin radikal değişimlere hazırlanması gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, 3B Sanal Dünyalar, Metaverse. 

 

IS METAVERSE AN OPPORTUNITY OR THREAT FOR ACCOUNTING? 

 

Abstract 

Since the Internet is now an integral part of daily life, the developments in 3D (3D) virtual worlds completely affect 

humanity.  Metaverse, which is considered as the successor to the Internet, offers its users opportunities and experiences 

beyond what exists in the physical world at  the point of these developments.  Today, as a very popular concept, 

developments in metaverse technologies discussed on every platform bring, of course, a dizzying change in all sectors.  

The aim of this study is to; to discuss the opportunities and threats of the development of metaverse technologies in 

terms of accounting. For this purpose, the evolution of 3D virtual worlds to metaverse was examined and developments 

revealing the metaverse-accounting relationship in the world and metaverse literacy and metaverse accounting issues 

were explained as an up-to-date development for all accounting stakeholders. As a result; If these new living spaces 

mean the inevitable future; in this case, in order for accounting to adapt to new living spaces, it is necessary to act 

quickly and prepare accounting professionals, academicians, businesses and students for radical changes.   

Keywords: Accounting, 3D Virtual Worlds, Metaverse. 

 

1. GİRİŞ 

İnternet’in ulaşım ağının ve kullanım alanlarının arttığı günümüzde internet gerek bireysel 

gerekse kurumsal yaşamda önemli bir araçtır. İnternet ile birlikte teknolojik gelişmelere bağlı 

olarak ortaya çıkan; dijitalleşme, 3 Boyutlu (3B) sanal dünyalar, yapay zeka, artırılmış gerçeklik 

gibi bir çok kavramın da sıkça kullanıldığı heyecan verici bu dönem; tüm sektörler gibi muhasebe 

alanını da alt üst etmektedir. Teknolojinin sürekli olarak yenilendiği ve değiştiği dijital dönüşüm 

sürecinde 10-15 yıl sonra nasıl bir resimle karşılaşılacağını tahmin etmek de zorlaşmaktadır. 

Sanal dünyalar, internet kullanımının yaygınlaşması ve ulaşılabilirliğinin artmasının bir sonucu 

olarak gerçek dünyada varlığını iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. Çok sayıda kullanıcının 

bir arada bulunmasına ve çevreleri ile etkileşime girmelerine olanak sağlayan sanal dünyalar 

teknolojinin de gelişmesine paralel olarak kullanıcılarına her geçen gün yeni içerikler 

sunmaktadır. Başlangıcında bir oyun platformu olarak tasarlanan sanal dünyalar; günümüzde 

eğitim, sağlık, hukuk, danışmanlık, pazarlama, finans ve muhasebe gibi pek çok sektörün de iş 

yapma biçimlerini yeniden gözden geçirmeye başladığı bir kavram olmuştur.   

Sanal dünya ile henüz tanışmamış kullanıcıların taşıdığı endişelere rağmen izleyen yıllarda bu 

dünyalar ile bir şekilde ufak da olsa temaslarının olabileceği gerçeği göz önünde 

bulundurulduğunda; sanal dünyaların gelişimi, avantaj ve dezavantajları, işletmelerin 

pozisyonları, sektörlerin geleceği gibi konularda literatür çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, 3B sanal dünyaların gelişimi ve metaverse’e evrilme süreci açıklanmış ve özellikle 

muhasebe ekseninde durumun tartışılması amaçlanmıştır. Yapılan taramalar sonucunda 

muhasebenin çok boyutlu olarak sanal dünyalardan etkilendiği ve bu yeni gerçekliğe ya da 

sanallığa yine çok boyutlu olarak hazırlanması ve evrilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

Özellikle muhasebe meslek mensuplarının, akademisyenlerin, işletmelerin ve öğrencilerin bu 

yeni sanal dünyalara adapte olup olmamaların gerekliliği tartışılmış ve bu yeni yaşam alanı 
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gerçeğinden kaçışın olmadığı ancak kullanıcı olarak sanal dünyaların avantajlarını ön plana 

çıkaran davranışlar sergilenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

2. 3B SANAL DÜNYALAR VE METAVERSE 

Sanal dünyalar, fiziksel olarak uzak konumlardaki birden fazla kullanıcının iş veya oyun amacıyla 

gerçek zamanlı olarak etkileşime girebileceği çevrimiçi ortamlardır. Sanal dünyalar, sanal 

gerçeklik uygulamalarının bir alt kümesini oluşturur ve üç boyutlu nesnelerin veya ortamların 

bilgisayar tarafından oluşturulan simülasyonlarını ifade eden daha genel bir terimdir (Dionisio, 

Burns ve Gilbert,2013). Bu yeni yaşam alanları bilgisayar temelli iletişim teknolojilerinin ulaştığı 

son nokta olarak değerlendirilmektedir. 

Sanal dünyaların tasarlanmasında edebi eserlerde tasviri yapılan dünyalar kullanılmıştır. Tüm 

dünyada çok okunan ve sanal dünyaların gelişiminde rol oynayan edebi eserler ve bir kutu oyunu 

şu şekilde sıralanabilir:  

1. 1954 – 1955 - J. R. R. Tolkien - Yüzüklerin Efendisi (3 Cilt) (Lord of The Rings) 

2. 1974 - Gary Gygax ve Dave Arneson  - Zindanlar ve Ejderhalar oyunu kurallar kitabı 

(Dungeons and Dragons) 

3. 1981 - Vernor Vinge - Gerçek İsimler (True Names) 

4. 1984 - William Gibson – Neuromancer 

5. 1992 - Neal Stephenson - Kar Kazası (Snow Crash) 

6. 1996 - George R. R. Martin - Taht Oyunları (Game of Thrones) 

Edebi eserlerin yanı sıra sanal dünyaların gelişiminin dayanak noktası 1967 yılında ortaya çıkan 

kısmen grafiksel bir gösterimi olan ve çoğunlukla metin üzerine kurulu “Advent” adında çok 

kullanıcılı alan adı (Multi  User Domain/Dungeon - MUD) olarak kabul edilmektedir (Sanchez, 

2009). Sanal dünya teknolojisinin gelişimi 1970’lerin sonuna denk gelmektedir. Özellikle 

1970’lerden başlayıp 20. Yüzyıl sonuna kadar yaşanan gelişmeler kronolojik olarak şu şekildedir. 

1. 1979 - Çok kullanıcılı alan adı (Multi  User Domain/Dungeon - MUD) ve Çok Kullanıcılı 

sosyal ortam (Multi-User Shared Hallucination – MUSH) 

2. 1985 - Ultima IV  

3. 1986/1989 - Commodore 64 için doğal ortam (1986) ve Fujitsu platformu   (1989) 

4. 1990’ların başı - İki Kişilik Gerçeklik, MAĞARA, Yapay Gerçeklik 

5. 1994 – Web dünyası 

6. 1995 - Dünyalar Şirketi (Worlds Incorporated) 

7. 1995 – Activeworlds 

8. 1996 - OnLive! Traveler 

9. 1996 - Meridian 59 

10. 1999 – EverQuest 

1996 yılında 3B sanal dünyaların gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak Devasa çok 

oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları (Massively multiplayer online role-playing game -  

MMORPG) kullanıcı deneyimine sunulmuştur. MMORPG teknolojisinin ortaya çıkması ile 

birlikte 2000’li yıllarda çok kullanıcılı, çevrimiçi, eş zamanlı grafiksel oyunların geliştirilmesine 

zemin oluşturulmuştur. 2000’li yıllardan itibaren MMORPG teknolojisi temel alınarak çok sayıda 

3B sanal dünya ve oyun ortamları oluşturulmuştur. Bu önemli gelişmelerin bazıları aşağıda 

kronolojik olarak verilmiştir: 

1. 2000 - The Sims 

2. 2003 - Second Life (SL) 

3. 2003 - Call of Duty  

4. 2004 - World of Warcraft  (WoW) 

5. Roblox 

6. 2007 – Solipsis 

7. 2007 – OpenSimulator (OpenSim) 

8. 2008 - Imprudence/Kokua 

9. 2009 - Blue Mars 

10. 2011 – Minecraft 

https://tr.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Gygax
https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Arneson
https://tr.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin
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11. 2013 - Super Mario AR 

12. 2016 – PokemonGo 

13. 2017 – Vrchat 

14. 2017 – Cryptokitties 

15. 2017 - PlayerUnknown's Battlegrounds  (PUBG) 

16. 2018 – Cryptovoxels 

17. 2018 – Decentraland 

18. 2020 - Alien Worlds 

19. 2021 – Horizon Worlds 

Günümüzde 3B sanal dünyalar kullanıcılarına artık VR teknolojilerinin de kullanıldığı ortamlar 

sunmaktadır. 2021 yılının sonlarına doğru yepyeni bir dünya olarak tanıtılan Horizon Worlds 

twitter1 hesabından “Zamanı geldi. 10.000 dünya zaten yaratıldı. Girin ve oynayın, inşa edin veya 

takılın. İmkanlar sonsuzdur.” açıklamasını yapmıştır. Ayrıca bu yeni sanal dünyanın Aralık 

2021’den Şubat 2022’ye kadar ki kullanıcı sayısının 10 kat artarak 300.000’e ulaştığını Meta 

sözcüsü Joe Osborne doğrulamıştır2.  Bununla birlikte hala çok popüler olan Second Life’ında 

kullanıcı sayısı Şubat 2022 itibariyle 64,687,961’dir3. 

Son derece yaygın kullanımı olan ve metaverse’in de gelişmesinde rol oynayan 3B sanal sanal 

dünyalar sadece oyun platformu olmaktan çıkarak eğitimden, hukuka, finanstan üretime, 

muhasebeden tıpa kadar pekçok sektörün de ilgisini çekmektedir. 

3. METAVERSE TEKNOLOJİSİ – FIRSATLAR VE TEHDİTLER 

Metaverse, kavramı ilk olarak 1992'de yayınlanan Neal Stevenson'ın bilim kurgu romanı Snow 

Crash'teki spekülatif kurgunun bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Kitapta gerçek insanların 

avatarlarının bulunduğu üç boyutlu sanal bir dünya metaverse olarak tanımlanmıştır. Kavram 

köken olarak, "meta – ötesi” ve “verse - evren" kelimesiyle birleşimi; fiziksel dünyaya bağlı 

varsayımsal sentetik/sanal bir ortam tanımlanabilir. Yani metaverse tam anlamıyla fiziksel 

dünyanın ötesinde bir evreni; bilgisayar tarafından oluşturulan bir dünyayı ifade etmektedir 

(Dionisio vd, 2013).  Metaverse, insan merkezli bilgi işlem olarak kabul edilen sanal bir dünya 

olmasına rağmen, özellikle erişilebilirlik, çeşitlilik, eşitlik ve insanlık açısından gerçek dünya 

üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etki göstermektedir (Duan, Li, Fan, Lin, Wu, Cai, 2021). 

Metaverse, karmaşık bir kavramdır. Son yıllarda, kavram Stephenson'un 1992'deki sürükleyici 

bir 3B sanal dünya vizyonunun ötesine geçerek, sanal ortamları oluşturan ve bunlarla etkileşime 

giren fiziksel dünya nesnelerinin, aktörlerin, arayüzlerin ve ağların özelliklerini içerecek şekilde 

büyümüştür (Smart, Cascio ve Paffendorf, 2013). 1990’ların başında konuşulmaya başlayan 

“metaverse” kavramı özellikle Facebook şirketinin kurucusu ve CEO’su Mark 

Zuckerberg’in "Facebook artık bir metaverse şirketi" şeklinde 28 Ekim 2021 tarihinde yaptığı 

açıklama ile birlikte oldukça popüler bir kavram olmuştur. Dünya genelinde, Google’da yapılan 

“metaverse” aramaları 24-30 Ekim 2021 döneminde en yüksek düzeye ulaşması da bu anlamda 

şaşırtıcı değildir.  

 
Şekil 1. Google “metaverse” aramaları (Şubat 2021 – Şubat 2022).  

Metaverse kavramı her ne kadar bugünlerde çok konuşulmaya başlasa da aslında son yıllarda 

yapılan film ve diziler ile kullanıcılar zihinsel olarak bu sürece hazırlanmıştır. Metaverse ve 

teknolojilerini içeren filmlere ve dizilere örnekler kronolojik olarak şu şekilde verilebilir. Filmler: 

                                                      
1 https://twitter.com/HorizonWorlds (16 Şubat 2022) 
2 https://www.teknoblog.com/meta-horizon-worlds-kullanici-sayisi/ 
3 www.gridsurvey.com – 20.02.2022 

24-30 Ekim 2021 

https://twitter.com/HorizonWorlds?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1494007916990373895%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.teknoblog.com%2Fmeta-horizon-worlds-kullanici-sayisi%2F
http://www.gridsurvey.com/
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Matrix -1999, Minority Report – 2002, Avatar – 2009, Gamer – 2009, Her – 2013,  Lucy – 2014, 

Ready Player One – 2018. Diziler: Serial Experiments Lain – 1998, Person of Interest, 2011 

– 2016, Black Mirror, 2011 – 2019, Love Death + Robots, 2019 – devam ediyor. 

Metaverse, algılanan bir sanal evrende birleştirilmiş kalıcı, paylaşılan, eşzamanlı ve 3B sanal 

alanlara sahip olmalıdır. Metaverse’in kavramdan bir geçekliğe dönüşebilmesi için şu teknik 

temellere ihtiyaç vardır: Sanal Gerçeklik (VR – Virtual Reality), Artırılmış Gerçeklik (AR – 

Augmented Reality), Karma Gerçeklik (MR – Mixed Reality) ve Genişletilmiş Gerçeklik (XR – 

Extended Reality). VR, AR, MR ve XR; kullanıcıların sanal dünyada daha gerçekçi ve spesifik 

bir deneyim elde etmelerini sağlayarak sanal dünya operasyonunu gerçek dünyaya daha benzer 

hale getirebilecektir (Lee vd. 2021: 43-45). Kullanıcıların avatarları ile bu 3B evrenlerde görsel, 

işitsel, kokuya dayalı ve dokunsal süreçlerini içeren zenginleştirilmiş deneyimleri de 

yaşayabilecekleri teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.  

Metaverse, son dönemdeki blockchain gibi yeni teknolojilerin de bir araya geleceği ve bu 

teknolojilerin anlam kazanacağı bir yapı olacaktır. Blockchain alt yapısına kayıtlı olan kripto 

paralar, merkeziyetsiz finans sisteminin araçlar olduğu için metaverse evrenindeki ekonominin 

de temelini oluşturabilecektir. Block chain teknolojisi kullanılarak üretilen Non Fungible Token 

(NFT) kullanımları da metaverse için çok uygundur. Web teknolojilerinin ilerlemesi 

metaverse’ün gelişmesi ve yaygınlaşması için önemlidir. Günümüzde, internetin yeni şekli olarak 

adlandırılan web 3.0 teknolojileri herhangi bir aracı olmadan, merkeziyetsiz bir bağlantı kurmayı 

sağlamaktadır. Bu durum aslında metaverse için bir alt yapı sunmaktadır. 

Metaverse teknolojik altyapısını tüm bu teknolojilerin gelişimi, ilerlemesi ve yaygınlaşması 

oluşturmaktadır. Ancak günümüzde henüz hayal edilen metaverse teknolojilerine ulaşılamamıştır.  

Metaverse evrenlerine, geliştirilen bu teknolojiler ile 3B holografik avatarlar olarak ulaşıldığında 

insanlar arasında yepyeni bir iletişim ve iş yapma kültürü ortaya çıkacaktır. Kullanıcılara ait 

avatarların hologramları ile mesafe problemi olmadan gerçek dünyadaki gibi bir araya gelerek 

sohbet edebilecek, iş toplantılarına, konserlere, derslere katılabilecek, mağazaları gezebilecek ve 

hatta tatil yapıp dünyanın bir ucundaki tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret edebilecektir. Her ne 

kadar bu gelişmeler çok heyecan verici olsa da henüz bu boyutlarda metaverse evrenlerinin 

gelişmesi ve yaygınlaşması için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. 

Günümüzde özellikle Covid-19 pandemi döneminde, albüm lansmanları ve sanatsal sergilerin 

açılışı, konserler ve hatta moda defileleri gibi faaliyetler metaversede yapılmaya başlanmıştır. 

Metaverse evreninde kültür ve sanat faaliyetlerin yanı sıra, dünyadaki önemli markalar da bu yeni 

dünyada yer almaya başlamıştır. Öyle ki; Metaversedeki “Ceek Vr” şehrinde ilk perakende giyim 

mağazası H&M tarafından açılmıştır1. Bununla birlikte başta Meta (facebook) olmak üzere; Coca-

Cola, Clinique, Gucci, Charli Cohen, Chipotle, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Adidas, Nike, ve 

Zara gibi dünyaca ünlü markalar biraz da FoMO 2  etkisiyle metaverse adım atmışlardır. 

Türkiye’de de Vestel ve Damat&Tween markaları metaverse için hazırlıklara başlamıştır. 

Metaverse, iş dünyası için yeni iş modelleri ortaya çıkaracaktır. Müşteriler ya da kullanıcılar 

metaverse yöneldikçe veya daha fazla vakit geçirdikçe işletmelerin bu platformlarda olması 

kaçınılmazdır. Bu durumda işletmeler metaverse içinde ya yeni bir dijital varlık oluşturacak ya 

da mevcut ürünlerini dijital varlığa çevirecek ve bu işleri yapacak yeni personele ve/veya iş 

modeline ihtiyaç duyacaktır. Ancak işletmelerin dijital olgunluk seviyesi kabul edilebilir seviyeye 

ulaşmadıkça bu dönüşümün yaşanması oldukça zordur.  

Metaverse içerisinde alışveriş yapmak için dijital cüzdan kullanılmaktadır. Banka ve finans 

kurumları; dijital cüzdan, kripto para gibi araçlardan oluşacak metaverse ekonomisinin fırsat 

yaratacağını düşünüyorsa doğru stratejiler oluşturmalıdır. 

Metaverse, gerçek dünyada olduğu gibi kara parçalarından oluşmakta ve bu kara parçaları 

blockchainde NFT’ler ile temsil edilmektedir. Metaverse’deki farklı platformlara ait kara 

parçaları coin karşılığında kullanıcılar tarafından satın alınabilir ve üzerinde dijital varlıklar 

geliştirilebilir. 

                                                      
1 https://twitter.com/CEEK/status/1468288936921468931?s=20&t=Eq-D8dbmuNtLas6v1my21w 
2 Gelişmeleri Kaçırma Korkusu – FoMO (Fear of Missing Out) 
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Metaverse evrenlerine giriş yapabilmek için gerekli VR gözlük ve diğer ek cihazların günümüzde 

oldukça pahalı olduğu için yaygın kullanılamamaktadır. Bu sebeple metaverse uygulayıcılarının 

hayal edilen evrene ulaşabilmeleri için VR teknolojisinin ucuzlaması, milyonlarca insanı aynı 

anda metaverse evrenine bağlanabilmek için modere edecek alt yapının kurulması, çok yüksek 

işlem gücüne ve hızına sahip donanımların yaygınlaşması gerekmektedir. Bununla birlikte, VR 

gözlüklerin uzun süreli kullanımı burun üzerindeki yükü artırdığı için rahatsızlık verebilmektedir. 

Bununla birlikte baş dönmesi, mide bulantısı gibi yan etkileri de olabilmektedir. Bu olumsuzluğun 

da hafif giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesi ile çözülmesi planlanmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre; AR uygulamaları uzun süre kullanıldığında dikkat dağınıklığına ve 

beraberinde fiziksel kazalara yol açmaktadır. Aşırı bilgi yüklemesi ve bağımlılık da depresyon, 

anksiyete gibi psikolojik sağlık sorunlarını beraberinde getirebilmektedir. Yüksek kaliteli sanal 

gerçeklik ortamları ve şiddet içeren temsiller kullanıcılar için travmatik deneyimleri 

tetikleyebilir.  Genişletilmiş VR kullanımı, sosyal izolasyona ve gerçek yaşamdan uzak durmaya 

yol açabilir ve hareketiz yaşam tarzı nedeniyle obezite ve kalp sorunlarını da ortaya çıkarabilir 

(Christopoulos vd, 2021: 2). 

Siber zorbalık ve taciz gibi sanal suçlar metaverse’de ortaya çıkmaya başladıkça yeni engelleyici 

kurallar ve düzenlemelerin yapılması gerekir. Bununla birlikte veri güvenliği de oldukça önemli 

bir konudur. Çünkü metaverse kişisel bilgilerin yanı sıra davranışları (jest ve mimikler) da 

saklayacağından bu durum ile ilgili yeni güvenlik stratejilerine ihtiyaç duyulacaktır. Ortaya 

çıkabilecek bir diğer tehdit ise fikri mülkiyet sahipliği konusudur. Telif hakkı doğuran ve yapay 

zeka tarafından oluşturulan bir dijital varlığın fikri mülkiyet sahipliğinin kime ait olacağı konusu 

mevcut mevzuatlarla açıklanamamaktadır.  

Metaverse ve Muhasebe 

Kullanıcıların, birbirleriyle ve çevreleriyle gelişmiş teknolojiler aracılığı ile etkileşime 

girmelerine olanak sunan 3B sanal dünya olan metaverse’de muhasebe alanında ortaya çıkan 

gelişmeler oldukça günceldir. Aralık 2021’de dünya çapında çok büyük bir muhasebe 

danışmanlık hizmeti veren Pricewaterhouse Coopers’a ait PwC Hong Kong 1  metaverse 

platformlarından Sandbox’ta halka açık bir arazi satın almıştır. Yine Aralık 2021’de Prager Metis 

(PM) tarafından , metaverse platformlarından Decentraland’da resmi olarak ilk muhasebe (CPA) 

firması açılmıştır.  Prager Metis, uluslararası bir muhasebe firması olmanın yanı sıra denetim, 

vergi, danışmanlık, işletme yönetimi ve uluslararası hizmetler dahil pekçok alanda müşterilerine 

hizmet sunmaktadır. Metaverse’de açılan merkez ile PM; metaverse’de muhasebe ve finansal 

danışmanlık ihtiyacı olan bireysel ya da kurumsal kullanıcılar için hizmet verebilecek ve 

potansiyel müşterilere metaverse’ü finansal bir bakış açısıyla tanıtmak için gereken uzmanlığı 

sağlayacaktır.  PM’nin metaverse’deki sanal binasının birinci katında NFT’lerin sergileneceği ve 

kullanıcıların sosyal alan olarak vakit geçirebileceği bir galeri, ikinci katında ise toplantı odaları, 

konferans salonları ve çalışma alanları yer alacaktır. Çatı katı olarak planlanan üçüncü katta da 

PM’nin eğlence alanları planlanmaktadır (www.pragermetis.com,2022).   

Metaverse teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte izleyen 10-15 yıl içerisinde muhasebe mesleğinde 

de değişimler kaçınılmaz olacaktır. Bu değişimler şu şekilde özetlenebilir. 

1. Müşteri görüşmelerinin boyut değiştirmesi: Yüz yüze görüşme imkanı olmayan 

müşteriler ile metaverse teknolojileri ile metaverse platformlarında görüşmeler 

yapılmaya başlayacaktır.  

2. Metaverse okuryazarlığı: Metaverse teknolojilerini anlayabilmek, kullanabilmek ve 

fırsatları yakalayabilmek adına hem meslek mensuplarının hem firmaların hem de 

akademi tarafının metaverse okuryazarlığının artırılması gerekecektir.  

3. Metaverse muhasebesi: Metaverse platformlarında meydana gelen ticari işlemler 

kripto paralar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde kripto paraların gerçek 

dünyada da kaydedilmesi, raporlanması ve vergilendirilmesi konusunda çalışmalar 

                                                      
1 https://dailyhodl.com/2021/12/24/big-four-accounting-firm-enters-the-metaverse-with-purchase-of-virtual-land-in-

the-sandbox-sand/ (26.01.2021). 

https://dailyhodl.com/2021/12/24/big-four-accounting-firm-enters-the-metaverse-with-purchase-of-virtual-land-in-the-sandbox-sand/
https://dailyhodl.com/2021/12/24/big-four-accounting-firm-enters-the-metaverse-with-purchase-of-virtual-land-in-the-sandbox-sand/
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devam etmektedir. Bu gelişmelerin sonucuna göre metaverse muhasebesi de gerek 

meslek mensupları gerekse akademi tarafında şekillenebilecektir.  

4. Yeni/güncel yetkinlikler ve dijital beceriler: Metaverse teknolojisinin anlaşılması ve 

uygulanabilmesi için yeni yetkinliklerin ve dijital becerilerin muhasebe paydaşları 

tarafından kazanılması gerekecektir.  

5. Mesleki sınavların değişmesi: Muhasebe meslek mensubu olabilmek için yeni 

yetkinlikleri de içerisine alan müfredatlar ve mevzuatların değişmesi söz konusu 

olacaktır.  

6. Muhasebe eğitiminin yeniden düşünülmesi: Yeni nesil meslek mensuplarının 

yetişmesi için gerek ortaöğretim gerekse yükseköğretimde muhasebe eğitiminin gelişen 

teknolojiler ve metaverse özelinde güncellenmesi gerekecektir.  

Metaverse gerçeği her ne kadar çok yeni bir kavram olmasa da son zamandalar yaşanan gelişmeler 

ile daha çok merak edilmekte ve etkileri tartışılmaktadır. Muhasebe alanındaki etkileri ve 

gelişmeleri de elbette tüm muhasebe paydaşlarını yakından ilgilendirmektedir.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Metaverse, günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile internetin halefi olarak görülen ve fiziksel 

gerçekliği dijital ile birleştiren sürekli ve kalıcı çok kullanıcılı sanal bir dünyadır. Yakın gelecekte 

teknolojideki bu gelişmeler deneyimlendikçe, metaverse’ün bir ihtiyaç ya da gereklilik 

noktasında değerlendirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Blockchain teknolojilerinin her geçen gün 

daha çok kullanıcıya ulaşması, dünyanın önemli şirketlerinin metaverse dünyalarının gelişmesi 

noktasında yatırımlarını artırması ya da yeni yatırım alanlarına yönelmesi, yeni neslin zaten dijital 

bir dünya içerisine doğması ve büyümesi gibi sebepler de metaverse’in geleceği konusunda 

önemli ipuçları vermektedir.  

Muhasebe açısından da metaverse tüm paydaşlarda heyecan ve merak uyandırmıştır. Hatta, PwC 

Hong Kong ve Prager Metis gibi büyük muhasebe firmaları metaverse’de arsa alıp bina tasarlama 

faaliyetlerine başlamıştır. Yaşanan tüm bu gelişmeler çerçevesinde tüm muhasebe paydaşlarının 

etkilenmesi ve değişimi söz konusu olacaktır. Bu anlamda başta muhasebe eğitimi olmak üzere, 

meslek mensupları, işletmeler ve kanun koyucular açısından bu gelişmeler izlenmeli, önlem 

alınmalı, yeni uygulamalar tasarlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.  

İzleyen 10-15 yılda metaverse teknolojilerinin hedeflenen düzeye ulaşması beklenmekte ve bu 

sebeple özellikle muhasebe eğitimi konusunda yeni nesil için yeni nesil öğretim programları ve 

müfredatları oluşturulmalıdır. Gerçekte bakıldığında aslında bu sanal dünyaların hedef kitlesi 

yeni nesildir. Sanal varlıklara yatırım yapmak yeni nesil açısından değerlendirildiğinde normal 

bir durum olarak algılanmaktadır. Geleceğin muhasebe mensuplarının eğitiminde de bu durumlar 

göz önüne alınmalıdır. Muhasebe ders müfredatlarının güncellenmesi ve metaverse 

teknolojilerinin ders müfredatlarına eklenmesi gerekmektedir. Elbette, bu derslerin verilmesi için 

yeni nesil akademisyenler yetişmesi ve akademideki öğretim elemanlarının da güncel gelişmelere 

ayak uydurması şarttır. 

Muhasebe meslek mensupları tüm bu gelişmeler noktasından işletmelere yol arkadaşlığı yapan 

taraf olarak, metaverse okuryazarlığı ve metaverse muhasebesi konularında gelişime ve değişime 

açık olmalıdır. Özellikle, meslek mensubu unvanının alınmasındaki sınav ve süreçler bu 

gelişmeler ışığında üst kurullar tarafından gözden geçirilmelidir. İşletmeler metaverse 

dünyalarında yer almaya başladıkça blockchain teknolojileri ile karşı karşıya gelecekleri için üst 

yönetim ve muhasebe-finans çalışanlarının bu konularda okuryazar olması gerekmektedir. FoMO 

etkisiyle hareket etmek işletmelerin büyük zararlarla karşılaşmasına neden olabilecektir.  

Muhasebe kavramının metaverse açısından tartışılmasında ortaya çıkan iyi niyetli çözümler, 

mevzuatlar ve kanun koyucular tarafından net bir şekilde her yönüyle belirlenip uygulama 

düzeyine geçirilmediği sürece bu aşamada kalacaktır. Yarının planlamasına ve uygulamalarına 

bugünden başlanmalı ve artık çözüm uygulamalarının sonuçları tartışılmaya başlanmalıdır. Bu 

çalışma ile birlikte ulusal literatürde muhasebe ve metaverse konularının tartışıldığı ulusal makale 

ve lisansüstü tez çalışmalarının sayısının artması literatürün yaygınlaşması açısından önemlidir.  
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Metaverse şu anda iyi ya da kötü olma durumu konusunda gri bir alanda yer almaktadır. 

Hedeflenen uygulamalar açısından kolaylaştırıcı ve cazip yönleri olsa da sahiplik, güvenlik ve 

gizlilik noktalarında hukuksal boşlukları soru işaretleri oluşturmaktadır. Herşeye rağmen 

metaverse’de nasıl ve ne şekilde yer alınacağı planlanmalı ve avatajlarına odaklanarak bilginin 

gücü ile riskler bertaraf edilmelidir. 

 

KAYNAKLAR 

 

Christopoulos, A.; Mystakidis, S.; Pellas, N.; Laakso, M.-J. ARLEAN: An Augmented Reality 

Learning Analytics Ethical Framework. Computers 2021, 10, 92. 

 

Dionisio, J. D. N., Burns, W. G., Gilbert, R. (2013). 3D Virtual worlds and the metaverse: Current 

status and future possibilities. ACM Computing Surveys (CSUR), 45(3), 34. 

 

Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., & Cai, W. (2021, October). Metaverse for social good: 

A university campus prototype. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on 

Multimedia (pp. 153-161). 

 

Lee,  L.H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., Kumar, A., Bermejo, C., Hui, P. (2021). 

All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, 

Virtual Ecosystem, and Research Agenda. Computers and Society (IF) arXiv:2110.05352v3.  

 

https://twitter.com/HorizonWorlds (16.02.2022) 

https://twitter.com/CEEK/status/1468288936921468931?s=20&t=Eq-D8dbmuNtLas6v1my21w 

(16.02.2022) 

https://www.teknoblog.com/meta-horizon-worlds-kullanici-sayisi/ (18.02.2022) 

www.gridsurvey.com – (20.02.2022) 

https://dailyhodl.com/2021/12/24/big-four-accounting-firm-enters-the-metaverse-with-

purchase-of-virtual-land-in-the-sandbox-sand/ (26.01.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

MOBİL ÖDEMELERİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE 

BİR ANKET ÇALIŞMASI 
 

Ahmet Coşkun YILDIRIM  
Başkent Üniversitesi, Doktora öğrencisi, ahmetcoskunyildirim@yahoo.com 

 

Bankacılık sektörünün dijital dönüşümünün veri odaklı bir süreçle birlikte iş modellerinde, risk 

yönetiminde büyük değişimlere yol açtığı bilinmektedir. Büyük veri (big-data) ve yapay zekanın 

kullanımı ile birlikte dijital dönüşümün somut etkileri daha belirgin olarak kendisini göstermiştir.  

Yani, tarihsel olarak Türk Bankacılık Sektöründe, bireysel bankacılık alanında kredi kartı ve 

ATM kullanımıyla hızı artan teknolojik gelişmeler, 1990’ların sonlarında başlayan internet 

https://twitter.com/HorizonWorlds?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1494007916990373895%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.teknoblog.com%2Fmeta-horizon-worlds-kullanici-sayisi%2F
https://twitter.com/CEEK/status/1468288936921468931?s=20&t=Eq-D8dbmuNtLas6v1my21w
https://www.teknoblog.com/meta-horizon-worlds-kullanici-sayisi/
http://www.gridsurvey.com/
https://dailyhodl.com/2021/12/24/big-four-accounting-firm-enters-the-metaverse-with-purchase-of-virtual-land-in-the-sandbox-sand/
https://dailyhodl.com/2021/12/24/big-four-accounting-firm-enters-the-metaverse-with-purchase-of-virtual-land-in-the-sandbox-sand/
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bankacılığı ve GSM bankacılığı uygulamaları ile ivme kazanmıştır (İlko, 2003; 54). 2000’li 

yılların ilk bölümünde internet bankacılığının müşteri tabanı genişlerken, 2010’lu yılların 

özellikle ikinci yarısı ile birlikte bankacılık iş modellerindeki dijital dönüşümün etkisi oldukça 

belirginleşmeye başlamıştır. Diğer bir deyişle, bankaların alternatif dağıtım kanalı olarak 

nitelenen dijital kanallar, artan müşteri hacimleriyle bankaların faaliyet ve kârlılığının merkezine 

oturmaya başlamıştır.  

 

İnternet bankacılığı ve mobil bankacılıkta görülen gelişmelerle birlikte, müşterilerin daha çok 

mobil bankacılığı tercih etmeye başladıklarını göstermektedir. Fakat, büyük hacimli tekil 

işlemlerde internet bankacılığının hacmi halen belirgin olarak devam etmektedir. Bu durum, 

dijital ödeme sistemlerinde müşterilerin mobil bankacılığa yönelik tercihlerinin, artan işlem adedi 

sayısı ve işlem hacmi nedeniyle, daha da belirginleşmekte olduğunu göstermektedir. Buna göre, 

önümüzdeki yıllarda internet bankacılığında işlem hacimlerinde mobil bankacılık lehine görülen 

düşüşün, işlem hacimlerinde de görülmesini olası kılmaktadır.  

 

Banka müşterilerinin mobil ödeme sistemlerine yönelik olarak artan talebi, bankaların da bu 

alanda hizmet kalitesini ve güvencesini artırarak bu talebe cevap vermeyi öncelemesine neden 

olmuştur. Müşteri talebinin tetiklediği bu süreçte arz kalitesinin gelişmesi teknolojinin 

yayılmasında etkili olmuştur. Dolayısıyla, mobil ödeme teknolojilerinin müşteri tercihlerinde öne 

çıkması ve teknolojinin yayılımını anlamak adına müşterilerin teknoloji kabul modeline ilişkin 

teorik çerçevenin irdelenmesi önem arz etmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı, Teknoloji Kabul Modelini kullanarak üniversite öğrencilerinin mobil 

ödeme sistemleri kullanımını etkileyen faktörleri incelemektir. Modelin bağımsız değişkenleri 

literatürde fayda, kullanım kolaylığı, uyumluluk, güvenlik, teknik unsurlar, maliyet, algılanan 

bilgi düzeyi, yeni teknolojiye açıklık, yeni teknolojiyi kullanma endişesi, hoşlanma ve çevreden 

etkilenme şeklinde kullanılmıştır. Bu değişkenlere finansal okuryazarlık eklenmiştir. Bunun 

yanında, modeldeki bağımlı değişken olan teknoloji kullanma niyeti, çalışmanın örneklemiyle 

özdeşleşmemesinden dolayı (zira üniversite öğrencilerinin çoğu, çalışmadaki yeni teknoloji olan 

mobil ödeme sistemlerini halihazırda kullanmaktadır), modelimizde mobil ödeme sistemlerinin 

kullanım sıklığına ve ne kadar süredir kullanıldığına iki bağımlı değişken olarak yer verilmiştir.  

 

Teknolojinin benimsenmesine ve kabulüne yönelik çalışmaları temelde yeniliğin yayılması, 

gerekçeli eylem teorisi, planlı davranışlar teorisi ve teknoloji kabul modeli bağlamında açıklamak 

mümkündür. 

 

Teknoloji kabul modelinin, kullanıcıların teknolojiye yönelik niyetlerini ve kabul davranışlarını 

açıklamak ve öngörmek bağlamındaki önemi gün geçtikçe artmıştır (Lallmahamood, 2007; 3). 

Dolayısıyla, bu model bankacılık ve mobil ticaret gibi alanlarda teknolojinin benimsenmesini 

açıklamak için kullanılmaktadır (Ha ve Stoel, 2009, s. 566). Modelin temelinde algılanan 

kullanım kolaylığı ve algılanan fayda yer almaktadır. Bunlar, bireylerin teknolojiyi kabul etme ve 

kullanma niyetlerini belirleyen etkenlerdir. Temel olarak, algılanan fayda, belirli bir teknoloji 

kullanımının bireyin iş performansını artıracağına olan inanç düzeyi olarak belirtilmekte olup, 

yine aynı şekilde algılanan kullanım kolaylığı ise, belirli bir teknolojinin kullanımının kolay bir 

şekilde öğrenilmesine olan inanç şeklinde ifade edilmektedir (Akça ve Özer, 2012; 81).  

 

Bu çalışma kapsamında, teknoloji kabul modelinin temel sac ayaklarını algılanan fayda, algılanan 

kullanım kolaylığı ve kullanım niyeti (davranışsal niyet) olarak ifade etmek mümkündür. Örneğin 

algılanan fayda, çeşitli çalışmalarda gelişen mobil teknolojilerin bankacılık alanında ihtiyaçları 

karşılamadaki etkinliği (Rose ve Fagarty, 2006) veya mobil bankacılık kullanımından sağlanacak 

faydaya dair inanç düzeyi (Jeong ve Yoon, 2013) olarak yer almıştır. Aynı şekilde, algılanan 

kullanım kolaylığı da yeni teknolojilerin kullanım kolaylığı ile kullanım yönünün olumlu olması 

arasındaki ilişkiyi belirtmektedir (Zakiri ve Ağlargöz, 2021; 89) Yani, algılanan kullanım 
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kolaylığı, bireyin teknolojiyi kullanma niyeti üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahiptir 

(Venkatesh, 2000; 344). 

 

Finansal okuryazarlığın tasarruftan harcamaya, ödemeden finansal teknolojileri kullanmaya kadar 

geniş bir alan ile etkileşimi bulunmaktadır. Dolayısıyla, eğitim düzeyi ve yaş gibi demografik 

faktörler ile medeni hal ve finansal bilgi düzeyinin risk algısı ve tasarruf üzerinde etkileri 

önemlidir. Ayrıca, sosyalleşme gibi sosyolojik faktörler, belirsizliğin getirdiği kaygı gibi 

psikolojik faktörler ile amaçlara ulaşma güdüsünü barındıran öz yeterlilik, finansal risk toleransı, 

öz kontrolü içeren dürtüsellik, güç ve prestij ile para kaynaklı güven duygusunu ifade eden paraya 

dair tutumlar, hayata dair planlar, bankacılık hizmetlerine erişememe durumunu ve düşük gelirin 

yetmemesini de içeren tasarrufa engel oluşturan haller ile diğer öznel koşullar tasarruf eğilimini 

etkileyen etmenleri belirtmektedir (Copur ve Gutter, 2019; 5-7). 

 

Teknoloji kabul modeli, finansal okuryazarlık ve tasarruf eğiliminin mobil ödeme sistemleri ile 

etkileşimini anlamayı amaçlayan çalışmamızın hipotezleri bu bağlamda şöyledir;  

 

1- Mobil ödemeler literatüründe işe yararlık, "bir mobil ödeme kullanıcısının mobil 

ödeme sistemi kullanmanın performansını artıracağına inandığı derece" olarak 

tanımlanabilir (Davis, 1989). Bu nedenle aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H1: Daha yüksek düzeyde yararlılık, mobil ödeme sistemlerinin kullanımı üzerinde olumlu bir 

etkiye sahiptir. 

 

2- Mobil ödeme sistemleri bağlamında kullanım kolaylığı, “mobil ödeme kullanıcısının 

mobil ödeme sistemi kullanmanın zahmetsiz olacağına inanma derecesi” olarak 

tanımlanabilir (Davis, 1989). Bu kapsamda oluşturulan ikinci hipotez aşağıda 

belirtilmiştir. 
H2: Yüksek düzeyde kullanım kolaylığı, mobil ödeme sistemlerinin kullanımı üzerinde olumlu bir 

etkiye sahiptir. 

 

3- Teknik unsurlar, mobil ödeme sisteminin kullanılabilirliği, hızı, akıllılığı, yanıt verme 

yeteneği ve kalitesi ile ilgilidir. Dolayısıyla, üçüncü hipotez aşağıda yer almaktadır. 

H3: Daha iyi teknik unsurlar, mobil ödeme sistemlerinin kullanımı üzerinde olumlu bir etkiye 

sahiptir. 

 

4- Güvenlik, “bir mobil ödeme kullanıcısının bir mobil ödeme teknolojisi kullanarak veya 

bir mobil ödeme sistemi üzerinden özel bilgi göndererek kendini güvende hissetme 

derecesi” olarak tanımlanabilir (Shin, 2009). Güvende hissetmek veya sisteme 

güvenmek bu araştırma kapsamında benzer konular olarak değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, dördüncü hipotez aşağıdaki gibidir. 

H4: Daha yüksek güvenlik seviyesi, mobil ödeme sistemlerinin kullanımı üzerinde olumlu bir 

etkiye sahiptir. 

 

5- Mobil ödeme teknolojileri bağlamında maliyet, ilgili teknolojiyi elde etmek için mobil 

ödeme teknolojilerinin ve/veya gerekli araçların kullanımına harcanması gereken para 

miktarı olarak tanımlanabilir. Tanımlanan beşinci hipotez ise şu şekildedir: 

H5: Daha yüksek maliyet seviyesi, mobil ödeme sistemlerinin kullanımını olumsuz etkiliyor. 

 

6- Mobil ödeme sistemleri bağlamında kullanım kolaylığı, “bir yeniliğin, mobil ödeme 

sistemi kullanıcılarının mevcut değerleri, ihtiyaçları ve geçmiş deneyimleriyle tutarlı 

olarak algılanma derecesi” olarak tanımlanabilir (Rogers, 1995). Sonuç olarak, altıncı 

hipotez aşağıda yer almaktadır. 

H6: Daha yüksek düzeyde uyumluluk, mobil ödeme sistemlerinin kullanımı üzerinde olumlu bir 

etkiye sahiptir. 
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7- Mobil ödemeler çerçevesinde bilgi düzeyi, mobil ödeme teknolojileri konusunda 

deneyim veya eğitim yoluyla elde edilen bilgi veya farkındalık düzeyi olarak 

açıklanabilir. Bu bağlamda, yedinci hipotez aşağıdaki gibidir:  

H7: Yüksek bilgi düzeyi, mobil ödeme sistemlerinin kullanımı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

 

8- Mobil ödeme literatürü bağlamında yenilikçilik, “bir kişinin yeni bir teknolojiyi 

deneme arzusu veya isteği derecesi” olarak belirlenebilir (Slade ve diğerleri, 2015). 

H8: Yüksek düzeyde yenilikçilik, mobil ödeme sistemlerinin kullanımı üzerinde olumlu bir etkiye 

sahiptir. 

 

9- Mobil ödeme sistemlerinin çerçevesi düşünüldüğünde, sosyal etki, "mobil ödeme 

kullanıcısının endişesi veya hatta korkusu, kullanımı veya sadece mobil ödeme 

teknolojisini kullanmayı düşünmesi" şeklinde açıklanabilir (Venkatesh, 2000) (Bailey 

ve diğerleri, 2017). Buna göre, dokuzuncu hipotez aşağıdaki gibi şekillenmiştir. 

H9: Yeni bir teknolojiyle ilgili artan kaygı, mobil ödeme sistemlerinin kullanımını olumsuz 

etkiliyor. 

 

10- Mobil ödeme literatürünün sınırları içinde, sosyal etki, "bir mobil ödeme kullanıcısının, 

önemli diğerlerinin mobil ödeme sistemini kullanması gerektiğine inandığını algılama 

derecesi" olarak tanımlanabilir (Venkatesh ve diğerleri, 2003). Bu nedenle aşağıda 

verilen onuncu hipotez oluşturulmuştur. 

H10: Daha yüksek düzeyde sosyal etki, mobil ödeme sistemlerinin kullanımı üzerinde olumlu bir 

etkiye sahiptir. 

 

11- Mobil ödemeler çerçevesinde beğeni/hoşlanma, “mobil ödeme teknolojisinin 

kullanımından elde edilen eğlence veya keyif” olarak ifade edilebilir (Venkatesh ve 

diğerleri, 2012) (Oliveira ve diğerleri, 2016). 

H11: Daha yüksek düzeyde keyif, mobil ödeme sistemlerinin kullanımını olumlu yönde etkiliyor. 

  
Bu çalışmada kullanılan değişkenler ve bu değişkenlerin ölçümü için kullanılan anket sorularında 

Teknoloji Kabul Modeli değişkenlerinin ölçümü için Örs (2018)’den yararlanılmıştır. Farklı 

olarak bu çalışmada kullanım niyeti yerine kullanıp kullanmama ve ne kadar sıklıkla kullanma ve 

ne kadar süredir kullanma değişkenleri kullanılmıştır. Ek olarak modele finansal okuryazarlık 

değişkeni de eklenmiştir (Copur ve Gutter, 2019).  

 

Anket uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki değişik disiplinlerden ve sınıflardan 

öğrencilere kolayda/uygun örnekleme (convenient sampling) yöntemiyle yapılmıştır. Örneklem 

hacmi 80 işletme ve iktisat bölümleri öğrencisidir. Ankete katılan öğrencilerin %59’unun erkek, 

yaş ortalamasının 21, aylık ortalama harcamalarının 1500 TL ve yarısının 1. sınıfta olduğu tespit 

edilmiştir. Cep telefonunu ortalama kullanma süreleri 7 yıldır. %90’ı mobil ödeme sistemlerini 

kullanmakta olup, kullananların “ne zamandır kullanıyorsunuz” sorusuna verdiği cevabın 

ortalaması 3 yıldır ve ne sıklıkla kullandıklarına dair cevaplarının ortalaması ise 3.85’dir (1 

Nadiren-5 Her zaman). Bu veriler yorumlandığında, öğrencilerin üniversiteye başladıklarında 

mobil ödeme sistemlerini de kullanmaya başladıkları ve kullanma sıklıklarının oldukça yüksek 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Covid-19’un mobil ödeme sistemleri üzerine etkisini görmek için üç 

seçenekli bir soru sorulmuştur. Bu seçenekler, Covid-19’un mobil ödeme sistemlerinin 

kullanımını arttırdığı, değiştirmediği veya azalttığı şeklindedir. Öğrencilerin 581’i arttırdığını, %2 

si azalttığını ve %8’i değiştirmediğini belirtmiştir. %60’ından fazlası online alışverişi sıklıkla 

kullanmakta olduğunu belirtmiştir. Teknoloji Kabul Modeli içindeki fayda, kullanım kolaylığı, 

uyumluluk, güvenlik, teknik unsurlar, maliyet, algılanan bilgi düzeyi, yeni teknolojiye açıklık, 

yeni teknolojiyi kullanma endişesi, hoşlanma ve çevreden etkilenme için sorulan sorularda 5’li 

likert ölçeği kullanılmıştır. Genel olarak finansal okuryazarlığa bakıldığında, ortalama 3 sorudan 
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2’sine doğru yanıt verildiği görülmektedir. Öğrencilerin finansla ilgili ortalama 2 ders aldıkları, 

maksimum 10, minimum 0 ders aldıkları tespit edilmiştir. 

 

Değişkenler arasındaki korelasyona bakıldığında, aylık ortalama harcama ve mobil ödemelerin 

maliyeti hakkındaki algı arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon olduğu bulunmuştur (Pearson 

korelasyon katsayısı, r=0.24). Ek olarak, mobil ödeme sistemlerini kullanma süresiyle ortalama 

aylık harcama ve kullanım kolaylığı arasında da pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon vardır (r= 0.53, r= 0.23). Bunun yanında, mobil ödeme sistemleri kullanma sıklığı ile 

online alışveriş yapma sıklığı (r=0.49), sistemi faydalı bulma (r=0.27), sistemi yaşamıyla uyumlu 

bulma (r=0.33), az maliyetli bulma (r=0.40), eğlenceli zevkli bulma (r= 0.41) ile pozitif ve anlamlı 

ilişki bulunmuştur. Finansal okuryazarlık ise hiçbir değişkenle korele bulunmamıştır. Bunun 

temel sebeplerinden biri ise katılımcıların %80’den fazlasının aynı seviyede olmasıdır.    

 
Verinin güvenilirlik testi, soruların alındığı Örs (2018) çalışmasına göre, Cronbach’s alpha 

değerleriyle yapılmıştır. Değerlerin 0.7 ve 0.95 arasında olması, verinin güvenilirlik testinden 

geçmesi demektir (Tavakol ve Dennick, 2011). 

 

Veri analizi için toplam iki regresyon modeli kullanılmıştır. Modellerin ikisinde de bağımsız 

değişkenler dış etkenler, cinsiyet, aylık ortalama harcama, cep telefonunun ne kadar süredir 

kullanıldığı, şu ana kadar finansla ilgili kaç tane ders alındığı, online alışverişin ne kadar zamandır 

yapıldığı, finansal okuryazarlık, algılanan bilgi, maliyet, teknik unsurlar, yeni teknoloji endişesi, 

hoşlanma, güvenlik, uyumluluk, fayda, yeni teknolojiye açıklık, kullanım kolaylığıdır. Bağımlı 

değişkenler ise sırayla: mobil ödeme sistemlerinin ne kadar zamandır kullanıldığı ve ne sıklıkla 

kullanıldığı olarak alınmıştır. 

 

Birinci modelde bağımlı değişken olan mobil ödeme sistemlerinin ne kadar zamandır 

kullanıldığını bağımsız değişkenlerin nasıl etkilediğine bakılmıştır. Lineer regresyon analizine 

göre model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F= 3.49, p-değeri= 0.000), mevcut bağımsız 

değişkenler enflasyon oranı algısındaki değişkenliği %37 (Ayarlanabilir R2 değeri = 0.37) 

açıklayabilmektedir. 

 

Mobil ödeme sistemlerinin kullanım süresini, algılanan kullanım kolaylığı (β= 0.63, p-

değeri=0.009), aylık ortalama harcama miktarı (β=0.528, p-değeri=0.000), cep telefonunu 

kullanım süresi (β=0.234, p-değeri=0.034) arttırmakta: kişinin kendini mobil ödeme sistemleri 

konusunda daha bilgili algılaması (β=-0.414, p-değeri=0.047) azaltmaktadır. 

 

İkinci modelimizdeki bağımlı değişken olan mobil ödeme sistemlerinin kullanım sıklığı, model 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F = 3.846, p-değeri = 0.000). Mevcut bağımsız 

değişkenler, mobil ödeme sistemlerinin kullanılma sıklığını %40 (ayarlanabilir R2 değeri = 0.40) 

açıklayabilmektedir.  

 

Mobil ödeme sistemlerinin kullanım sıklığını, şu ana kadar alınan finans dersi sayısının artması 

(β= 0.219, p-değeri=0.062), online alışveriş yapma sıklığı (β=0.388, p-değeri=0.001) ve mobil 

ödeme sistemlerinden hoşlanma düzeyinin artması (β=0.343, p-değeri=0.043) arttırmaktadır. 

 
Bu çalışmanın hedefi Teknoloji Kabul Modelini kullanarak üniversite öğrencilerinin mobil ödeme 

sistemleri kullanımını etkileyen faktörleri incelemektir. Veriler ODTÜ’nün işletme ve iktisat 

bölümü öğrencilerine online anket soruları sorarak toplanmıştır.  

 

Elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında katılımcıların %90’ının mobil ödeme sistemlerini 

kullandığı görülmüştür. Bu noktada, ortalama kullanım süresi 3 yıl olup, kullanım sıklığı da 

oldukça fazladır (1-5’lik ölçekte ortalama 3.85 değeri). Bunun yanında, katılımcılar cep 
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telefonunu ortalama 7 yıldır kullanmakta olduklarını belirtmiştir. Mobil ödeme sistemlerinin 

kullanım süresini, algılanan kullanım kolaylığı, aylık ortalama harcama miktarı, cep telefonunu 

kullanım süresi arttırmakta: kişinin kendini mobil ödeme sistemleri konusunda daha bilgili 

algılaması azaltmaktadır. 

 

Çalışmada ortaya çıkan bir başka ilginç sonuç da mobil ödeme sistemlerinin kullanım sıklığını, 

şu ana kadar alınan finans dersi sayısının artması, online alışveriş yapma sıklığı ve mobil ödeme 

sistemlerinden hoşlanma düzeyinin fazla oluşu (bu sistemlerin kullanımının daha zevkli ve 

eğlenceli bulunması) arttırmaktadır. 

 

Söz konusu bulguların uygulamasına yönelik çıkarımlara baktığımızda, öncelikle, mobil 

sistemlerin kullanımının kolaylığı ve ayrıca tamamlayıcı ürün olan cep telefonunun da kullanım 

süresinin fazlalığı, mobil sistemlerin daha uzun süredir kullanıldığını göstermektedir. Dolayısıyla, 

finansal kuruluşlar ve bankalar müşterilerin cep telefonu kullanım yoğunluğunu dikkate alarak bu 

sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırıp dağıtım kanallarını geliştirebilirler. Bankaların 

dijitalleşme sürecindeki olgunluk düzeyleri bankaların ürün geliştirme ve müşteri ilişkileri 

süreçlerinde dönüşüm gerçekleştirerek bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektedir (Yıldırım 

2020a, Yıldırım 2020b, Yıldırım 2021b). Böylece bankalar, artan dijital inovasyon yönetimi 

tecrübelerini (Yıldırım, 2021a) ekosistemdeki iş birlikleri bağlamında değerlendirebilecektir. 

Yani, mobil ödeme sistemlerinin kullanılma sıklığı, online alışveriş yaptıkça ve kullanılması 

eğlenceli ve zevkli bulundukça arttığı için, bankalar bu doğrultuda, kendi ürünlerinin tasarımını 

geliştirip, online alışveriş hizmeti sağlayıcılarıyla iş birliği yapabilirler.  
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Özet 

Bilgi toplumuna dönüşüm hedefinde bilgi ve iletişim teknolojisi çok önemli ve güncel bir konuma sahiptir. Bunun için 

örgüt için hayati derecede önemli olan bilgi akışının etkili bir şekilde sağlanmasında bilişim teknolojilerinin rolü 

önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki işletmelerin 2021 yılı BT kullanımı araştırması kapsamında; işletmelerin 

bilgisayar, internet ve diğer bilişim teknolojilerini kullanma durumları, teknolojik yeterlilik ve uyumları hakkında bilgi 

toplamak, karşılaşılan sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. TUİK tarafından 

yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen bulgulara göre, girişimlerin internet erişim oranları (%95,3) oldukça 
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yüksek olup bu oran çalışan sayısı arttıkça artmaktadır. İşletmelerin web sitesi olanların oranı %49,4 olup bunların 

çoğunluğu (%98) web sitesini mal ve hizmetleri hakkında bilgi ve fiyat listelerini sunmak üzere kullanılmaktadır. ERP 

yazılımlarının kullanım durumu, 2021 yılında 2019 yılına göre 7,5 puan artmış ve %28 olmuş, CRM yazılımı kullanımı 

ise işletmelerin %10,6'sı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim sistemleri, bilişim teknolojileri kullanımı, bilişim sistemleri uygulamaları 

 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESSES IN TURKEY: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Abstract 

Information and communication technology has a very important and up-to-date position in the goal of transformation 

into an information society. For this reason, the role of information technologies is important in ensuring the effective 

flow of information, which is vital for the organization. In this study, within the scope of the 2021 IT usage research of 

enterprises in Turkey; It is aimed to collect information about the use of computers, internet and other information 

technologies, technological competence and compliance of enterprises, to identify the problems encountered and to 

develop solutions to these problems. According to the findings obtained as a result of the survey conducted by TUIK, 

the internet access rates of enterprises (95.3%) are quite high and this rate increases as the number of employees 

increases. The proportion of businesses that have a website is 49.4%, and the majority (98%) of them use the website 

to provide information and price lists about their goods and services. The usage status of ERP software increased by 

7.5 points in 2021 compared to 2019 and became 28%, while the use of CRM software was realized by 10.6% of the 

enterprises. 

Keywords: Information systems, use of information technologies, applications of information systems 

1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

Türkiye’deki işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin araştırması, bilgisayar 

internet ve diğer bilgi teknolojilerinin kullanımı, teknolojik yeterlilik ve uyumları hakkında bilgi 

toplamak, karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada TÜİK tarafından sağlanan 2021 yılı verileri kullanılmıştır. Bu veriler 

BT’nin işletmelerde kullanımına ilişkin bilgi sağlayan birincil veri kaynağı olduğundan sorunların 

tespiti ve çözüm yollarının bulunması bakımından çalışmanın önemini artırmaktadır. 

Araştırmanın kapsamı faaliyetlere göre; 2010 yılı Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyet İstatistiksel 

Sınıflandırmasına göre (NACE Rev.2); elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, 

su temini, drenaj, atık yönetimi ve arıtma işlemleri inşaat, toptan ve perakende ticaret, araba ve 

motosiklet tamiri, ulaşım ve depolama, konaklama ve yemek, bilgi ve iletişim faaliyetleri, 

gayrimenkul faaliyetleri, mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler, idari merkez faaliyetleri, idari 

danışmanlık bilgisayar onarımı ve iletişim araçları sektörlerini kapsamaktadır. İşletme büyüklük 

gruplarına bakıldığında; 10 ve üzeri çalışana sahip olanlar ve coğrafik kapsam olarak da 

Türkiye’nin tamamını kapsamaktadır. 

 

2. ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ KAVRAMSAL / KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BT) yaygınlaşması iş dünyasında önemli ve kalıcı 

dönüşümlere yol açmaktadır. Bu teknolojilerin iş süreçlerinin tüm unsurlarına hızla nüfuz etmesi 

şirketlerin köklü yapısal değişikliklere uğramasını gerektirmektedir. Bilgi edinme geliştirme ve 

yönetme konusunda iş yeteneği; ekonomik büyümenin üretkenliğin ve rekabet gücünün temel 

faktörü haline gelmiştir. Bu bağlamda BT’nin iş dünyasına etkin bir şekilde nüfuz etmesi; 

ekonominin bilgiye dayalı olması, yüksek katma değer ve yeni faaliyet alanları oluşturması çok 

önemlidir (Şahinli, 2013). Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, maliyet, zaman, kalite, 

hizmet ve üretim açısından iş uygulamalarını sürekli olarak etkilemekte ve değiştirmektedir. 

Özellikle BT’nin gelişmesi, örgüt yapısında köklü değişikliklere ve işletmelerin yeni pazarlara 

girmelerine imkân sağlamış, ürün sunumu ve hizmetler için yeni yollar açılmış, süreç verimliliğini 

artırmıştır (Elibol, 2005: 157). BT ihtiyaç duyulan teknik bilgilerin gerektiğinde depolanmasını, 

işlenmesini, iletilmesini veya bu bilgilere herhangi bir yerden erişilmesini sağlayan teknolojiler 
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olarak tanımlanabilir. BT kullanımının her alanda önemli sonuçları vardır. İşletmelerin iş 

süreçlerini değiştirir, çalışanları yavaş ve katı kâğıt tabanlı süreçlerden kurtarır. BT, bilgisayar 

destekli tasarım ve üretim teknolojisini, telekomünikasyon ağlarını, uzman üretim sistemlerini, 

bilgiye dayalı dağıtılmış organizasyonları ve organizasyonlar arası bilgi sistemlerini, multimedya 

bilgi sistemlerini kullanarak imalat ve iş süreçlerine hâkimiyet kurma eğilimindedir. Bu bağlamda 

yeni teknoloji sistemleri kullanan kuruluşların ömürlerinin uzadığı ve kolaylaştığı da ifade 

edilebilir (Dulkadir ve Akkoyun, 2013:74).  

Bilgi yönetim sistemi; bir şirketin işletim, yönetim ve karar verme süreçlerini destekleyen 

"bilgisayarlara dayalı bilgi sistemi" olarak kabul edilen bir "iletişim ağı" olarak tanımlanmaktadır. 

Bilgi yönetim sisteminin en önemli görevlerinden biri, farklı yerlerden bilgiler toplamak ve 

yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için topladığı bilgileri bir bütün olarak onlara 

sunmaktır (Wikipedia, 2021). Bilgi sistemleri; planlama, karar verme, analiz, koordine ve 

kontrolde kullanılacak bilgilerin toplanması, dağıtılması ve depolanmasını gerçekleştirmede 

kullanılan, birlikte çalışan ve birbirine bağlı öğeler topluluğudur (Dulkadir ve Özdemir, 2015: 7). 

Çalışma hayatındaki bilişimin popüler uygulamaları; internet, intranet, çevresel ağlar, kurumsal 

kaynak planlama (ERP) yönetimi (Çopur, 2015), uzman sistemler ve yapay zekâ gibi sistemler 

kullanılması işletmeler için oldukça önemlidir. İnternet, teknoloji sayesinde günümüz dünyasında 

insanlar birbirleriyle kesintisiz iletişim kurabilmekte ve intranet gibi uzaktan erişim araçları 

sayesinde işletmeler farklı birimlerden insanları bir araya getirip çalışma gurupları 

oluşturabilmektedirler. 

Günümüzde bilgi sistemleri bir şirketin rekabet avantajı kazanmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler piyasanın rekabetçi yapısını değiştirmek ve 

rekabet avantajı elde etmek için yeni fırsatlar sunarken sistemlerin lisanslama haklarından bu 

durum ve vasıflı işgücü/teknoloji altyapısı eksikliğinden kaynaklanan maliyetleri de 

azaltmaktadır. Bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak işletmeler; verimliliği artırabilir, 

maliyetleri azaltabilir, yeni ürünler/hizmetler ve süreçler geliştirebilir ve rakiplere karşı üstünlük 

sağlayabilirler. Bu bağlamda yapılan çalışmayla ülke genelinde işletmelerin BT kullanımının 

artırılması ve uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlamak amaçlanmıştır.  

 

 

 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın örnekleme yöntemi; ekonomik faaliyet ve çalışan sayısına göre tanımlanan 10-49, 50-

249 ve 250 ve üzeri çalışandan basit sıralı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 250 ve üzeri çalışana sahip işletmeler tamsayım olarak alınmıştır. Çalışmanın 

örnekleme sonucunda elde edilen veri setine katılan topluluğu temsil edecek değere yaklaşmak 

için ağırlıklandırma işlemi yapılmıştır. Elde edilen veriler, belirlenmiş örnekleme yöntemine göre 

seçilen işletmelerden elde edilmiş ve anketler işletmelerin ana merkezlerinde doldurulmuştur. 

Çalışmaya veri toplamak amacıyla “bilgisayar destekli internet anketi” kullanılmıştır. Anketler 

web sayfası üzerinden veriler girilerek uygulanmış ve böylece veri setleri oluşturulmuştur. 

4.  BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Büyüklük Gruplarına Göre İnternet Erişimi Olan İşletmeler 

Türkiye’de faaliyette bulunan işletmelerde bilgi teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına 

bakıldığında; 2021 yılında içinde 10 ve üzeri çalışana sahip işletmelerin internete giriş oranın 

%95,3 olduğu saptanmıştır. İşletmelerin büyüklük grubuna göre internete ulaşım oranlarına 

bakıldığında; 10-49 çalışana sahip işletmelerde %94,7 olduğu, 50-249 çalışana sahip işletmelerde 

%98 ve 250 veya daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise %99,9 olduğu tespit edilmiştir. Bu 
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sonuçlara göre; işletmelerin internet erişim durumları 2021 yılında oldukça yüksek düzeyde ve 

çalışan sayısına göre arttığı, çalışan sayısı büyüdükçe işletmelerin internet bağlantısı yapma 

ihtimalinin de artmakta olduğu yorumu yapılabilir. 

4.2. İşletmelerin Büyüklük Gruplarına Göre Web Sitesi Olan İşletmeler ve Web Siteleri 

Üzerinden Sunulan Hizmetler  

Türkiye’de web sitesine sahip olan işletme oranlarına bakıldığında, 2021 yılında 10 ve üzeri 

çalışana sahip olan işletmelerde %49,4 olduğu, 10-49 çalışanı olan işletmelerde %45,1 oranında 

50-249 çalışanı olan işletmelerde %67,6 oranında, 250 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde %91,4 

oranında olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1: Web Sitesine Sahip Olan İşletmeler ve Web Siteler Üzerinden Sunulan Hizmet 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi web siteleri üzerinden sunulan hizmetler; %98 oranıyla mal ve 

hizmetler hakkında bilgi ve fiyat listesi sunumu, %65 oranında girişimin sosyal medya hesabı 

linki, %15,8 oranında web içeriğinin kişiselleştirilmesi, %14,9 oranında online sipariş almak, 

%14,8 oranında online sipariş takibi yapmak, %12,4 oranında web sitesini kişiselleştirmek 

amacıyla kullanılmıştır. 

4.3. Büyüklük Grubuna Göre Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanan İşletmeler 

İşletmeler 2021 yılında sosyal ağlardan; bloglar veya mikro bloglar, görüntü paylaşım siteleri ve 

wikipedia gibi bilgi paylaşım sitelerini kullanan 10 ve üzeri çalışana sahip olan işletmeler %34,6 

olarak gözlenmiştir. Bu oranların içerisinde olan sosyal ağlar %93,6 ile sosyal medya uygulama 

kullanımı sağlayan işletmelerin en fazla kullandığı sosyal medya uygulaması olmuştur. Bunu 

%65,9 il multimedya paylaşım siteleri ve %29,6 ile işletme blogları veya mikro bloglar, %6,8 ile 

wikipedia gibi bilgi paylaşım siteleri izlemiştir. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10-49 çalışanı bulunan 

işletmeler %93,3 oranında sosyal ağları kullanmakta, %27,7 oranında girişim blogları veya mikro 

blokları kullanmakta, %64,8 oranında multimedya paylaşım sitelerini kullanmakta ve %6,5 

oranında da wiki bazlı bilgi paylaşım sitelerini kullanmaktadırlar. Buna göre 10-49 çalışanı 

bulunan işletmeler en çok sosyal ağları kullanmaktadırlar. 50-249 çalışanı bulunan işletmeler 

%94,1 oranında sosyal ağları, %33,5 oranında girişim blogları veya mikro blogları, %70,1 

oranında multimedya paylaşım sitelerini, %7,3 oranında da wiki bâzlı bilgi paylaşım sitelerini 

kullanmaktadırlar. 

250 ve üstü çalışanı bulunan işletmeler %96,8 oranında sosyal ağları, %44,5 oranında girişim 

blogları veya mikro blogları, %67 oranında multimedya paylaşım sitelerini, %8,4 oranında da 

wiki bâzlı bilgi paylaşım sitelerini kullanmaktadırlar. 

 

Şekil 2. Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanan Girişimler 
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Şekil 2’de görüldüğü gibi en çok sosyal medya uygulamaları kullanan işletmeler 250 ve üstü 

çalışanı olan işletmelerdir. Sosyal ağları ve girişim blogları veya mikro blokları en çok kullanan 

yine 250 ve üstü çalışanı olan işletmelerdir. Ayrıca en çok kullanılan sosyal medya uygulaması 

da sosyal medya ağlarıdır.   

4.4. Ekonomik Faaliyet ve Kurumsal Kaynak Planlaması ve Müşteri İlişkileri Yönetim 

Yazılımını Kullanan İşletmeler 

2021 yılında ERP yazılımı kullanımı, 2019 yılına nispeten 7,5 puan yükselerek % 28 olduğu tespit 

edilmiştir. CRM yazılımı ise işletmelerin % 10,6‘sınca kullanılmıştır. Çalışan sayısına göre 

işletmelerin ERP ve CRM yazılım programı kullanımı, 250 ve üzeri çalışana sahip işletmeler için 

%74,9 ve %33,6 oranlarındadır. Aynı şekilde 10-49 çalışanı olan işletmeler için %23,7 ve %9,3 

olduğu gözlenmiş, 50-249 çalışanı olan işletmeler içinse sırasıyla %45,7 ve %14,7 oranlarında 

olduğu görülmüştür. İlgili dönemde yazılım kullanma oranı bir önceki döneme göre artmış ve 

ERP yazılımı CRM’ye göre daha yüksek oranlarda kullanılmıştır. Çalışan sayısı dikkate 

alındığında ise yine tüm guruplarda ERP yazılımının daha fazla miktarlarda kullanıldığı yorumu 

yapılabilir. 

4.5. Ücretli Bulut Bilişim Uygulamasını Büyüklük Grubuna Göre Kullanan İşletmeler  

2021 yılında büyüklük gruplarına göre ücretli bulut bilişim uygulamalarının kullanımını sağlayan 

işletmelere bakıldığında, 10 ve daha fazla çalışana sahip olanların oranı %10,8 olarak 

incelenmiştir. 10-49 çalışana sahip olan işletmelerin oranı %8,5, 50-249 çalışana sahip olan 

işletmelerde %19,5 oranı ve 250 ve daha fazla çalışana sahip olan işletmelerde ise ücretli bulut 

bilişim uygulamasının kullanım oranı %41,0 olduğu gözlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 3: Ücretli Bulut Bilişim Uygulaması Kullanan Girişimler 
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Şekil 3’de görüldüğü gibi, işletmelerin büyüklük grubuna bakıldığında ücretli bulut bilişim 

hizmetleri kullanım oranı 10-49 ve 50-49 çalışanı olan işletmelerde 2021 yılında belirli bir 

miktarda azalmış, 250 ve daha fazla çalışana sahip işletmelerde aynı kalmıştır. 

4.6. Büyüklük Grubuna Göre Robot Teknolojisi Kullanan İşletmeler 

Endüstriyel robot veya hizmet robot kullanımı sağlayan işletmeler 2021 yılında TUIK verileri 

incelendiğinde minimum 10 çalışana sahip olan işletmelerin %4,8’i olarak kullanım sağladığı 

görülmektedir. İşletmelerin büyüklük gruplarına göre endüstriyel robot ve hizmet robotu 

kullanımı sağlayanların oranına bakıldığında; 10-49 çalışana sahip işletmeler %3,7, 50-249 

çalışana sahip işletmeler %8,5’ini ve 250 ve üzeri çalışana sahip işletmeler %23,7 ‘si kullanım 

sağlamaktadır. 
Şekil 4: Robot Teknolojisi Kullanan Girişimler 

 
Şekil 4’de görüldüğü gibi çalışan sayısı arttıkça yani çalışan sayısı fazla olan girişimlerde robot 

teknolojisi kullanım oranı daha fazladır. Ayrıca 2021 yılındaki robot kullanım oranı bir önceki 

yıla göre artmıştır yorumu yapılabilir. 

4.7. Büyüklük Grubuna Göre Nesnelerin İnternetini Kullanan İşletmelerin 

2021 yılında internet vasıtasıyla izlenme olanağı sunan ve kontrol edilebilen birbiriyle bağlantılı 

cihazların %21,1 oranında kullanıldığı belirlenmiştir. Büyüklük grubuna göre nesnelerin 

internetini kullanan girişimcilerin kullanım alanları incelendiğinde tesislerin güvenliğinin 

sağlanması amacı ile %82,1 ile en fazla kullanıldığı görülmüştür. Daha sonra %36,2 ile enerji 

tüketim yöntemi ve %32,9 lojistik yöntemi kullanıldığı görüşmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Nesnelerin İnternetini kullanan girişimlerin kullanım amaçları 
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Şekil 5’de görüldüğü gibi nesnelerin internetini kullanan girişimlerin çoğunluğu bunu tesislerin 

güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanmakta ve bunu takiben enerji tüketimi yönetimi, lojistik 

yönetimi, üretim süreçleri, müşteri hizmetleri, duruma dayalı bakım hizmetlerinde ise girişimlerin 

yarıdan azının nesnelerin internetini kullanmışlardır. 

4.8. Yapay Zekâ Teknolojilerinden Herhangi Birini Kullanan İşletmeler 

2021 yılında yapay zekâ teknolojilerden birinin kullanımını sağlayan işletme oranı incelendiğinde 

%2,7 olduğu görülmüştür. Bu oranların en fazla %45,2 ile resimlere göre nesnelerin ya da 

bireyleri tanınmasını sağlayan teknolojilerin kullanıldığı, daha sonra %43,9 ile makine 
öğrenilmesi veya farklı iş akışlarını otomatikleştiren, karar vermede etkili olan ve veri seti 

analizini sağlamak için teknolojilerin kullanımı izlemiştir. Yapay zekâ teknolojilerinden en fazla 

görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan teknolojilerin kullanıldığı, en az olarak da 

konuşulan dili makine tarafından okunabilir biçime dönüştüren teknolojiler kullanıldığı yorumu 

yapılabilir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; 2021yılında on ve üstü çalışana sahip işletmelerde 

internete erişme durumu (%95,3) oldukça yüksek oranda olmuş, bu oran çalışan sayısı 

büyüklüğüne göre de oransal olarak artmaktadır. Özdemir ve Dulkadir, 2017’de benzer şekilde 

işletme büyüklüğüne göre BT kullanım oranının arttığı sonucunda hemfikirdirler. Çalışmadan 

elde edilen sonuçlara göre; 2021yılında web sitesi olan işletmelerin oranı %49,4’tür. İşletmeler 

web sitelerini en çok mal ve hizmetler hakkında bilgi ve fiyat bildirmek ve sosyal medya hesap 

linki olarak kullanmışlardır. Oysa Rad vd. (2016)’nin bir süre önce yaptığı araştırmada BT 

kullanım alanının daha çok reklam ve taşımacılık sektöründe olduğu ve bu konuda bazı 

değişimlerin yaşandığını ileri sürmüştür. Sosyal ağları ve girişim blokları veya mikro blokları en 

çok kullanan yine 250 ve üstü çalışanı olan işletmelerdir. İşletmelerin web üzerinden sipariş alma 

oranları artmış, en çok e-satış yapma oranı konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yapılmış ve bu 

satış oranı 2019-20 döneminde %7 oranında artmıştır. İşletmelerin kendi web sayfası yada mobil 

uygulamaları 2016 yılından itibaren nispeten azalmış, online mağazalar ve pazar yerleriyle mobil 

uygulamaları ise artmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; ERP yazılımlarının kullanım durumu, 2021 yılında 2019 

yılına göre artmış ve CRM yazılımı kullanımı ise daha az düzeylerde gerçekleşmiştir. Ücretli 

olarak bulut bilişim sistemlerinin kullanım durumu, 2021 yılında on ve daha çok çalışanı olan 

işletmelerde % 10,8 oranında olmuş ve bu oran çalışan sayısıyla birlikte yükselmiştir. Elde edilen 

verilere göre en az 10 çalışana sahip işletmelerin % 4,8 kadarı, 2021 yılında sanayi tipi robot veya 

hizmetler için robot kullanmış, bu oran çalışan sayısına göre artış göstermiştir. İşletmeler 2021 

yılında, internet vasıtasıyla izlenebilen veya uzaktan karşılıklı birbirine bağlanabilen aletler veya 

sistemleri %21,1 oranında kullanmıştır. Nesnelerin internetini kullananların bunu kullanma 

amaçları ise en çok % 82,1 oranında binaların güvenliğini sağlamak amacıyla ve daha sonra da 

% 36,2 ile enerji tüketimi yönetimi ve %32,9 ile lojistik yönetimi içindir. Yapay zekâ 

teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten işletmelerin oranı, 2021 yılında %2,7 
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olmuştur. Yapay zekâ teknolojilerinden en fazla görüntülere göre nesneleri veya kişileri 

tanımlayan teknolojilerin kullanılmış, en az olarak da konuşulan dili makine tarafından okunabilir 

biçime dönüştüren teknolojiler kullanılmıştır. 

Bu sonuçlardan çıkarılabilecek öne çıkan sorunlar ve çözüm önerilerini aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür. 

İşletmeler gittikçe zorlaşan rekabet ortamlarında, üstünlük elde edebilmek için, sektör ve örgüt 

düzeyinde ihtiyaç analizleri yaparak sonuçlarından kendilerine uygun olan bilişim teknolojilerini 

seçmeleri ve bu teknolojilerin kullanım miktarını artırmaları gerekmektedir. Çünkü Güleş’e göre 

(2002) işletme stratejileriyle uyumlu olmayan teknoloji planlamalarının rekabet üstünlüğü 

kazanma gayesine fayda sağlaması mümkün değildir. İşletme performans ve verimliliğini 

artırabilmek için BT kullanımının önemli bir araç olduğu, getirileri tam olarak anlatılmalı 

Özdemir ve Dulkadir (2017), hatta bu teknolojilerden yararlanmanın milli ekonomiye katkısından 

dolayı BT kullananlara çeşitli teşvikler de sağlanmalıdır. 

Türkiye’de web sitesi olan işletmelerin oranını iyi bir noktada olmasına karşın web sitesi 

üzerinden sundukları hizmetlerde çok iyi durumda olmadıkları görülmekte; özellikle online 

sipariş alma, sipariş takibi ve web sitesinin kişiselleştirilmesi konularında sorunlar olduğu 

görülmektedir. Bu sorunların çözümü için işletmelerde web sorumlusu olarak çalışan kişilerin 

yeniden ve sürekli olarak KOSGEB gibi kurumlarda eğitimlerden geçirilmesi, özellikle web 

güvenliği ile ilgili desteklerin sağlanması gerekmektedir. 

Ülkemizdeki işletmelerde sosyal medya kullanım oranlarının hayli yükseklerde olmasına karşılık 

işletmeler arası bilgi paylaşımı ve bu teknolojiyi ticari amaçları için kullanım oranları çok iyi 

seviyelerde değildir. Bu sorunun çözümü için de özellikle işletme yöneticilerinin ve çalışanlarının 

çeşitli faaliyetler kapsamında eğitimlerden geçirilerek bu teknolojinin ticari amaçlarla 

kullanımının işletmelere kazandıracağı faydalar anlatılmalıdır. BT teknolojilerinden ERP, CRM 

ve Bulut teknolojisi gibi teknolojilerin işletmelerde ticari amaçlı kullanım oranları da yeterli 

düzeyde olmayıp bu konudaki eksikliğin de bilgi eksikliğinden kaynaklandığı yorumu yapılmış 

ve bu soruna çözüm olarak; ilgili yazılımları geliştiren firmaların yeterli düzeyde tanıtım ve 

promosyonlar sağlayarak bu yazılımların işletmelere neler kazandırabileceğini açık bir şekilde 

göstermeleri önerilebilir. 
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Özet 

Artan çevre bilinci, yeşil ürünlere olan talepteki yükseliş, sürdürülebilir üretim anlayışının giderek yaygın hale gelmesi 

gibi gelişmeler işletmeleri yeşil gelişmeleri takip etmek, verimli kaynak kullanımını önemsemek ve üretimden 

kaynaklanan atıkları en aza indirmek için çeşitli stratejiler geliştirmeye mecbur bırakmıştır.  Tersine lojistik 

uygulamaları da bu stratejilerin en önemlilerinden birisidir. Fakat, son zamanlarda artan karmaşıklıkla beraber tersine 

lojistiğin uygulanmasını zorlaştıran ve başarısızlığına neden olan bazı engellerin ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 

Bu noktada işletmeler, tersine lojistik uygulamalarında verimliliği artırabilmek için bu engelleri ortadan kaldıracak 

stratejiler ve çözüm önerileri geliştirmek zorundadır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye imalat endüstrisinde yer alan farklı sektörlerden işletmelerin tersine lojistik 

uygulamalarında karşılaştıkları engelleri önem düzeylerine göre belirlemek ve bu engellerin ortadan kaldırabilecek 

çözüm önerilerini değerlendirmektir. Bu maksatla geniş bir literatür araştırması sonucunda belirlenen 12 engel 

DEMATEL yöntemiyle analiz edilmiştir. Daha sonra bu engelleri ortadan kaldıracak çözüm önerilerini temsil eden 9 

çözüm kriteri belirlenmiş ve SWARA yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular en büyük engelin “Yasal 

sorunlar ve destekleyici politikaların yetersizliği”, en önemli çözüm önerisinin ise “Tersine lojistik uygulamalarının 

organizasyon vizyon ve misyonuna entegre edilmesi” olduğunu göstermiştir.   

Anahtar kelimeler: Tersine lojistik, DEMATEL, SWARA 

 

EVALUATION OF THE OBSTACLES AND SOLUTION PROPOSALS OF THE 

REVERSE LOGISTICS APPLICATIONS USING MULTI-CRITERIA 

DECISION-MAKING METHODS 

 

Abstract 

Developments such as increasing environmental awareness, the rise in the demand for green products, and the 

increasing prevalence of sustainable production have forced businesses to develop various strategies to follow green 

developments, attach importance to efficient resource use, and minimize the wastes arising from production. Reverse 

logistics applications are one of the most important of these strategies. However, it is possible to say that with the 

increasing complexity recently, some obstacles have emerged that implement reverse logistics difficult and cause its 

failure. At this point, businesses have to develop strategies and solutions to remove these obstacles to increase efficiency 

in reverse logistics applications. 

This study aims to determine the obstacles faced by enterprises from different sectors in the Turkish manufacturing 

industry in reverse logistics applications according to their importance levels and to evaluate the solution proposals that 

can remove these obstacles. For this purpose, 12 obstacles determined as a result of a wide literature search were 

analyzed with the DEMATEL method. Then, 8 solution criteria representing the solution proposals that will remove 

these obstacles were determined and analyzed with the SWARA method. The findings show that the biggest obstacle 

is "Legal problems and inadequacy of supportive policies", and the most important solution proposal is "Integrating 

reverse logistics practices into the organization's vision and mission". 

Key words: Reverse logistics, DEMATEL, SWARA 

 

1.GİRİŞ 

 

Hızlı sanayileşme ve artan nüfus, tüketimin ve buna bağlı olarak üretimin hızla artmasına neden 

olmuştur. Bu durum, doğal kaynakların plansız bir şekilde kullanılmasına ve buna paralel olarak 

enerji ve kaynak israflarını, çevre kirliliklerinin artmasına yol açmıştır (Munny vd., 2019: 230). 

Artan çevresel baskılar ve rekabet zorlukları işletmeleri üretim maliyetlerini düşürmeye ve zorlu 

rekabet ortamında ayakta kalabilmek için yeni yöntemler aramaya sev etmiştir. Bu noktada tersine 

lojistik uygulamaları önemli hale gelmiştir (Govindan ve Bouzan, 2018: 318). Tersine lojistik 

kullanılmış ürünlerin toplanması ve geri kazanılması veya bertarafı ile ilgili tüm faaliyetleri 

içermektedir (Ilgın ve Gupta, 2010: 564). Tersine lojistik, ürün yaşam döngüsünün çeşitli 

aşamalarındaki tehlikeli veya tehlikesizi atıkların yönetilmesi, azaltılması, işlenmesi veya bertaraf 
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edilmesi ile ilgili eylemleri içermektedir (Kumar ve Dixit, 2018: 102). Tersine lojistiğin 

benimsenmesi, endüstriyel ekonomi üzerinde onarıcı ve üretken bir etki oluşturacağı gibi 

döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlenmesine yardımcı olacaktır (Sehnem vd., 2019:784). 

Artan bu önemine karşın tersine lojistik uygulamalarının önünde birçok engelin olduğunu 

söylemek mümkündür (Bernon vd., 2013: 589). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işletme üst 

yönetimleri açısından tersine lojistik uygulamaları alışılmadık eylemlerdir. Bunun nedeni 

iadelerin kalitesi, miktarı ve zamanlaması noktasında var olan yüksek kırılganlık düzeyidir. 

İşletmelerin iade ürünler kullanarak ürün kalitesinden ödün vermek istememeleri bu 

uygulamaların benimsenmesini engellemektedir (Prajapati vd. 2019). Ayrıca, işletmelerin 

genellikle tedarik zincirinin ileri kısmına odaklanmayı tercih etmeleri ve bu uygulamanın işletme 

üzerinde ekstra bir yük olduğunu ve katma değerin daha az olduğunu düşünmeleri tersine lojistiği 

ihmal etmelerine yol açabilmektedir (Lamba vd., 2019:2). 

Yukarıdaki gelişmeleri göz önünde bulunduran bu araştırma, tersine lojistik uygulamasının 

önündeki engelleri detaylı olarak belirlemeyi ve bu engellerin olumsuz etkilerini azaltmaya 

yönelik çözümleri ortaya koymayı ve önceliklendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla geniş bir 

literatür araştırması sonucu belirlenen engel ve çözüm önerilerini temsil eden kriterler sektör ve 

akademi temsilcilerinden oluşan 3 kişilik uzman gurubun görüşlerine sunulmuştur. Nihai olarak 

belirlenen 12 engel kriteri DEMATEL yöntemiyle; 9 adet çözüm kriteri ise SWARA yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılmıştır. 

Tersine lojistik engellerinin ve çözümlerinin bütünleştirici bir şekilde analiz edilmesinin, üst 

yönetim için güvenilir bir bilgi kaynağı teşkil edebileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma 

sayesinde, saha uzmanlarına ve üst yönetime, tersine lojistik uygulamalarının etkin bir şekilde 

uygulanmasının önündeki engellerin etkisini azaltmak için faydalı olacak kısa vadeli ve uzun 

vadeli uyarlanabilir çözüm stratejilerinin hazırlanması noktasında yardımcı olunabilecektir. 

2.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 

İşletmelerin birçoğu tersine lojistik uygulamaları noktasında gerek iç gerek dış faktörlerin neden 

olduğu birçok engelle karşı karşıya kalmaktadır. Endüstrilerin neredeyse tamamında yönetsel 

yetersizlikler, paydaşların ilgisizliği, karlılık noktasındaki belirsizlikler, konuya ilişkin yetersiz 

teknik bilgi ve personel eksikliği ve tersine lojistik uygulamasının önemsenmemesi gibi durumlar 

tersine lojistik faaliyetlerini engellemekte veya başarısını olumsuz etkileyebilmektedir 

(Abdurrahman vd., 2014: 461; Bernon vd., 2013: 590). Tersine lojistik uygulamaları noktasında 

operasyonel performansa vurgu yapabilecek bir sistemin mevcut olmaması da işletmelerin bu 

noktada önünde bir engel teşkil etmektedir. Yapılan araştırmalar tersine lojistik performans ölçüm 

kriterlerine odaklanan çok az sayıda çalışmanın olduğunu göstermiştir. Bu durum, tersine lojistik 

uygulamalarının performans ölçümlerinin etkin şekilde yapılamamasına ve belirsizlik ortamının 

oluşmasına neden olmaktadır (Shaik ve Abdul-Kader, 2018: 10). Moktadir vd. (2019) yılında 

yaptıkları çalışmada tersine lojistiğe ilişkin olarak üst yönetimin ilgisizliği, uygulama bilgisinin 

eksikliği, yetersiz teknolojik alt yapı, finansal kısıtlamalar, destekleyi olmayan politikalar gibi 

engellerin var olduğu sonucuna ulaşmıştır. Da Silva ve Gouveia (2020) yönetimin taahhüt 

eksikliği, teknolojik alt yapı yetersizliği, hükümet politikalarının eksikliği, yetersiz teknik bilgi, 

yüksek başlangıç sermayesi, yeniden üretilen ürünlerin pazarlanmasına ilişkin zorluklar gibi 

engellerin tersine lojistik noktasında önemli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Pumpinyo ve 

Nitivattananon (2014) dört tersine lojistik engelli belirlemiş ve sırasıyla finansal engeller, işgücü 

yönetimi, teknoloji eksikliği ve yasal sorunların önem düzeylerine göre sıralandığını 

belirtmişlerdir. Wagas vd. (2018) en kritik öneme sahip engellerin finans eksikliği, dijitalleşme 

eksikliği, yetersiz geri dönüş ve düşük toplum bilinci olduğu sonucunu belirtmiştir. 

Engellerin varlığı tersine lojistiğin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle tersine lojistiğin 

başarısını artırmak için bu engellerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi gerekmektedir 

(Prakash ve Barua, 2015: 603). Bu noktada üst yönetimlerin geleneksel sistemleri bir kenara 

bırakıp yeni sistemlerin faydalarını ve tersine lojitik uygulamalarını iş süreçlerine entegre edip 

rekabet avantajı sağlayabileceklerinin farkına varmalıdır (Belhadi vd., 2017: 1115). Srisawat ve 
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Kiatcharoenpol (2018) çalışmalarında tersine lojistikte karşılaşılan engellere ilişkin 4 adet çözüm 

önerisinde bulunmuştur. Üst yönetimin desteği ve farkındalığı, tedarik zinciri üyeleri arasında 

güçlü ilişkiler kurmak, ilgili teknolojiye yatırım yapmak ve güçlü stratejiler oluşturmak. Mangla 

vd. (2016) 25 çözüm önerisini ÇKKV yöntemleri kullanarak analiz etmiş ve üst yönetim desteği, 

eğitim ve paydaşlar arası yüksek koordinasyonun en önemli çözüm önerileri olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Prajapati vd. (2019) tersine lojistikte karşılaşılan engelleri ortan kaldırmak için yirmi 

bir adet çözüm önerisinde bulunmuş ve analiz sonuçlarında en başarılı çözümlerin sırasıyla; 

standartlaştırılmış tersine lojistik süreçleri ve müşteri bilincinin oluşturulmasıdır.  

Yapılan geniş kapsamlı literatür araştırması tersine lojistik uygulamalarında karşılaşılan çok 

sayıda engelin ve çözüm önerisinin olduğunu göstermektedir. Oldukça karmaşık yapıya sahip bu 

engellerin ve çözüm önerilerinin işletme yöneticilerini konuyla ilgili olarak belirsizliğe 

sürüklediğini söylemek mümkündür. Bu durum, karar vericilerin tersine lojistik uygulamalarına 

ilişkin geliştirecekleri stratejilerin ve politikaların başarı oranını oldukça düşürmektedir. Özellikle 

Türkiye imalat sanayi özelinde engellerin ve çözüm önerilerinin Çok Kriterli Karar Verme 

yöntemleri kullanılarak bütüncül bir şekilde ele alındığı çalışmalara rastlamak oldukça güçtür. 

Literatürdeki mevcut çalışmalar konuyu genel olarak ele almış ve tersine lojistiği başarıya götüren 

faktörler üzerinde yoğunlaşmıştır. (Candan, 2018; Eyüboğlu ve Bastı, 2017). Çalışmada engeller 

arasındaki karşılıklı ilişkiler ortaya konularak baskın olan engeller belirlenmiştir. Ayrıca bu 

engellerin önem düzeyleri, engeller arasındaki nedensel ilişkiler ve bu engelleri azaltma 

noktasında geliştirilen çözüm önerileri önem düzeylerine göre belirlenmesi çalışmanın amaçlarını 

oluşturmaktadır. 

3. YÖNTEM 

 

Çalışmanın bu kısmında tersine lojistik uygulamalarının önündeki engellerin ve çözüm 

önerilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemler ayrıntı olarak ele alınmaktadır. Çalışma 

kapsamında belirlenen kriterler Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden yararlanılarak 

analiz edilmiştir. Literatürde farklı endüstrilerde çeşitli problemlerin çözümü noktasında 

uygulanan farklı Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri mevcuttur. ÇKKV yaklaşımları ve 

ÇKKV'nin bütünleşik yöntemleri, karar vericilerin farklı durumlarda en iyi alternatifi 

sıralamasına ve seçmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden 

DEMATEL ve SWARA yöntemlerinin birleştirerek kullanılması sayesinde entegre bir çözüm 

sağlamak ve karar verme sürecini iyileştirmek amaçlanmaktadır. 

DEMATEL yöntemi, bir sistemin bileşenleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerini analiz etmek ve 

bileşenler arasındaki etkileşimi ortaya koymak amacıyla kullanılan bir tür yapısal modeldir. Bu 

yöntem, uzman bilgisine başvurarak faktörler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve karşılıklı 

bağımlılıkları anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Yöntem, faktörlerin karşılıklı bağımlılıklarını 

neden-sonuç ilişkilerine dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda etki ilişki diyagramları yardımıyla 

bir sistemin kritik bileşenlerini de belirlemektedir (Duval vd. 1974; Sumrit ve Anuntavoranich, 

2013; Kumar ve Dash, 2016); 

SWARA, diğer ÇKKV yöntemlerine kıyasla daha kolay ve daha anlaşılabilir bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. SWARA yöntemi ile ulaşılan sonuçlar uzmanların bilgi ve deneyimlerine 

dayandığı için yüksek doğruluk payına sahiptir (Zolfani ve Saparauskas, 2013: 409; Mardani 

vd.,2017).  278). Çok Kriterli Karar Verme problemlerinde kullanılan SWARA yöntemi uzman 

görüşlerine odaklı bir kriter ağırlıklandırma yöntemidir. Bu nedenle SWARA yöntemi subjektif 

değerlendirmeler gerektiren uygulamalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Uzmanlar, bilgi ve 

deneyimlerine göre kriterleri önem sırasına göre en önemliden en az önemliye doğru sıralayarak 

kriterlerin ağırlıklarını belirlemektedir (Maghsoodi vd.,2019; Zolfani ve Saparauskas, 2013). 

Tersine lojistiğin önündeki engellerin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi noktasında farklı 

sektörlerden (tekstil, gıda, kimya, makine) 5 yönetici ve ilgili alanda çalışmalar yürüten 1 

akademisyenden oluşan bir karar verici gurubu oluşturulmuştur. Geniş bir literatür araştırması ve 

karar verici gurubun görüşlerinin alınması yoluyla belirlenen 12 engel ve 9 çözüm önerisi analize 

dahil edilmiştir. Tersine lojistiğin önündeki engeller şu şekilde belirlenmiştir (Bernon vd. (2013); 
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Abdurrahman vd. (2014); Shaik ve Abdul-Kader (2018); Govindan ve Bouzan (2018); Yusuf ve 

Raouf (2013); Destekleyici organizasyon yapısının eksikliği (E1), Organizasyon içerisinde tersine 

lojistik için oluşturulmuş kural, yönerge ve prosedür eksikliği (E2), Tersine lojistik konusunda 

yetersiz farkındalık ve teknik bilgi (E3), Yasal sorunlar ve destekleyici politikaların yetersizliği 

(E4), Yüksek yatırım maliyeti ve düşük yatırım getirisi (E5), Finansal kısıtlamalar (E6), Tersine 

lojistik faaliyetlerini destekleyecek teknolojik altyapı eksikliği (E7), Geri dönüşüm 

teknolojilerinin yetersizliği (E8), Tedarik zinciri içerisindeki düşük veri ve bilgi güvenliği (E9), 

Tersine lojistik konusunda paydaşlar arasındaki düşük birliktelik ve motivasyon (E10), Yeniden 

üretilmiş ürünlerin pazarlanması noktasında yaşanan güçlükler (E11), Tersine lojistiğe ilişkin 

düşük müşteri algısı (12). Bununla birlikte bu engellerle başa çıkabilme noktasında belirlenen 

çözüm önerileri ise; Tersine lojistik uygulamalarının organizasyon vizyon ve misyonuna entegre 

edilmesi (Ç1), Üst yönetimin farkındalığının ve desteğinin artırılması (Ç2), Standartlaştırılmış 

politikaların ve tersine lojistik süreçlerinin oluşturulması (Ç3), Paydaşlar arasındaki stratejik iş 

birliğinin geliştirilmesi (Ç4), Katı ancak, destekleyici yasa ve politikaların geliştirilmesi (Ç5), 

Tersine lojistik uygulamaları için teknolojinin yenilenmesi ve altyapının güçlendirilmesi (Ç6), 

Geri dönüşüm ve çevre üzerindeki etkileri hakkında tüketici bilincinin artırılması (Ç7), Tersine 

lojistik maliyelerinin ürün maliyetine entegrasyonunun sağlanması (Ç8), Tersine lojistiğin 

sürdürülebilirlik programının bir parçası olarak görülmesi ve kararlı bir biçimde uygulanması 

(Ç9) olarak belirlenmiştir (Belhadi vd. (2017); Mangla vd. (2016); Ali vd. (2017); Prajapati vd. 

(2019); Wagas vd. (2018); Prakash ve Barua, 2015) 

4. BULGULAR 

 

Bu çalışma, ÇKKV yöntemlerinde DEMATEL ve SWARA analizleri kullanarak tersine lojistiğin 

önündeki engelleri belirlemek, bu engeller arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya koymak ve 

bununla birlikte ortaya konulan çözüm önerilerini önem düzeylerine göre belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların; tersine lojistiğin engellerinin 

farkına varılması ve bu engellerle mücadelede alınması gerek çözüm yolların belirlenmesi 

noktasında karar vericilere sağlıklı karar almalarına dayanak teşkil edeceği düşülmektedir. 

Çalışma kapsamında ilk olarak tersine lojistiğin önündeki engeller DEMATEL yöntem 

kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; “Yasal sorunlar ve 

destekleyici politikaların yetersizliği” en önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu engeli; 

“Destekleyici organizasyon yapısının eksikliği”, “Yüksek yatırım maliyeti ve düşük yatırım 

getirisi” ve “Organizasyon içerisinde tersine lojistik için oluşturulmuş kural, yönerge ve prosedür 

eksikliği” engelleri izlemiştir. “Tersine lojistiğe ilişkin düşük müşteri algısı” ve “Tersine lojistik 

konusunda paydaşlar arasındaki düşük birliktelik ve motivasyon” ise en az öneme sahip engeller 

olarak bulunmuştur. Engeller arasındaki neden sonuç ilişkileri incelendiğinde “Yasal sorunlar ve 

destekleyici politikaların yetersizliği” ve “Destekleyici organizasyon yapısının eksikliği” en 

yüksek etkiye sahip engeller olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte “Yeniden üretilmiş 

ürünlerin pazarlanması noktasında yaşanan güçlükler” ve “Tersine lojistik konusunda yetersiz 

farkındalık ve teknik bilgi” yüksek düzeyde etkilenen faktörlerdir. 

Tersine lojistiğin önündeki engeller önem düzeyleri ve neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesinin 

ardından çözüm önerileri yapılan SWARA analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda en 

büyük öneme sahip çözüm önerilerinin “Tersine lojistik uygulamalarının organizasyon vizyon ve 

misyonuna entegre edilmesi” ve “Üst yönetimin farkındalığının ve desteğinin artırılması” olduğu 

belirlenmiştir. En düşük öneme sahip çözüm önerileri ise “Tersine lojistik uygulamaları için 

teknolojinin yenilenmesi ve altyapının güçlendirilmesi “ve “Tersine lojistiğin sürdürülebilirlik 

programının bir parçası olarak görülmesi, kararlı bir biçimde uygulanması” dır.  

Uygulama sonuçlarının literatürle tam olmasa da kısmen benzerlik gösterdiğini söylemek 

mümkündür. ÇKKV yöntemleri karar verici gurubun bilgi ve deneyimlerine dayandığı için, farklı 

çalışmalarda farklı önem sıralamalarının ortaya çıkması doğaldır. Dutta vd. (2021) tersine lojistiği 

teşvik etme ve önündeki engelleri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda en önemli 
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engellerin yasal mevzuatın eksikliği, üst yönetimin düşük desteği ve yüksek yatırım 

maliyetlerinin olduğunu belirtmiştir. Prajapati vd. (2019) çalışmalarında tersine lojistiği 

engelleyen en önemli engellerin yasal ve yönetsel kaynaklı engeller olduğuna çalışmaları 

sonucunda ulaşmıştır. Prakash ve Barua (2015) ise yasal, yönetsel ve pazar kaynakı engellerin en 

büyük öneme sahip faktörler olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sirisawats ve Kiatcharoenpol (2018) 

üst yönetimin yüksek farkındalığı ve destekleyici yasaların ve politikaların en önemli çözüm 

önerileri olduğunu sonucuna vurgu yaparken; Prajpativd. (2019) en önemli çözümün; destekleyici 

yasal prosedürlerin geliştirilmesi ve tersine lojistik maliyetlerinin minimize edilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması olduğunu belirtmiştir. Sirisawats ve Kiatcharoenpol (2018) çalışmaları 

sonucunda en önemli çözüm önerilerinin sırasıyla üst yönetimin desteği, açık politika ve 

süreçlerin geliştirilmesi ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi olarak belirlemiştir. 

Bu çalışmada tersine lojistiğin engelleri ve çözüm önerileri önem düzeylerine göre belirlenmiş ve 

faktörler arasındaki neden-sonuç ilişkileri ortaya konulmuştur. Elde edilen bulguların; 

işletmelerin konuya ilişkin farkındalıklarını artırılması, konuya ilişkin politikaların ve süreçlerin 

oluşturulması noktasındaki karmaşıklıkların giderilmesi ve tersine lojistik uygulamalarının daha 

yaygın ve daha etkin kullanımına imkân sağlayacak ortamın geliştirilmesi noktasında yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Bundan sonraki araştırmacılar için konunun farklı sektörlerde farklı 

ÇKKV yöntemleri kullanılarak yapılması önerilmektedir. 
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Araştırmanın amacı çalışanlar ve örgütler açısından oldukça önemli görülen iş tatmini üzerinde meslek aşkı ile 

psikolojik iyi oluşun rolünün belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini Osmaniye ilindeki 1086 kamu çalışanı 

oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler Covid-19 pandemisi nedeniyle elektronik ortamda 

online form (Google forms) araçları kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada doğrulayıcı faktör analizi, tanımlayıcı 

istatistikler ile normallik testlerinden faydalanılmıştır. Geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla Pearson korelasyon 

analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda meslek aşkı ve psikolojik iyi oluşun iş tatmini 

üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, meslek aşkı, psikolojik iyi oluş 

 

THE EFFECT OF CALLING AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING ON JOB 

SATISFACTION 

Abstract 

The aim of the research is to determine the role of calling and psychological well-being on job satisfaction which is 

considered very important for employees and organizations. The sample of the research consists of 1086 public 

employees in Osmaniye. Convenience sampling method was used. Due to Covid-19 pandemic, the data were collected 

electronically using online forms (Google forms). Confirmatory factor analysis, descriptive statistics and normality 

tests were used in the study. Pearson correlation analysis and multiple regression analysis were used to test the 

developed hypotheses. As a result of the analysis, it was determined that calling and psychological well-being have 

positive and significant effects on job satisfaction. 

Key words: Job satisfaction, calling, psychological well-being 

 

1. GİRİŞ 

Son zamanlarda yönetim ve organizasyon alanında yapılan çalışmalara bakıldığında pozitif 

psikoloji değişkenlerinin çokça araştırma konusu edildiği görülmektedir. Çalışanları mutlu eden, 

işlerine anlam katmalarını sağlayan, iş ve yaşam tatminlerini pozitif yönde etkileyen olayların ve 

kavramların neler olduğunu anlamaya çalışma çabası araştırmacıların ilgilerini pozitif psikolojiye 

ve pozitif örgütsel davranışa yöneltmiştir. Bu ilginin temelinde, örgüt çıktılarına etki eden 

unsurların araştırılmasında, çalışanın algılarını, tutumlarını ve davranışlarını belirleyen manevi 

unsurların rolünün ihmal edilmiş olması ihtimalinin olduğu düşünülmektedir (King, 2008; 

Tracey, 2012). Bu eksiklik durumunun fark edilmesi sonucunda yapılan araştırmalarda manevi 

unsurların iş tatmini, işin anlamlılığı ve örgütsel bağlılık gibi örgütsel çıktıları etkilediği tespit 

edilmiştir (Neubert ve Halbesleben, 2015, s. 859). Bu araştırmanın amacı pozitif psikolojinin 

konularından olan meslek aşkının ve psikolojik iyi oluşun iş tatmini üzerindeki etkisinin 

belirlenmesidir. 

Yaşam tatmininin ve mutluluğun bireylerin nihai amaçları olduğu düşünüldüğünde, her birey 

kendi yaşamında tatmin edilmeyi ve böylelikle mutluluğu yakalamayı amaçlamaktadır (Bektaş 

ve Karagöz, 2020, s. 412). Bireylerin sahip oldukları işler yaşamlarının önemli ve büyük bir 

bölümünü oluşturmakta, iş hedeflerinin ise farklılaşmasında sebep olabilmektedir (Uzunbacak, 

Akçakanat ve Erhan, 2019, s. 295). Her birey sahip olduğu işi farklı bir bakış açısı ile 

değerlendirmektedir. Bazı bireyler sahip oldukları işten yalnızca maddi kazanç veya ekonomik 

güç elde etme hedefi taşırken, bazıları o işi yaşamları ile özdeşleştirerek hayatta var olma 

sebepleri olarak nitelendirebilmektedirler. Bireylerin işlerine karşı tutumları o işi anlamlı hale de 

getirebilmektedir. Son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan ve yeni bir kavram olarak literatürde 

yerini alan meslek aşkı kavramı da tam olarak bireylerin sahip oldukları işleri ne şekilde 

algıladıkları hakkında farklı bir bakış açısı sunmaktadır (Steger, Pickering, Shin ve Dik, 2012). 

İşini meslek aşkı ile yapanların yüksek düzeyde iş ve yaşam tatminine sahip oldukları görülmüştür 

(Duffy, Allan, Autin ve Douglass, 2014, s. 570). Ayrıca meslek aşkının kariyer tatmini, yaşam 

tatmini örgütsel bağlılık gibi pozitif çalışan tutumları ile de yakından ilişkili olduğuna dair 

araştırmalar bulunmaktadır (Cardador, Dane ve Pratt, 2011; Duffy, England, Douglass, Autin ve 

Allan, 2017).  

Pozitif psikoloji kapsamında ele alınan iyi olma kavramı öznel (hedonik) ve psikolojik 

(ödonomik) iyi oluş olarak iki yaklaşımda incelenmektedir (Ryan ve Deci, 2001; Warr, 2011). 

Öznel iyi oluş, bireyin yaşamındaki hoş duyguların deneyimi olarak ifade edilirken, psikolojik iyi 
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oluş, bireyin yaşamın her yönünü daha uzun dönemli ve gelişim odaklı deneyimlemesi olarak 

ifade edilmektedir (Kashdan, Uswatte ve Julian, 2006). Psikolojik iyi oluş; insanın gelişmesini, 

sahip olduğu potansiyeli tam kapasite olarak kullanabilmesini temsil etmektedir (Disabato, 

Goodman, Kashdan, Short ve Jarden, 2016; Akt. Alparslan, Yastıoğlu ve Taş, 2019, s. 10). 

Bireyin kendisi ile ilgili sahip olduğu algının olumlu olması, etrafındaki insanlarla güvenilir ve 

samimi ilişkiler kurması, çevresini kendi isteklerini ve arzularını karşılayabilecek şekilde 

şekillendirmiş olması, hayatında anlam ve amaç bulması ve kendi bireysel potansiyelinin farkında 

olarak geliştirmeye çalışması psikolojik iyi oluş ile ilgilidir (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002, s. 

107). Psikolojik iyi oluş seviyesi yüksek olan bireyler iyi hissetmeye çalışmak yerine, iyi bir 

hayata sahip olmaya ve iyi şeyleri yapmaya çalışmaktadırlar (Forgeard, Jayawickreme, Kern ve 

Seligman, 2011). 

Locke (1976) iş tatminini; çalışanların işlerini ya da işleri ile ilgili deneyimlerini 

değerlendirmeleri sonucunda oluşan memnun edici duygusal durumlar olarak ifade etmiştir.  

Hoppock (1935) ise, bireylerin işlerinden memnun olduklarını söylemelerini sağlayan fizyolojik, 

psikolojik ve çevresel şartların birleşimi olarak tanımlamıştır (Sökmen vd., 2021, s.  2749). İş 

tatmini kavramı, bireylerin işlerinin özelliklerinin kendileri için önemli olan nitelikleri taşıması 

halinde ortaya çıkmaktadır (Heller, Judge ve Watson, 2002, s. 816). 

Literatürde kavramlar ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde iş tatmini kavramının iş sağlığı 

ve güvenliği (Umutlu ve Karcıoğlu, 2021), kişilik özellikleri (Ünsever ve Çetinkaya, 2021), 

katılımcı liderlik ve duygusal bağlılık (Sökmen, Yazıcıoğlu ve Kenek, 2021), psikolojik sermaye 

ve psikolojik iyi oluş (Elik Besdil, 2020), işe gönülden adanma (Arlı, 2021), örgütsel bağlılık 

(Önal, 2021), presenteizm (Yeşiltaş ve Aslan, 2021), yaşam tatmini (Aşan ve Erenler, 2008), iş 

performansı (Karakahraman, 2021) ile ilişkilendirildiği görülmüştür. Meslek aşkı kavramı, 

prososyal hizmet davranışları (Arısoy ve Taş, 2021), mutluluk (Uzunbacak vd., 2019), iş doyumu 

ve psikolojik sermaye (Ögül, 2021), iş tatmini ve akış (Uzunbacak vd., 2019), işin anlamlılığı ve 

mutluluk (Solunoğlu, Örgün ve Erol, 2021) ile ilişkilendirilmiştir. Psikolojik iyi oluş kavramının 

ise anlamlı iş (Keleş, 2017), sosyal destek (Uz Baş, Öz Soysal ve Aysan, 2016; Arslan, 2021), 

belirsizliğe tahammülsüzlük (Geçgin ve Sahranç, 2017), mutluluk korkusu (Sarı ve Çakır, 2016), 

kariyer kararlılığı (Erhan vd., 2021), yaşam doyumu (Parvizi, 2021), öz şefkat (Bayraktar, 2021), 

özyeterlik (Türkdoğan, 2021), iyimserlik (Günay ve Çelik, 2019), sosyal medya bağımlılığı 

(Söner ve Yılmaz, 2018) ile ilişkilendirildiği belirlenmiştir.  

Meslek aşkının bazı meslek gruplarında daha yoğun olabileceği düşünülmektedir. Özellikle 

akademisyenler, hemşireler, askerler, öğretmenler veya barış gönüllülerinin yaptıkları işte meslek 

aşkına sahip olabilecekleri ifade edilmektedir (Steger, Dik ve Duffy, 2012, s. 326; Esteves, Lopes, 

Geremias ve Palma, 2018, s. 252; Choi, Cho, Jung ve Sohn, 2018, s. 571). Bu çalışanların 

yaptıkları işler aracılığı ile dünyayı daha iyi bir yer yapmak için katkı sağladıkları 

düşünülmektedir (Wrzesniewski, McCauley, Rozin ve Schwartz, 1997, s.22). Diğer yandan, 

zabıta hizmetleri, destek hizmetleri, fen işleri ve temizlik işleri gibi kritik hizmet ağlarında görev 

yapan çalışanların iş tatminlerinin ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin hizmet kalitesine direkt 

olarak etki yapabileceği ifade edilmektedir (Tortumlu vd., 2020, s. 1148). Bu araştırmada hem 

çalışanlar hem de örgütler açısından oldukça önemli olan iş tatmini üzerinde meslek aşkı ve 

psikolojik iyi oluşun etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle örneklem olarak kamu 

çalışanları seçilmiştir.  

2. ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLER 

 

Meslek aşkı duygusu, bireylerde içsel olarak gelişen ve kendilerinin dışında bir güç aracılığı ile 

hissedilen, diğerlerinin faydasına olacak şekilde işler yapılmasını amaçlayan, motive edici bir güç 

olarak algılanabilmektedir. Bu bakımdan meslek aşkı kavramı, iyi oluş kavramını da kapsayan iş 

tatmini, işin anlamı gibi olumlu iş çıktılarını da içerisinde barındırmaktadır (Dik ve Duffy, 2009, 

s. 436).  

İş tatmini, çalışanın yaptığı işlerden aldığı doyumu ifade etmektedir. İşinden yeterli doyumu 

alamayan çalışanlar, olumsuz duygular yaşamaya, işten uzaklaşmaya, devamlı olarak işten 

yakınmaya ve umutsuzluğa kapılmaya başlayabilmektedir (Izgar, 2008). Çalışanların iyi oluş 
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hallerinin ve iş tatmin seviyelerinin, örgüt içi faaliyetlerini direkt olarak etkileyen faktörlerden 

olduğu öne sürülmektedir. Öz benlik algıları yüksek olan çalışanların iş tatminlerinin daha yüksek 

olduğu ifade edilmektedir (Erez ve Judge, 2001). Aristo’nun temelini oluşturduğu Etkinlik 

Kuramı’nda bireylerin hedeflerine ulaşma süreçlerinde yapmış oldukları faaliyetler ile psikolojik 

iyi oluşa ulaşabilecekleri varsayımı öne sürülmüştür. Bu bakış açısına göre; çalışanın yaptığı işten 

yeterli derecede tatmin olması ve iyi hissedebilmesi için işini sevmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır (Tortumlu vd., 2020, s.1148).  

Yapılan işin anlamlı olması veya bir amaca yönelik olarak algılanması, bir işi meslek aşkı olarak 

nitelendirmenin temel özellikleri arasında gösterilmektedir (Dik ve Duffy, 2009, s. 427). Meslek 

aşkı ve örgüt çıktıları arasında yapılan bir çalışmada; meslek aşkı ve iş tatmini arasındaki ilişkinin 

kariyer bağlılığından ötürü ortaya çıktığı iddia edilirken, aynı zamanda meslek aşkına sahip olan 

çalışanların örgütlerine daha bağlı ve iş tatminlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Duffy 

vd.,2011, s. 216). Ayrıca meslek aşkına sahip olan çalışanların iş tatmini veya iyi oluş gibi çeşitli 

duygusal yapıları olumlu yönde etkileyeceği savunulmaktadır (Dobrow, 2004, s. 5).  Çalışanın 

işine karşı meslek aşkı duyması, işini anlamlı bulmasının da bir göstergesidir. Aynı zamanda 

çalışanın işini anlamlı bulması hem kişisel hayatında hem de çalışma hayatında elde edebileceği 

çıktılarının daha pozitif olmasına neden olabilmektedir (Lunenburg, 2011, s. 4). 

Bu bilgilerden yola çıkarak meslek aşkının iş tatminini ve psikolojik iyi oluşu pozitif yönde 

etkileyeceği, ayrıca bu ilişkide psikolojik iyi oluşun aracılık rolü üstlenebileceği düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:  

H1 : Meslek aşkı ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır. 

H2 : Meslek aşkı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır. 

H3 : Psikolojik iyi oluş ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır. 

H4 : Meslek aşkı ile psikolojik iyi oluşun iş tatmini üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi 

vardır. 

3. YÖNTEM 

3.1. Veri Toplama Araçları 

 

Anket formunda dört bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde meslek aşkı ölçeği, ikinci bölümde 

psikolojik iyi oluş ölçeği, üçüncü bölümde iş tatmini ölçeği ve son bölümde ise katılımcıların 

demografik özelliklerine yönelik sorular bulunmaktadır. Araştırmada, Diener ve arkadaşları 

(2009) tarafından geliştirilen Türkçe’ ye uyarlaması Telef (2013) tarafından yapılan 8 maddelik 

psikolojik iyi oluş ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 7’li Likert ifadeleri kullanılmıştır. Araştırmadaki 

diğer değişken olan meslek aşkının ölçümü için Dik ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen, 

Türkçe’ ye uyarlaması Erhan ve arkadaşları (2019) tarafından yapılan 24 maddelik meslek aşkı 

ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 4’lü Likert ifadeleri kullanılmıştır. Ölçek, her boyutunda 4 madde 

olan 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; aşkınlık çağrısı varlığı, yaşam amacı varlığı, 

prososyal amaç varlığı, aşkınlık çağrısı arayışı, yaşam amacı arayışı ve prososyal amaç arayışı 

olarak belirtilmektedir. Bu 6 alt boyut da üçerli gruplar halinde meslek aşkı varlığı ve meslek aşkı 

arayışı olarak 2 boyut altında toplanmaktadır (Erhan vd., 2019, s. 175).  

Araştırmada yer alan diğer değişken olan iş tatmininin ölçümü için Brayfield ve Rothe (1951)’un 

geliştirmiş olduğu, Judge ve arkadaşları (1998) tarafından 5 maddelik kısa formu oluşturulan, 

Türkçe versiyonuna Keser ve Öngen Bilir’in (2019)’in çalışmasından ulaşılan iş tatmini ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçekte 5’li Likert ifadeleri kullanılmıştır. Son bölümde ise katılımcıların 

demografik özelliklerine ilişkin 7 soru bulunmaktadır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Osmaniye ilinde görev yapan kamu çalışanları oluşturmaktadır. 

Araştırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. 04.01.2021-15.01.2021 tarihleri arasında 

online anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Veri toplama süreci sonunda ankete 1755 kişi 

katılmıştır. Çalışmayan, özel sektörde çalışan ve Osmaniye dışından katılımcılar veri setinden 

çıkarılmış olup, analizler Osmaniye’de görev yapan toplamda 1086 kamu çalışanından elde edilen 

veriler ile gerçekleştirilmiştir. Anketler pandemi nedeniyle yüz yüze uygulanamamış, elektronik 
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ortamda online form (Google forms) araçları kullanılarak sosyal medya araçları ile dağıtılmıştır. 

Kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır.  

Örneklem hesaplaması yapılırken gerekli olan örneklem büyüklüğü; “ana kütlenin sayısının 

bilinmediği durumlarda örneklem büyüklüğünün, anketteki toplam ifade sayısının 5 katından az 

olmaması önerilmektedir” (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014, s. 100). Anket formu 37 ifade 

ve katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili 7 sorudan oluşmaktadır. Anket formundaki 

toplam ifade sayısının 37 olduğu göz önünde bulundurularak, en az 37*5 (185) olarak 

hesaplanmıştır.  

Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında, %87,8’inin evli, %12,2’sinin bekâr, 

%52,2’sinin erkek, %47,8’inin ise kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşlarına 

bakıldığında %12,9’unun 20-30 yaş, %47’sinin 31-40 yaş, %32,3’ünün 41-50 yaş, %7,7’sinin ise 

51 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Tablo 1’de katılımcıların kurumdaki görev sürelerine 

bakıldığında; %10,8’i 1 yıldan az, %38,3’ü 1-5 yıl, %29,9’u 6-10 yıl, %9,9’u 11-15 yıl, %5,7’si 

16-20 yıl, %2,9’u 21-25 yıl, %2,4’ü ise 26 yıl ve üzeri cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Frekans Dağılımları 

Eğitim Sayı % 

Şu anki 

yönetici 

ile 

çalışma 

süresi 

Sayı % 
Kurumdaki 

Görev Süresi 
Sayı % 

Lise  41 3,8 
1 Yıldan 

Az 
257 23,7 1 Yıldan Az 117 10,8 

Ön lisans 42 3,9 1-3 yıl 502 46,2 1-5 Yıl 416 38,3 

Lisans  868 79,9 4-6 yıl 247 22,7 6-10 Yıl 325 29,9 

Yüksek 

lisans/ 

doktora 

135 12,4 7-9 yıl 50 4,6 11-15 Yıl 108 9,9 

İdari Görev/ 

Yöneticilik 

Durumu 

Sayı % 
10 yıl ve 

üzeri 
30 2,7 16-20 Yıl 62 5,7 

Var 263 24,2 

 

21-25 Yıl 32 2,9 

Yok  823 75,8 
26 yıl ve 

üzeri 
26 2,4 

 

 

 

4. BULGULAR 

4.1. Ölçeklere İlişkin Bulgular 

Ölçeklerin geçerliliğinin test edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizinde en yüksek olabilirlik (Maksimum Likelihood) kestirim yöntemi 

dikkate alınmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) iş tatmini ölçeğinden 1 ifade; meslek aşkı 

ölçeğinden ise 5 ifade düşük faktör yükü sebebiyle analizden çıkarılmıştır. Meslek aşkı ölçeğinin 

aşkın varlığı boyutundaki “İşim herkesin yararına olacak katkılar sağlamaktadır.” ve “İşimin, 

her zaman insanlara fayda sağlamasını göz önünde bulundururum.” ifadeleri arasında kovaryans 

çizilerek iyileştirme yapılmıştır. İkinci düzey DFA sonucunda meslek aşkı ölçeğinin iki boyutlu 

yapısı iş tatmini ve psikolojik iyi oluş ölçeklerinin ise tek boyutlu yapıları doğrulanmıştır. Analiz 

sonucunda elde edilen değerler (χ2 = 1912,890; sd = 421; χ2/sd = 4,544; p <0,001; GFI=0,890; 

TLI = 0,927; IFI = 0,934; RMSEA = 0,057) doğrulayıcı faktör analizi modelinin iyi uyuma sahip 

olduğunu göstermektedir (Meydan ve Şeşen, 2011, s. 37). Yapı geçerliliğinin test edilmesi 

amacıyla ortalama açıklanan varyans (AVE) ve bileşik güvenirlik katsayısı (CR) hesaplanmıştır 
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(Tablo3). “Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yüklerinin 0,50 veya tercihen 

0,70’in üzerinde, ortalama açıklanan varyans (AVE) değerlerinin 0,50’den ve yapı geçerliği (CR) 

katsayılarının ise 0,70’ten büyük olması birleşme geçerliğinin sağlandığını” ifade etmektedir 

(Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014, s. 605).  Faktör yükleri 0,625 ile 0,908 arasında değişen 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek değerler almıştır. CR ve AVE değerleri de birleşme geçerliliği 

şartlarını taşımaktadır. 

 
Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi

 

Ölçeğin güvenilirlik derecesi Crombach Alfa güvenirlik analizinde Alfa (α) değerinin 

hesaplanması ile ölçülmektedir (Tablo 2). “0,60≤α<0,80 arası güvenilir; 0,80≤α<1,00 arası 

yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir” (Kalaycı, 2010, s. 405). Alfa değerlerinin 

0,80’den yüksek olması ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğunu ifade etmektedir. Analiz 

bulgularından hareketle, araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu kabul 

edilmiştir. 

 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler, Cronbach Alfa, CR, AVE, Çarpıklık ve Basıklık 

Değerleri 

Değişkenler Ort.  SS  Çarpıklık Basıklık CR  AVE  α 

1.Meslek Aşkı 2,979 0,553 -0,749 1,671 0,973 0,656 0,942 

2.Aşkın Varlığı 3,035 0,589 -0,751 1,380 0,954 0,675 0,916 

3.Aşkın Arayışı 2,918 0,585 -0,646 1,118 0,939 0,635 0,889 

4.Psikolojik İyi Oluş 5,657 1,084 -1,680 3,661 0,907 0,551 0,904 

5.İş Tatmini 3,872 0,894 -1,021 0,871 0,901 0,701 0,896 

 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin tanımlayıcı istatistikleri ve normallik analizi sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir. Verilerin normal dağılımı çarpıklık ve basıklık değerleri ile test edilmiştir. 
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“Çarpıklık değerlerinin -3 ile +3 aralığında; basıklık değerlerinin -10 ile +10 arasında olması 

verilerin normal dağılıma uygun olduğunu belirtmektedir” (Kline, 2011, s.63). Meslek aşkı (-

0,749; 1,671), psikolojik iyi oluş (-1,680; 3,661) ve iş tatmini (-1,021; 0,871) ölçeklerine ait 

çarpıklık ve basıklık değerleri bu şartı sağlamakta ve verilerin normal dağıldığını göstermektedir. 

4.2. Hipotezlere İlişkin Bulgular 

H1, H2 ve H3 hipotezlerini test etmek amacıyla meslek aşkı ile psikolojik iyi oluş ve iş tatmini 

değişkenleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiştir (Bakınız Tablo 3). Analiz 

sonucunda meslek aşkı, meslek aşkının alt boyutları olan meslek aşkı varlığı ve meslek aşkı 

arayışı boyutları ile psikolojik iyi oluş ve iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 3.Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 1 2 3 4 5 

1. Meslek Aşkı (Genel) 1     

2. Meslek Aşkı Varlığı ,949** 1    

3. Meslek Aşkı Arayışı ,936** ,778** 1   

4. Psikolojik İyi Oluş ,314** ,353** ,233** 1  

5. İş Tatmini ,404** ,493** ,256** ,433** 1 
                    **p<0,01 (2-tailed) 

Bu analizde “korelasyon katsayısının 0,00-0,25 aralığında çok zayıf; 0,26-0,49 aralığında zayıf; 

0,50-0,69 aralığında orta; 0,70-0,89 yüksek ve 0,90-1,00 aralığında ise çok yüksek bir ilişki 

olduğu şeklinde yorumlanmaktadır” (Kalaycı, 2010, s. 116). Analiz sonucuna göre; hem genel 

meslek aşkı (r=0,314) hem de meslek aşkının boyutlarından meslek aşkı varlığı ile psikolojik iyi 

oluş arasında pozitif yönlü zayıf anlamlı bir ilişki (r=0,353) olduğu görülmüştür. Meslek aşkı 

boyutlarından bir diğeri olan meslek aşkı arayışı ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönlü çok 

zayıf anlamlı bir ilişki (r=0,233) olduğu görülmüştür. Buna göre “H1: Meslek aşkı ile psikolojik 

iyi oluş arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır.” hipotezi desteklenmiştir.  

Tablo 3’e bakıldığında genel meslek aşkı (r=0,404) ve meslek aşkı boyutlarından meslek aşkı 

varlığı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü zayıf anlamlı ilişki (r=0,493) olduğu görülmüştür. 

Meslek aşkı boyutlarından bir diğeri olan meslek aşkı arayışı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü 

çok zayıf anlamlı bir ilişki (r=0,256) olduğu belirlenmiştir. Bulgular doğrultusunda “H2: Meslek 

aşkı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır.” hipotezi desteklenmiştir. Psikolojik 

iyi oluş ile iş tatmini arasında pozitif yönlü zayıf anlamlı ilişki (r=0,433) olduğu tespit edilmiştir. 

Bulgular ışığında “H3: Psikolojik iyi oluş ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki 

vardır.” hipotezi desteklenmiştir. 

Meslek aşkı ve psikolojik iyi oluşun iş tatmini üzerindeki etkisinin incelenmesi için, regresyon 

analizinden faydalanılmıştır. Bağımsız değişken sayısının birden fazla olması nedeniyle çoklu 

doğrusal regresyon (multiple linear regression) analizi kullanılmıştır.  

 
Tablo 4. Değişkenlere İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Mode

l 

Bağımsız Değişkenler 

Bağımlı Değişken: İş tatmini 

B β t p R2 

Düz. 

R2 F 

Durbin 

Watson 

Meslek Aşkı (Genel) ,481 ,298 10,858 ,000 
,267 ,266** 197,142 2,030 

Psikolojik İyi Oluş ,280 ,339 12,370 ,000 
   **p<0,01 (2-tailed) 

Analiz sonucuna göre çalışanların iş tatminine yönelik algılarının %26,7’sini araştırmanın 

bağımsız değişkenleri olan meslek aşkı ve psikolojik iyi oluş oluşturmaktadır. F değeri bir bütün 

olarak modelin (p=,000) anlamlı olduğunu göstermiştir. Katılımcıların meslek aşklarının (β=,298; 

p=0,00<0,01) ve psikolojik iyi oluş algılarının iş tatmini üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisinin 

olduğu (β=,339; p=0,00<0,01) tespit edilmiştir. Sonuç olarak “H4: Meslek aşkı ile psikolojik iyi 

oluşun iş tatmini üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezi desteklenmiştir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Meslek aşkı kavramı; bireylerin sahip oldukları işe karşı iş tatminlerini, kariyer gelişimlerini, iyi 

oluşlarını ve kişisel gelişimlerini ön planda tutmaktadır (Dik vd., 2012, s. 242). Meslek aşkı 

duygusunda; bütün insanlar için yararlı olacak bir iş yapıyor olmak veya dünyayı daha iyi bir yer 

haline getirebilmek düşüncesi bulunmaktadır (Wrzesniewski, 2003, s. 301). Yapılan 

araştırmalarda işlerinde meslek aşkı yaşayan bireylerin, zor görevleri başarma olasılıklarının daha 

yüksek olduğu ve iş stresinden daha az etkilendikleri belirlenmiştir (Elangovan, Pinder ve 

McLean, 2010; Yener, 2018; Ward ve King, 2017). Kamu çalışanları hizmet sektörünün önemli 

bir kısmını oluşturmaktadır. Zabıta hizmetleri, destek hizmetleri, fen işleri ve temizlik işleri gibi 

kritik hizmet ağlarında görev yapan çalışanların iş tatminlerinin ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin 

hizmet kalitesine direkt olarak etki yapabileceği ifade edilmektedir (Tortumlu vd., 2020, s. 1148). 

Bu anlamda örneklem olarak kamu çalışanları seçilmiştir. Araştırmanın amacı çalışanlar ve 

örgütler açısından oldukça önemli görülen iş tatmini üzerinde meslek aşkı ile psikolojik iyi oluşun 

rolünün belirlenmesidir.  

Araştırma hipotezlerinin incelenmesinde korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. Analizler sonucunda meslek aşkı, meslek aşkının alt boyutları ve psikolojik iyi oluş 

ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizi sonucunda iş 

tatmininin %26,7’sinin psikolojik iyi oluş ve meslek aşkı değişkenleri tarafından meydana geldiği 

belirlenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında iş tatmini ile psikolojik iyi oluş 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tortumlu vd., 2020; Beder, 

2019; Yaşin, 2016; Aydın, 2019; Elik Besdil, 2020). Akçakanat ve arkadaşları (2019), yapmış 

oldukları araştırmada da meslek aşkı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma bulguları bu çalışmaları destekler niteliktedir. Literatürde; 

araştırmada kullanılan meslek aşkı-iş tatmini (Akçakanat vd., 2019), psikolojik iyi oluş-iş tatmini 

(Tortumlu vd., 2020; Beder, 2019; Yaşin, 2016; Aydın, 2019; Elik Besdil, 2020) değişkenlerinin 

kendi aralarında birlikte ele alındığı çalışmalara rastlanırken, meslek aşkı-psikolojik iyi oluş 

değişkenlerinin ve bu üç değişkenin birlikte ele alındığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 

değişkenler arasındaki ilişkilerin ve meslek aşkı ile psikolojik iyi oluşun iş tatmini üzerindeki 

rolünün ortaya konulması bakımından araştırmanın alan yazınına katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir.  

Araştırma örnekleminin sadece kamu çalışanları ve Osmaniye ile sınırlandırılmış olması 

araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda farklı sektörlerde 

ve farklı iş gruplarında test edilmesinin hem ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilikleri bakımından 

hem de meslek aşkı, iş tatmini ve psikolojik iyi oluş kavramları arasındaki ilişkilerin ortaya 

konulması bakımından alan yazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışanların 

yaptıkları işleri anlamlı bulmaları ile kendi değerleri arasında bir bağ olduğu ifade edildiğinden 

(Ros vd., 1999) bu değerlerden hangilerinin meslek aşkını ve iş tatminini ortaya çıkaracağı 

konusunun da gelecekte yapılacak çalışmalarda araştırılmasının alan yazınına katkı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu anlamda örgütlerde çalışanların istihdam veya terfi 

süreçlerinde adayların özelliklerine ek olarak yapacakları işe yükledikleri anlamın da dikkate 

alınması önerilebilmektedir.  
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Özet  

Covid-19 pandemisi ilanı ile birlikte insanların yaşamında köklü bir değişiklik yaşanmıştır. Sağlığın haklı olarak 

öncelendiği uygulamalarla, sosyal bir varlık olan insanın birçok ihtiyacı giderilemeyecek duruma gelmiş ve insanların 

gerek özel yaşamlarında gerekse iş yaşamlarında motivasyon kayıpları oluşmuştur. Sevdikleri ve yakınları ile bir araya 

gelememe, iş yaşamında olamama gibi durumlar sosyalleşme önünde bir engel olmuştur. Çalışanlar çalışma ortamlarına 

geldiklerinde virüse yakalanma kaygısı yaşarlarken diğer taraftan çalışma ortamında olamamanın mutsuzluğunu 

hissetmişlerdir. Bu çalışma ile çalışma yaşamında meydana gelen değişimlerin motivasyon üzerindeki etkileri nitel 

metotla tespit edilmiştir. Araştırma, Batı Akdeniz’de yer alan devlet üniversitelerinde görev yapan, dönüşümlü – 

uzaktan – esnek çalışma uygulamasında yer almış 48 idari personel ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 

yapılmıştır. Bulgulara göre katılımcılar zihinlerinde etki olarak yer eden pandemi döneminde Maslow’un ihtiyaçlar 

Hiyerarşisinde birinci basamakta yer alan fizyolojik ihtiyaçları karşılayarak motivasyonlarını sağlayabilmişlerdir. Aynı 

zamanda üçüncü basamakta yer alan sevgi ve ait olma ihtiyacına verilen önemde de artış görülmektedir. Bu doğrultuda 

çalışanlar dönüşümlü – esnek – uzaktan çalışma sonrasında ise motivasyonlarını işyerlerine dönmeleri ile 

sağlayabileceklerini ifade ederek ait olma ihtiyacını yansıtmaktadırlar. Diğer taraftan çalışanların sosyalleşme 

konusundaki arzuları, onların eskisi gibi bir araya gelebilmeyle dahi motive olabileceklerini anlatmaktadır. Çalışanların 

motivasyonlarını yeniden oluşturabilmenin yolu öncelikle bu ihtiyaçlara yönelmekle mümkün olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Sosyal Mesafe, Motivasyon, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

 

THE INCREASING IMPORTANCE OF BASIC NEEDS DURING THE 

PANDEMIC PERIOD: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF MASLOW'S 

HIERARCHY OF NEEDS 

 

Abstract   

With the declaration of the Covid-19 pandemic, there has been a radical change in people's lives. While the employees 

were worried about catching the virus when they came to their working environment, on the other hand, they felt the 

unhappiness of not being in the working environment. In this study, the effects of changes in working life on motivation 

were determined by qualitative method. The research was conducted through a semi-structured interview form with 48 

administrative staff working at state universities in the Western Mediterranean and involved in the rotating – remote – 

flexible working practice. According to the findings, the participants were able to provide motivation by meeting the 

physiological needs in the first step in Maslow's Hierarchy of Needs during the pandemic period, which was an effect 

on their minds. At the same time, there is an increase in the importance given to the need for love and belonging in the 

third step. In this direction, employees reflect the need to belong by expressing that they can achieve their motivation 

by returning to their workplace after rotating – flexible – remote work. On the other hand, the desires of the employees 

for socialization indicate that they can be motivated even by being able to come together as before.  

Keywords: Covid-19 Pandemic, Social Distancing, Motivation, Maslow's Hierarchy of Needs 

GİRİŞ  

Küresel boyutta yaşanan Covid-19 Pandemisi ile birlikte insanların sadece sağlıkları tehdit altında 

kalmamış, ekonomik anlamda zorluklar da yaşamaya başlamıştır. Sağlığı koruyabilmek ve salgını 

kontrol altında tutabilmek adına uygulanan “sosyal mesafe” ve “evde kal” önlemleri insanların 

yaşamı içerisinde birçok değişiklik meydana getirmiştir. “Sosyal mesafe” ile baş edemeyen 

insanlar çeşitli sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu sorunların başında kendilerini motive 

edebilecek herhangi bir neden bulamama gelmiştir. Bu çalışma ile çalışma yaşamında meydana 

gelen değişimlerin motivasyon üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca pandemi sürecinde 

çalışanların motivasyon kayıplarını tespit ederek, motivasyonların artırılabilmesi için ihtiyaçların 

önem sıralamasını belirlemektir. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’nda yer alan temel 

basamaklarda olan ihtiyaçlara verilen önemin tespit edilerek, hangi basamakta daha fazla ihtiyaç 

duyuluyor ise o basamaklara yönelik motivasyon uygulamaları yapılması gerekmektedir. 

Pandemi döneminde çalışanların temel ihtiyaçlara verdikleri önem ve motivasyonlarına etkileri 

nitel yöntem ile araştırılmıştır. Araştırma sosyal mesafe önlemlerinin sosyal varlık olan insana 

etkileri, insanın temel ihtiyaçlarını yeniden önceleme çabası ve motivasyonlarının değişimini 

ortaya çıkarması açısından önemlidir. 

1. Kavramsal Çerçeve 

 

COVID-19, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri ilk olarak Aralık 2019 

tarihinde Çin’in Wuhan eyaletinde görülmüştür. 13 Ocak 2020’de de hastalar üzerindeki 
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çalışmalar sonrasında Yeni Koronavirüs Hastalığı ismi verilmiştir (Sağlık Bakanlığı, COVID-19 

Bilgilendirme Sayfası). 30 Ocak 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 

salgınını “uluslararası boyutta hak sağlığı acil durumu” olarak nitelendirmiş ve kısa süre 

içerisinde 113 ülkede de vakaların tespit edilmesi ile 11 Mart 2020 tarihinde “küresel salgın” 

anlamına gelen “pandemi” olarak ilan etmiştir (Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 

2020:5). Pandemi ilan edilmesi ile birlikte tüm dünyada salgını önleyebilmek adına birçok önlem 

alınmıştır. Çalışanların sağlığını koruyabilmek adına alınan önlemlerin başında uzaktan, evden, 

dönüşümlü, esnek çalışma uygulamaları yer almıştır (Akbaş Tuna & Türkmendağ, 2020:3247). 

Hem salgın hem de alınan önlemler bireyler üzerinde sağlık başta olmak üzere, psikolojik ve 

sosyal sorunların yaşanmasına da sebebiyet vermiştir. 

1.1. Motivasyon 

İnsanlar yetenekleri, güçleri, çabaları, ne olursa olsun kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama da tek 

başlarına yetersiz kalmaktadırlar. Bu nedenle belirli gruplara ve organizasyonlara dahil olmaları 

gerekmektedir. Diğer taraftan organizasyonların da faaliyetlerini yerine getirebilmeleri ve bir yapı 

olabilmelerinin temelinde işgörenler bulunmaktadır. İşgörenler organizasyonları içerisinde 

yürüttükleri faaliyetler ile toplumun ihtiyaçlarını karşılarlarken, diğer taraftan aslında kendi 

ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedirler (Ergül, 2005:67). Bu hedef hem fizyolojik 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gelir olurken, hem de psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını 

karşılayacakları unsurları da kapsamaktadır (Başaran, 1984:207).  

Türkçe’de isteklendirme ve güdülenme (Güncel Türkçe Sözlük) kavramlarıyla ifade edilen 

motivasyon kavramı Latince hareket anlamına gelen “movere, motum” kelimesinden türetilmiştir 

(Sürekli & Tevrüz, 1997:33). Motivasyon, bir hedefe ulaşabilmek için gösterilen çabaya ilişkin 

yoğunluk, istikamet ve kararlılıktır (Robbins & Judge, 2012:204). Motivasyon işgörene beklenen 

nicelik ve nitelikte vazifelerini yaptırabilmek için etkilemektir (Başaran, 1984:208). Bir başka 

deyişle insanı belirli durumlarda belirli davranışları yapmaya yönlendiren güç motivasyondur 

(Fındıkçı, 2009:371). 

1.2. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı 

Motivasyon, ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik oluşan bir durumdur. Bu nedenle 

ihtiyaçların anlaşılması motivasyonun oluşmasını sağlamada temel oluşturmaktadır. Kişilerin 

ihtiyaçları üzerine araştırmalar yapan Abraham Maslow, ihtiyaçların farklı şekillerde ve farklı 

zamanlarda ortaya çıktığını ifade etmektedir. 1943 yılında Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

olarak literatüre giren kuram, kişilerin hayatları boyunca her zaman ihtiyaçlarının olması ve bu 

ihtiyaçları giderebilmek üzere hedefler koyması temeline dayanmaktadır (Çoban, 2021:113). 

Maslow’a göre kişilerin ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu, bu ihtiyaçların belirli bir sırası olduğunu 

ve bir ihtiyaç giderildiğinde başka bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır (Walsh, 2011:791). Bireyler 

kendilerinde olmayanları istedikleri için ihtiyacı gidermeleri halinde güdüleyici özelliğini de 

kaybetmektedir (Maslow, 1943:3). Ayrıca henüz giderilmeyen ihtiyaç birey için bir motivasyon 

kaynağı oluşturmakta, giderilmesi ile birlikte davranışlar üzerindeki etkisini azaltarak 

motivasyonlarının azalmasına neden olmaktadır.  

Maslow’a göre ihtiyaçlar beş basamağa ayrılmıştır ve bu ihtiyaçlar genellikle zincirleme sıra 

izlemektedirler (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005:51). 
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Şekil 1.Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 
Kaynak: Maslow, A.H. (1943). “A theory of human motivation”, Psychological Review, 50(4), s.370-396 

 

2. Araştırmanın Yöntemi 

2.1. Araştırma Modeli 

 

Tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 Pandemi süreci tüm insanlığın yaşamını 

etkilemektedir. Gerek çalışma yaşamı içerisinde gerekse günlük yaşamda bireyler çeşitli 

yasaklamalar ve önlemler çerçevesinde yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu çalışma ile çalışma 

yaşamında meydana gelen değişimlerin motivasyon üzerindeki etkileri incelenmektedir. Pandemi 

sürecinde çalışanların motivasyon kayıplarını tespit ederek, motivasyonların artırılabilmesi için 

ihtiyaçların önem sıralamasını belirlemek amacı güden çalışma nitel metot ile dizayn edilmiştir. 

Araştırmada veriler, üniversitelerde görev yapan dönüşümlü, uzaktan ve esnek çalışma 

uygulamasında yer almış idari personel ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmeler 

yapılarak elde edilmiştir. Pandemi döneminde çalışanların temel ihtiyaçlara verdikleri önem ve 

motivasyonlarına etkilerini tespit etmek amacıyla nitel yöntem kullanılmış, sonuçlar ile konuya 

bakış açısı geliştirilmiştir. Araştırma sosyal mesafe önlemlerinin sosyal varlık olan insana etkileri, 

insanın temel ihtiyaçlarını yeniden önceleme çabası ve motivasyonlarının değişimini ortaya 

çıkarması açısından önemlidir. 

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

 

Araştırma, Batı Akdeniz’de yer alan devlet üniversiteleri olan Akdeniz Üniversitesi, Alanya 

Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde görev yapan idari personel ile yapılmıştır. 

Katılımcılar, üniversitelerin internet sayfalarındaki iletişim bilgilerinden faydalanılarak telefon 

veya elektronik posta aracığıyla ulaşılabilmiş 48 idari personelden oluşmaktadır.  

Nitel metot ile dizayn edilmiş çalışmada görüşme tekniği kullanılmış olup, görüşmeler Temmuz-

Ağustos 2021 tarihlerinde pandemi koşullarına uygun olarak telefon veya online uygulamalar 

aracılığıyla yapılmıştır. Araştırmanın etik kurul izni Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

tarafından 06.07.2021 tarih ve 58/2 sayılı karar ile alınmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi 

Görüşmeler tamamlandıktan ve gereği şekli ile cevaplanmamış olan formlar elendikten sonra 48 

katılımcının cevapları Nvivo 10 programı ile analiz edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler 

betimsel analiz ile özetlenerek yorumlar getirilmiştir.  
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3. Bulgular 

Katılımcıların demografik bilgileri şu şekildedir: 
Tablo 1.Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

Değişkenler f % 

Cinsiyet 
Kadın 19 39,6 

Erkek 29 60,4 

Yaş 

26-35 10 20,8 

36-40 16 33,3 

41-46 12 25 

47-53 10 20,8 

Medeni Hal 
Bekar 10 20,8 

Evli 38 79,2 

Çocuk Sayısı 

Yok 16 33,3 

1 11 22,9 

2 16 33,3 

3+ 5 10,4 

Eğitim Durumu 

Önlisans 8 16,7 

Lisans 30 62,5 

Lisansüstü 10 20,8 

Görevi 

Memur – Bilgisayar İşletmeni 30 62,5 

Şef 7 14,6 

Fakülte Sekreteri 3 6,2 

Şube Müdürü 8 16,7 

Hizmet Yılı 

4-10 10 20,8 

11-15 14 29,2 

16-20 14 29,2 

21-25 10 20,8 

Toplam 48 100 

 

Katılımcıların %60,4’ü erkek olup, yaş ortalamaları 40’dır. Katılımcıların çoğunluğu evli olup 

(%79,2), %66,7’sinin çocuğu bulunmaktadır. Katılımcıların %62,5’i lisans mezunu ve memur ya 

da bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktadırlar.  Diğer taraftan katılımcılar 4 ile 25 yıl 

arasında hizmet yapmış olup ortalama 14 yıl hizmet süreleri bulunmaktadır.  
 

Şekil 2. Katılımcıların Pandemi Hakkındaki Düşünceleri 
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Katılımcılara pandemi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda büyük çoğunluğu hayatının her 

alanına “etki” eden bir olay olarak tanımlamışlardır. Ayrıca artık “bitmesi” gereken bir “süreç” 

olarak da ifade etmektedirler. 

“Hayatımızı maddi-manevi, fiziksel-psikolojik olarak etkileyen ve bir an önce bitmesini 

dilediğimiz bir süreç.” (Mine Hanım, 42 yaş, 20 yıl) 

“Tüm hayatımızı etkiledi!” (Erdem Bey, 38 yaş, 16 yıl) 

“Tüm insanlığın hayatını tehlikeye sokan bir felaket!” (Tarık Bey, 39 yaş, 18 yıl) 

“Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte insanların bazı şeylerden ders çıkarıp hayatına 

devam etmesi gerektiğini, nefes almanın bile çok değerli olduğunu düşünüyorum.” (Reyhan 

Hanım, 36 yaş, 12 yıl) 

Diğer taraftan katılımcılar pandeminin psikolojik olarak onlarda bıraktıkları etkiyi “mesafe – 

kaygı – korku – tedirginlik – temizlik – şüphe – sağlık – belirsizlik” şeklinde 

nitelendirmektedirler.  

Katılımcılar ifadelerinde en fazla evlerinde kalmanın ve sevdikleri ile bir araya 

gelememenin yani mesafenin onları etkilediğini şu şekilde belirtmektedirler: 

“Dışarıya serbestçe çıkabilmenin arkadaşlarımızla bir araya gelmenin büyük bir nimet 

olduğunu öğrendik. Ailemize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza sarılmayı özledik.” (Nilüfer Hanım, 

30 yaş, 7 yıl) 

“İnsanların sosyal ilişkileri zayıfladı. Sosyal ve kültürel faaliyetleri bitirdi. Toplu 

organizasyonların iptaline sebep oldu. Asosyal bir yaşam düzenine mahkum etti. Evlere kapanan 

insanlar haline getirdi.” (Taner Bey, 37 yaş, 13 yıl) 

“İşyerinde insanlarla iletişim kurmakta zorlandık. İşyerinden eve dönüşlerimizde 

dışarıdan getirebileceğimiz hastalığı ailemize aktarma korkusu yaşadık.” (Ekrem Bey, 44 yaş, 

12 yıl) 

Katılımcılar pandemi ile ilgili düşünceleri ve pandeminin psikolojileri üzerindeki etkilerini ifade 

ederken her iki kategoride en fazla “mesafe (%15,22)”, sonrasında “etki – kaygı – korku 

(%10,87)” kelimelerini kullanmışlardır.  

 
 

Şekil 3: Pandeminin Katılımcılar Üzerindeki Psikolojik Etkileri 

Ancak ne kadar zor ve zaman alıcı olarak görülse de uzaktan işlerin takibi yapılabilmiş olup, en 

büyük sorunun motive olma konusunda yaşandığı görülmüştür. Katılımcıların %72,4’ü 

motivasyonlarının bu süreçte olumsuz etkilendiğini, kaygı ve stresin iş yapma isteğini körelttiğini 

vurgularken, %24,1’i motivasyon konusunda bir etkinin olmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca 

katılımcılar ailelerini (%37,1), sağlıklı olmalarını (%34,3), aşı ve tedavi sürecindeki gelişmeler 

(%14,3) ile iş güvencelerinin (%14,3) olmalarını motivasyon kaynağı olarak görmektedirler.  
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Şekil 5: Katılımcıların Pandemi Sürecindeki Motivasyon Kaynağı  

Diğer taraftan katılımcıların normalleşme sürecinde yaşadıkları ise şu şekildedir: 

“Normalleşme belirtildiği gibi “yeni normal” kavramı ile ifade edilen bir süreçti. Dolayısı 

ile kelime karşılığı olarak normal bir dönem olmadı aslında. Bu da yeni tedirginliklere neden 

oldu.” (Umut Bey, 39 yaş, 16 yıl) 

“Bir güvensizlik hissi uyandı bende ama sadece pandemiyle alakalı, herkesi potansiyel 

vaka olarak düşündüm.” (Alper Bey, 35 yaş, 6 yıl) 

“Farklı bir durum olmadı. Sadece insanların birbirinden korkarak, çekindiği bir ortam 

oluştu.” (Oktay Bey, 26 yaş, 6 yıl) 

Katılımcılar ifadelerinde de belirttikleri üzere normalleşme sürecini “yeni normal” olarak ifade 

etmekte ve tam olarak bir normalleşme yaşamadıkları ve tedirginliklerinin üst düzeyde devam 

ettiği görülmüştür. Ancak katılımcılardan bazıları ise psikolojik olarak bir rahatlama yaşadıkları 

ve işleri ile ilgili yeni gelişmeler yapabildiklerini ifade etmişlerdir: 

“Çok mutlu oldum. Geleceğe umutla bakmaya başladım.” (Taner Bey, 37 yaş, 13 yıl) 

“Psikolojik olarak rahatladığımı söyleyebilirim. Umarım bir an önce eski normalimize geri 

döneriz.” (Turgay Bey, 36 yaş, 11 yıl) 

“İşime yönelik daha farklı işler yaparak işlerimi geliştirmeye başladım.” (Çetin Bey, 37 

yaş, 16 yıl) 

Diğer taraftan katılımcılar normalleşme sürecinin anahtarını “tedbir” (%45,2) olarak ifade 

etmektedirler. Katılımcılar normalleşme sürecinde tedbiri takiben zamanla (%23,8) aşılanarak 

(%16,7) pandeminin sonlanabileceğini ve yeni normal (%14,3) düzene geçilebileceğini ifade 

etmektedirler. 

Pandeminin sonlanması ümidi ile sonlandığında işe nasıl motive olunmalı konusunda katılımcılar 

toplu aktivite vurgusunun yanı sıra özellikle psikolojik olarak zamanla adaptasyonun 

sağlanacağını ifade etmektedirler. 

“Ruhsal olarak boşluk yaşanmasına fırsat vermeyecek şekilde bir iş yoğunluğu 

motivasyonu katkı sağlar.” (Umut Bey, 39 yaş, 16 yıl) 

“Herkes ilişkilerini, iletişimlerini gözden geçirip, sosyalleşmek adına sosyal ve kültürel 

aktivitelere ağırlık vermelidir.” (Taner Bey, 37 yaş, 13 yıl) 

“Sağlığımız yerinde olursa zamanla motivasyonumuzu sağlayabiliriz.” (Cem Bey, 55 yaş, 

27 yıl) 

“Eskiyi herkes gibi bende özlem ile beklediğim için ekstra bir motiveye ihtiyacımız 

olmayacaktır.” (Oktay Bey, 26 yaş, 6 yıl) 

“Bu biraz zaman alacak ama sevdiklerimize sımsıkı sarılacağız ve hiç olmamış gibi 

hayatımıza devam edeceğiz.” (Nilüfer Hanım, 30 yaş, 7 yıl) 
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Dönüşümlü – esnek – uzaktan çalışma dönemlerinde kısacası yeni çalışma düzeninde 

katılımcıların çalışma arkadaşlarında da durumun benzer ve herkesin hastalanmama amacında 

olduğunu ifadeler şu şekilde yansımaktadır: 

“Herkes kabuğuna çekilmiş bir vaziyette. Herkes canının derdine düşmüş gibi bir durum 

var. Sanki insanlar sizinle konuşurken kendisi orada ama aklı başka bir yerde gibi.” (Soner Bey, 

53 yaş, 25 yıl) 

“Herkes bu süreci atlatmaya çalışıyor.” (İlker Bey, 41 yaş, 20 yıl) 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

 

Dünyanın her yerinde tüm insanların etkilendiği ve yaşamın üzerinde değişikliklere neden olan 

pandemi katılımcıların zihninde “etki” olarak yer almaktadır. Katılımcılar ifadelerinde 

belirttikleri üzere pandemi tüm hayatı etkilemiştir. Elbette bu etki doğrudan meydana 

gelmemiştir. Ancak sağlığın korunması ve salgının kontrol altına alınmasına yönelik alınan 

tedbirler hayatı tümüyle değiştirmeye neden olmuştur. Diğer taraftan çalışanlar temel ihtiyaçlara 

daha fazla önem verir hale geldiklerini belirtmektedirler. Bu husus Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisinde birinci basamakta yer alan fizyolojik ihtiyaçların insanların en önemli ihtiyaçları 

haline geldiğini göstermektedir. Nefes alabilme ile başlayan temel yeme içme ihtiyaçlarını da 

kapsayan fizyolojik ihtiyaçları giderebilmek insanların temel motivasyon kaynağını 

oluşturmuştur. Aynı zamanda mesafe tedbiri kapsamında hayata geçirilen evde kal uygulaması 

ile insanlar sosyal ihtiyaçlarını karşılayamamışlar ve ilişkileri zayıflamıştır. Bu husus da 

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde üçüncü basamakta yer alan sevgi ve ait olma ihtiyacının 

artan önemini göstermektedir. Günlük yaşam içerisinde farkına varmadan dahil olunan arkadaşlık 

ortamlarının insanların motivasyonları üzerindeki etkileri ancak bu koşullar sağlanamadığında 

eksiklikleri hissedilmiş ve ihtiyaç haline gelmiştir. Yine katılımcıların ifadelerinde yer aldığı 

üzere pandeminin psikolojileri üzerindeki etkileri arasında mesafe ilk sırada yer almakta ve sevgi 

ve ait olma ihtiyacının eksikliği görülmektedir. Pandeminin başlangıcı ile birlikte belirsizlik ve 

korkunun neden olduğu temel ihtiyaçların eksikliği zaman geçtikçe, hastalığa yönelik bilgiler 

edinilip, tedavi imkanları geliştikçe yerini sevgi ve ait olma ihtiyacına bırakmıştır. Maslow’un 

İhtiyaçlar Hiyerarşisinde yer alan sıralama burada da belirgin bir şekilde gözlenmektedir. Aynı 

zamanda katılımcıların motivasyon kaynağı olarak değerlendirdikleri değişkenler hiyerarşinin ilk 

üç basamağını yansıtmaktadır. Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı ile sevgi ve ait olma ihtiyacı 

pandemi döneminin giderilmeye çalışılan ihtiyaçlarını ve dolayısıyla motivasyon nedenlerini 

anlatmaktadır. Çalışanlar dönüşümlü – esnek – uzaktan çalışma sonrasında ise motivasyonlarını 

işyerlerine dönmeleri ile sağlayabileceklerini ifade ederek ait olma ihtiyacını yansıtmaktadır. 

Diğer taraftan çalışanların sosyalleşme konusundaki arzuları, onların eskisi gibi bir araya 

gelebilmeyle dahi motive olabileceklerini anlatmaktadır. Aynı zamanda özellikle tedbirlerin 

sıkılaştırıldığı dönemlerde uygulanan dönüşümlü – esnek – uzaktan çalışma biçimleri çalışanlar 

tarafından kabul görmüş ve sevilmiştir. Bu uygulamalardan en azından esnek çalışma süreleri 

yeni normal yaşam içerisinde de uygulanması halinde çalışanların motivasyonlarını sağlamada 

daha fazla etken olacağı görülebilmektedir. 

Çalışma sonuçlarından hareketle kamu çalışanları üzerine yapılmış olan bu araştırma özel sektör 

çalışanları ile yapılarak farklılaşmalar ortaya konulabilecektir. Aynı zamanda pandemi sürecinin 

sonlanması ile çalışma yenilerek ihtiyaçlar nezdinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı 

incelenebilecektir. 
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Özet  

Bu çalışmanın amacı, bireylerin mizahı kullanma biçimi ile örgütsel muhalefet davranışları üzerindeki etkisini 

incelemektir. Bir devlet üniversitesinin çeşitli birimlerindeki akademik ve idari personel (N=152) ile gerçekleştirilen 

bu çalışmada, bireylerin memnuniyetsizliklerini bildirirken hangi tür muhalefeti seçtiği ve mizahı muhalefet mesajı 

olarak kullanıp kullanmadığı araştırılmıştır. Analizler sonucunda, bireylerin mizahı kullanma biçiminin örgütsel 

muhalefet davranışlarının seçiminde etkisi olduğu ve bireylerin kendini geliştirici mizah tarzına sahip oldukları 

durumda açık muhalefet stratejisi izlemeseler de dışsal muhalefet davranışından uzaklaştıkları görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel muhalefet, Mizah, Muhalefet mesajları ve mizah 

 

USING HUMOR AS A STRATEGY TO EXPRESS ORGANIZATIONAL 

DISSENT 

 

Abstract 

This study aims to examine the way individuals use humor and its effect on organizational dissent behaviors. This 

study, which was carried out with academic and administrative staff (N=152) in various units of a state university, it 

was investigated which type of dissent the individuals chose when reporting their dissatisfaction and whether they used 

humor as a dissenting message. As a result of the analysis, it has been seen that the way individuals use humor has an 

effect on the selection of organizational dissent behaviors. When individuals have a self-enhancing humor style, even 
if they do not follow an articulated dissent, they move away from displaced dissent. 

Keywords:  Organizational Dissent, Humor, Dissent messages and humor 

GİRİŞ 

Örgütsel muhalefet, işyeri politikaları ve uygulamaları hakkında çelişen görüşlerin paylaşıldığı 

(Kassing, 2011a) ve örgütsel karar ve uygulamalara karşı getirilen bir tür çalışan eleştirisidir 

(Zeng, Permyakova, Smolianina, & Morozova, 2020). Örgütsel muhalefetin birkaç iletilme yolu 

vardır. Çalışanlar tarafından; örgütsel düzenlemelerde etkisi olan kişilere açıkça ve doğrudan 

iletilen muhalefet “açık muhalefet”, buna karşın örgütte etkisi olmayanlara iletilen muhalefet ise 

“örtük muhalefet” olarak tanımlanır (Kassing, 2000b). Üçüncü bir seçenek olarak “dışsal 

muhalefet” ise çalışanın muhalefet davranışının düşmanca algılanacağını ve misillemeye 

uğrayacağını düşünmesi halinde, muhalefetini iş dışından kişilerle (aile, arkadaş vs.) veya iş 

yerinde herhangi bir etki gücü bulunmayan arkadaşlarıyla paylaşma yoluna gitmesidir (Kassing, 

1998). Bu seçeneklerin tümü iş yerinde muhalefet davranışı göstermenin çalışanlar için dikkatli 

düşünmeyi ve stratejik davranmayı gerektiren ciddi bir girişim olduğunu göstermektedir. 

(Kassing, 1997; 2002; 2000b). Örgütte eleştiri yapılırken verilen muhalefet mesajları, işyeri 

ilişkilerinde yıkıcı olarak algılanabileceğinden çalışanlar, bu riski göz önünde bulundurarak 

muhalefetlerini ifade ederken stratejik davranma eğiliminde olurlar (Zeng & Chen, 2020).  

Mizah, Garner’a göre (2009) örgütsel muhalefet stratejilerinden biridir. Çalışanın muhalefetini 

ifade etme stratejisi olarak mizah, üzerinde fazla düşünmeden yapılan yorumlar ya da şakalarla 

memnuniyetsizliği iletmenin gayri resmi bir yoludur (s. 211-214). Lynch (2009), çalışanların 

yönetim sorunları dahil olmak üzere hoşnutsuzluk duydukları herhangi bir durum için mizaha 

başvurmalarının, işle ilgili çeşitli baskılara karşı rahatlama sağlayan bir “emniyet valfi” olduğunu 

ifade eder(s.446). Mizah, hassas konuları kendi çarpıtıcı aynasıyla görünür kılan bir sosyal 
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arabulucu olarak işlev görür ve bu sayede örgüt içindeki ilişkisel uyumun sürdürülmesini sağlar 

(Csikszentmihalyi 1996, akt Lang & Lee, 2010).  

İnsan ilişkilerinin ve iletişimin olduğu her durumda mizaha rastlamak mümkündür. İletişim 

sürecinde mizahın verdiği mesaj, bir durumu çarpıtarak gülünç hale getirmedir. Çeşitli bakış 

açılarının bütünleştirilmesi ve aralarında köprü olma yeteneğine sahip olan mizah, insanlar 

arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde mesafelerin ortadan kaldırılmasını sağlar (Ölçekçi, 2016, 

s. 175-176). Bireyler arasında mizahın kullanım tarzları farklılık arz eder. Martin ve diğ. (2003) 

günlük kullanımında uyumlu ve uyumsuz tarzları açıklayan mizah duygusu modelini 

oluşturmuşlardır. Bu modele göre kişinin mizahı kendi yararına ya da başkalarıyla ilişkilerine 

katkıda bulunmak amacıyla kullanması uyumlu mizah; kendisine ya da başkalarına zarar verici 

ve yaralayıcı biçimde kullanması ise uyumsuz mizah olarak ifade edilir (Yerlikaya, 2009, s.30). 

Uyumlu mizah türlerinden kendini geliştirici mizah; kişinin olumsuz duygulardan kaçınmasına 

izin verirken bir yandan da herhangi bir olaya karşı gerçekçi bakış açısını sürdürmesine izin veren 

sağlıklı bir savunma mekanizmasıdır. Katılımcı mizah ise, kendini ve başkalarını onaylayan ve 

muhtemelen kişilerarası uyumu ve çekiciliği artıran düşmanca olmayan hoşgörülü mizah 

kullanımıdır (Martin ve diğ 2003, s. 53). Diğer yandan uyumsuz mizah da kendi içinde saldırgan 

mizah ve kendini yıkıcı mizah olarak sınıflanmıştır. Saldırgan mizah, başkaları üzerindeki 

potansiyel etkisi (cinsiyetçi veya ırkçı mizah) dikkate alınmadan aşağılama veya küçük düşürme 

niyetiyle yapılan, başkalarını incitme veya yabancılaştırma olasılığı yüksek olan komik şeyler 

söyleme şeklindeki mizah kullanımıdır. Kendini yıkıcı mizah ise, kendini sevdirmek veya onay 

almak için kendi aleyhine komik şeyler yaparak veya söyleyerek başkalarını eğlendirme 

girişimleridir(Martin ve diğ, 2003, s.54). 

Mizahın iş yerinde stratejik kullanımına ve işlevsel rolüne odaklanan (Westwood ve Rhodes, 

2007) çalışmalara göre mizahı, insanın güvence arama ihtiyacının göstergesi olarak kabul etmek 

mümkündür (Lazarus & Folkman, 1984). Memnuniyetsizliği ifade eden alternatifler içinde en az 

çatışmacı tepki olması, mizahın güvenli bir yol olarak algılanmasını sağlar (Garner ve diğ. 2015, 

s.103). Kassing (2011), muhalefeti dile getirmenin yarattığı stresi incelendiği bir çalışmasında baş 

etme stratejilerinin açık, örtük ve dışsal muhalefet ile anlamlı derecede ilişkili olduğunu 

belirlemiştir. Bu çalışmasının çıkış noktası muhalefet etme ile doğrudan bağlantılı olarak ele 

aldığı stres faktörüdür. Aykırı görüşlerini yönetime bildirme isteği olan çalışanların yaşaması 

muhtemel olan stres, Kassing’e göre, söz konusu çalışanların kariyeri ve iş yeri ilişkileri açısından 

sorunlu durumlara sebep olabilir. Muhalefeti ifade etmek, çalışanlarda stres yaratabilecek bir 

takım riskleri (misilleme gibi) beraberinde getirir. Bu riskin varlığını net şekilde algılayan 

çalışanlar (Croucher, Kelly, & Chen, 2018), muhalefet etme davranışının yarattığı stresin 

üstesinden gelebilmek için duygu odaklı baş etme stratejilerinden faydalanmaktadır (Kassing, 

2011a, s. 225). Muhalefet etmek yani hoşnut olmadığı durumlarda fikirlerini söyleme ihtiyacı, 

çalışanda strese sebep olur. Bu durumda çalışanların karşıt görüşlerini serbestçe açığa vurabilmek 

için mizaha başvurmaları olasıdır. Böyle durumlarda bazı bireyler mizahtan medet umar ve 

şakalaşmayı ya da söyleyeceklerini komik biçimde ifade etmeyi savunma mekanizması olarak 

kullanabilirler. 

Çalışanın, muhalefeti nasıl ifade edeceğine karar vermesi sürecinde, özellikle, yaşayacağı stres 

hangi muhalefet stratejisinin ve davranış biçiminin seçileceği konusunda etkili olacaktır. Bu 

noktada çalışanın, sahip olduğu mizah duygusunu bilinçli bir muhalefet etme stratejisi olarak 

kullanmasını araştırmak ve bir strateji olarak mizahın muhalefet etmedeki rolünü anlamak hem 

uygulamacılara hem de literatüre katkıda bulunmak adına önemlidir. Tüm bu açıklamalardan 

hareketle, mizah duygusu ve örgütsel muhalefetle ilgili bilgi vermek ve  üniversite çalışanları 

örnekleminde mizah duygusunun örgütsel muhalefet davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmak 

bu çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, bireylerin sahip olduğu mizah anlayışının örgütsel muhalefet biçiminin 

seçilmesine olan etkisini belirlemektir. Araştırma, bir devlet üniversitesinin çeşitli birimlerinde 
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görev yapmakta olan akademik ve idari personel ile gönüllülük temelinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada kolayda örnekleme ile 152 kişiye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket 

kullanılmıştır. Anket; mizah tarzlarını belirlemeye yönelik, mizah yoluyla başa çıkmayı 

değerlendirmeye yönelik, örgütsel muhalefeti değerlendirmeye yönelik ölçeklerden ve 

demografik sorulardan oluşmaktadır. SPSS programıyla açıklayıcı faktör analizleri (AFA), 

korelasyon ve çoklu regresyon analizleri; AMOS programlarıyla doğrulayıcı faktör analizleri 

(DFA) yapılmıştır. 

Örgütsel muhalefeti değerlendirmek üzere Kassing (1998) tarafından geliştirilen ve 9’u ters 

kodlanan 20 ifadeli örgütsel muhalefet ölçeği (ODS) kullanılmıştır. Ölçekte “işyerimdeki 

yetersizliklerin giderilmesiyle ilgili olarak  amirime ya da yönetime öneriler sunarım” gibi 9 

ifadeden oluşan açık muhalefet; “işyerinde olan bitenle ilgili düşündüklerimden diğer çalışanları 

haberdar ederim” gibi 5 ifadeden oluşan örtük muhalefet ve “işyerinde alınan kararlarla ilgili 

endişelerimi ailemle ve iş dışından arkadaşlarımla tartışırım” gibi 6 ifadeden oluşan dışsal 

muhalefet alt boyutları bulunmaktadır. ‘Kesinlikle katılmıyorum’ ile ‘kesinlikle katılıyorum’ 

arasında değişen 5’li likert tipi derecelendirmenin kullanıldığı ölçeğin AFA sonucu ortaya çıkan 

yapısı için Cronbach’s Alpha değeri α=0,687; KMO değeri 0,719 ve açıklanan varyansı %60,34 

olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek için daha önce de, örneğin Yıldız (2013) çalışmasında ve 

Cenkçi ve Ötken (2014) çalışmasında geçerlilik ve güvenilirlik sağlanmıştır.  

Mizahın günlük kullanımındaki bireysel farklılıkları belirlemek üzere, Martin, Puhlik-Doris, 

Larsen, Gray ve Weir, 2003 tarafından geliştirilen mizah tarzları ölçeği (MTÖ) kullanılmıştır. 

Ölçekte ikisi uyumlu, ikisi uyumsuz olmak üzere dört farklı mizah tarzını ölçmeyi hedefleyen, 

her biri 8’er maddeden oluşan dört alt ölçek bulunmakta ve ölçekte ters yönde puanlanan 11 ifade 

bulunmaktadır(Yerlikaya, 2009, s.77). Mizah tarzı “insanları güldürmekten hoşlanırım” gibi 

ifadelerle katılımcı mizah (KM); “tek başıma bile olsam çoğunlukla yaşamın gariplikleriyle 

eğlenirim” gibi kendini geliştirici mizah (KGM); “birisi hata yaptığında çoğunlukla onunla bu 

konuda dalga geçerim” gibi ifadelerle saldırgan mizah (SM) ve “insanların benimle dalga  

geçmelerine ya da bana gülmelerine gereğinden fazla izin veriyorum” gibi ifadelerle kendini yıkıcı 

mizah (KYM) boyutlarını ölçmektedir. Yerlikaya (2009) çalışmasında alt ölçekler için sırasıyla 

0.78, 0.83, 0.64 ve 0.65 düzeyinde Cronbach’s Alpha katsayıları elde edilmiştir. "Kesinlikle 

katılmıyorum”  ile ‘kesinlikle katılıyorum” arasında değişen 5’li likert tipi derecelendirmenin 

kullanıldığı ölçeğin AFA sonucu ortaya çıkan yapısına göre α= 0,855; KMO = 0,836; açıklanan 

varyansı %58,028’dir.  

Mizahın stresli durumlar karşısında bir başa çıkma stratejisi olarak kullanımını ölçmek amacıyla 

7 maddeden oluşan, ‘kesinlikle katılmıyorum’ ile ‘tamamıyla katılıyorum’ arasında değişen 

dörtlü likert tipi derecelendirmenin kullanıldığı (Martin ve Lefcourt, 1983; Martin, 1996) mizah 

yoluyla başa çıkma ölçeğinden (MYBÇÖ) alınan puan 7 ile 28 arasında değişmektedir. Ölçekteki 

ifadelerden biri “zor durumlarda bile genellikle gülecek ya da espri yapacak şeyler bulabilirim” 

şeklindedir. Ölçekten alınan toplam puanın yüksekliği, kişinin kendini ifade etmede başa çıkma 

stratejisi olarak mizaha ne ölçüde başvurduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenilirliği, Yerlikaya 

(2009) tarafından α=0,67 olarak hesaplanmıştır(Yerlikaya, 2009, s.77-78). Tek boyuttan oluşan 

ölçeğin bu çalışmada hesaplanan güvenilirlik değeri α=0,626’dır. Ölçeğin yapı geçerliliği DFA 

ile sağlanmıştır. 

Gözlemlerin normal dağılım varsayımını sağlayıp sağlamadığını test etmek üzere değişkenlerin 

çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Bu iki değerin -1.5 ve +1.5 değer aralığında olması 

gerektiği ifade edilmektedir (Tabachnick & Fidell, 2020). Çalışmanın değişkenlerinin istenen 

aralıklarda olduğu belirlenmiştir (MYBÇ değişkeni için çarpıklık -0,603 ve basıklık 0,327 ve 

sırasıyla diğer değişkenlerde KGM için -0,336 ve -0,364; KM için -0,506 ve -0,090; SM için 

0,684 ve  0,210; KYM için 0,731 ve -0,022; açık muhalefet için -0,347 ve 0,027; örtük muhalefet 

için 0,134 ve  -0,741; dışsal muhalefet için -0,135 ve -0,104). 
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MTÖ ve ODS için yapılan AFA’dan sonra ölçeklere uygulanan DFA ile, ortaya çıkan yapılar 

doğrulanmış ve ilgili ölçeklerin uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir değerler içinde ve 

üstünde olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, iki ölçeğin de CFI değerlerinin 0,90 üzerinde olması 

model uyumunun iyi olduğunu göstermektedir. RMSEA ve SRMR değerlerinin 0,50-0,10 

arasında olması iyi uyum olduğunu(Gürbüz, 2011); x2/df oranının ise 0-2 arasındaki değerleri 

mükemmel uyum olduğunu göstermektedir (Bayram, 2013). DFA değerleri MTÖ için x2/df= 

1,645; RMSA=0,065; GFI=0,877; SRMR=0,075; CFI=0,904 olarak; ODS için x2/df= 1,733; 

RMSA=0,070; GFI=0,934; SRMR= 0,076; CFI=0,927’dir. DFA yapılan MYBÇÖ için ise x2/df= 

0,208; RMSA=0,000; GFI=0,998; SRMR= 0,0201; CFI=1,000 olarak hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada bireyin işyerinde muhalefet ederken mizahı kullanıp kullanmadığı merak edilmiştir. 

Hem bir muhalefet stratejisi olarak hem de muhalefet davranışındaki stres azaltıcı unsur olarak, 

mizah tarzları ve mizah yoluyla başa çıkmanın muhalefet davranışlarına etkisini incelemek üzere 

aşağıdaki sorular oluşturulmuştur: 

1.a.Bireylerin mizah tarzlarının ve mizah yoluyla başa çıkma durumlarının örgütsel muhalefet 

davranışlarına etkisi var mıdır?  

b.Hangi mizah tarzı hangi örgütsel muhalefet davranışını açıklamaktadır? 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmaya dâhil olan katılımcıların %48’i (n=73) kadın ve %50’si (n=76) erkektir. 

Katılımcıların %2’si (n=3) 25 ve altı, %13,2’si (n=20) 26-30, % 36,2’si (n=55) 31-35, %21,1’i 

(n=32) 36-40 ve % 39’u (n=39) da 41 ve üstü yaş grubunda bulunmaktadır. Katılımcıların 

%22,4’ü (n=34) idari ve %76,3’ü (n=116) akademik personeldir. 

Değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayılarına bakıldığında,  uyumlu 

mizah tarzının ağır bastığı; uyumsuz mizah tarzına yönelik tutumların olumsuz olduğu 

görülmektedir. Dışsal muhalefete (2,97) açık muhalefettten (3,39) daha düşük ve örtük 

muhalefetten (2,79) daha yüksek yönelim olduğu görülmektedir. Bireylerin mizah yoluyla başa 

çıkma puanları 20 üzerinden 14,11 (4 üzerinden 2,82) olup, kendini geliştirici ve katılımcı mizah 

tarzlarıyla uyumlu şekilde ortalamanın üstündedir. Bu sonuç, Yerlikaya’nın (2009) MYBÇÖ’den 

alınan puan ile uyumlu mizah tarzları arasındaki ilişkinin diğer mizah tarzlarına oranla daha 

yüksek olduğu ve sağlıklı ve uyumlu kabul edilen kendini geliştirici ve katılımcı mizah tarzının 

stresle başa çıkmada etkili olduğu açıklamalarıyla uyumludur. Değişkenler arası korelasyonlara 

bakıldığında açık muhalefete yönelim (3,39) daha yüksek ortaya çıktığı halde mizah tarzlarıyla 

anlamlı ilişki içinde olan boyut dışsal muhalefettir. Boyut ortalamalarına ilişkin olarak üçün 

üstündeki değerler olumlu yöndeki tutumları ifade etmektedir(Gürbüz, 2011). Bunu kavramsal 

çerçevede bahsedilen muhalefet davranışlarının, seçilen stratejilerin ve içerdiği mesajların 

aralarındaki farkla açıklamak mümkündür. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, mizah yoluyla 

başa çıkmanın, kendini geliştirici (r=0,370; p<0.01) ve katılımcı (r=0,310; p<0.01) mizah ile 

anlamlı ve pozitif yönlü ilişkili olduğu görülmektedir. Buna göre, araştırmanın örneklemi için, 

mizah yoluyla başa çıkma ile uyumlu mizah tarzlarının birlikte kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu 

sonuç, önceki çalışmalarla tek uyumlu sonuçtur (Yerlikaya, 2009). Açık muhalefetle örtük 

muhalefet arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki (r=0,235; p<0.01) olduğu ve dışsal muhalefetle 

açık muhalefet arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki (r= -0,219; p<0.01) olduğu görülmektedir. 

Örneklem için açık ve örtük muhalefet davranışlarının birlikte ortaya çıktığı, ancak çalışanların 

açık muhalefete yöneldiklerinde dışsal muhalefetten uzaklaştıkları anlaşılmaktadır. Bunlarla 

birlikte, kendini geliştirici mizah tarzı ile dışsal muhalefet arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki 

(r= -0,378; p<0.01) dikkat çekmektedir. Çalışmanın sorusu için önemli olan bu ilişkiye göre, 

çalışanlar kendini geliştirici mizaha yatkın olduklarında dışsal muhalefetten kaçınmaktadır.  

Bireylerin mizah duyguları ve bunun örgütsel muhalefet davranışlarına etkisini belirlemek üzere 

yapılan çoklu regresyon analizi neticesinde açık muhalefet ve örtük muhalefet değişkenleri için 
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anlamlı ANOVA sonuçları elde edilmemiştir. Ancak, analiz sonuçları dışsal muhalefet için 

anlamlıdır [F(5,146)=6,108; p<0.001]. Analizin düzeltilmiş R2 değeri 0,145’tir. Yani dışsal 

muhalefetteki değişimin ancak yaklaşık %15’i mizah tarzları ve mizah yoluyla başa çıkma 

değişkenleriyle açıklanmaktadır. Yalnızca kendini geliştirici mizahın dışsal muhalefete katkısı 

anlamlıdır(β= -0,470; p<0.01), diğer mizah tarzları ve mizah yoluyla başa çıkmanın dışsal 

muhalefete anlamlı katkısı bulunmamıştır. Bu da düzeltilmiş R2 değerinin, R2 değerinden daha 

küçük olmasını açıklar (Gürbüz & Şahin, 2015). Sonuçların daha önceki çalışmalarla ifade 

edilmiş olan bazı tespitlerle uyumlu olduğu görülmüştür. Örneğin, Collinson (2002) çalışmasında 

astların, üstlerinin huzurunda şaka yapmaktan kaçındıkları ya da mizahı tehdit edici olmayan hale 

getirme eğiliminde oldukları ifade edilmektedir(s.274). Kendini geliştirici ve katılımcı mizahın 

uyumsuz mizah tarzına göre daha çok tercih ediliyor olması ve mizah yoluyla başa çıkma 

puanının ortalamanın üstünde belirlenmiş olması, cevaplayıcıların mizah duygusuna yatkın 

olduklarını düşündürmektedir. Çalışanların örtük muhalefet davranışı göstermedikleri, kendini 

geliştirici mizahtan yararlanarak dışsal muhalefetten kaçındıkları ancak bu mizah anlayışını da 

tam olarak açık muhalefet stratejisinde kullanmadıkları görülmektedir.  

SONUÇ 

Bu çalışma mizah duygusunun örgütsel muhalefet davranışlarına etkisini anlayabilmek üzere bir 

devlet üniversitenin çeşitli birimlerindeki 152 akademik ve idari personelin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, çalışanların mizah yoluyla başa 

çıkmaları ile kullandıkları uyumlu mizah tarzları arasındaki ilişkiler pozitif yönlü ve uyumsuz 

mizah tarzları ile örgütsel muhalefet davranışları arasındaki ilişki negatif yönlüdür. Bu sonuca 

göre, üniversite çalışanlarının uyumlu mizah tarzına yöneldikleri, mizah yoluyla başa çıkma 

stratejilerini kullandıkları ve bu yolla dışsal muhalefetten uzaklaştıkları tespit edilmiştir. 

Çalışmanın amacı, bireylerin mizahı bir muhalefet stratejisi olarak kullanıp kullanmadıklarını 

araştırmak şeklinde belirlenmiştir. Buna yönelik olarak yapılan çoklu regresyon analizi 

sonuçlarına göre, mizah duygusuna sahip olduğu anlaşılan bu çalışanların tam olarak açık 

muhalefet davranışına yönelmedikleri görülmüştür. Bireylerin kişilik özellikleri arasında mizah 

duygusu varsa, stresli ya da tehdit olarak algılanan durumlarda mizahtan yararlanmaları ve 

muhalefet bildirimini mizahın koruyuculuğundan yararlanarak gerçekleştirmeleri söz konusudur. 

Bir iletişim biçimi olarak mizah dolaylı, muğlak ve sadece ilgili kişiler için ortak olduğundan 

(Kahn, 1989) mizah stratejisinin sağladığı anonimlik, memnuniyetsizliği iletmek için, üzerinde 

fazla düşünmeden yapılan yorumlar veya şakalar şekline de dönüşebilir. Garner’a göre (2009) bir 

muhalefet stratejisi olarak mizah, konuyla ilgisi olmayan insanlara verilen yumuşak ve dolaylı 

mesajlardır. O halde, eğer bireyler mizah anlayışına sahipse bu özelliklerini örgütsel muhalefet 

için kullanmaları muhtemeldir. Bireysel muhalefet, daha büyük bir kolektif eylemin parçası 

olarak meydana geldiği için dışsallaşır. Çalışanlar, memnuniyetsizliklerini, sahip oldukları mizah 

anlayışına güvenerek, açık muhalefeti ele alma becerisi bulunmayan iş arkadaşlarına ifade 

edebilirler ya da iş arkadaşlarıyla yakınma veya şikâyet toplanmalarında 

memnuniyetsizliklerinden bahsedebilirler (Kassing, 1997, s. 327). Ancak, çalışmanın sonuçlarına 

göre bireyler mizah anlayışlarını dışsal muhalefetten yana kullanmamakta ve mizah stratejisinden 

yararlanma ihtiyacı hissetmemektedir. Her ne kadar açık muhalefet ANOVA sonucu anlamsız 

olsa da kendini geliştirici mizah özelliğinin açık muhalefet üzerindeki pozitif yönlü anlamlı etkisi 

ve saldırgan mizahın açık muhalefet üzerindeki negatif yönlü ve anlamlı etkisi dikkate alınabilir. 

Böylece, kendini geliştirici mizah tarzına sahip çalışanların bu özellikleriyle dışsal muhalefeti 

tercih etmedikleri söylenebilir. Çalışanların açık muhalefet davranışı göstermedikleri ancak, 

uyumlu mizahtan yararlansalar da dışsal muhalefete de yönelmedikleri anlaşılmaktadır. Burada 

açık muhalefetten kaçınma, çalışılan kurumun kamu kurumu olması ve örgütsel kültürün açık 

muhalefet davranışını desteklememesi nedeniyle olabilir. Yine katılımcıların dışsal muhalefetin 

işe yarayacağına ilişkin olumsuz inanç ve tecrübeleri de bu tür davranışa neden olabilir. Çalışan 

memnuniyetsizliklerinin giderilebilmesi için muhalefet etmenin düşmanca algılanmasının önüne 
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geçilmelidir. Bu çerçevede yönetimlerin, çalışanların kendilerini ifade edebilmeleri için gereken 

rahat yani risksiz algılanan işyeri ortamı oluşturmaya çalışması yöneticiler tarafından üzerinde 

durulması gereken bir konudur. 

Araştırma yalnızca bir üniversitede sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup sonuçların 

genelleştirilmesi yapılamamaktadır. Bireylerin sahip oldukları mizah anlayışının, 

memnuniyetsizliklerini dile getirmek üzere güvenli bir strateji olarak seçilip seçilmediğini 

incelemek üzere yapılan bu çalışma, konuyla ilgili ancak keşifsel ipucu sağlayabilir. Araştırma 

sonuçlarının literatürdeki benzerliği için şimdilik sadece Gürler ve Yirci (2021) çalışması örnek 

verilebilmektedir. İlgili çalışmada, öğretmenlerin algılamalarına göre okul yöneticilerinin mizah 

davranışları ile örgütsel muhalefet arasında pozitif yönde düşük bir ilişkiye rastlanmış ve sonuçlar 

okullarda iletişim kanallarının açık olmasının ve öğretmenlerin muhalif düşüncelerini okul 

yönetimine rahatlıkla dile getirilebilmesinin bir göstergesi olarak yorumlanmıştır (Gürler & Yirci, 

2021). Bu çalışmaya göre, yöneticilerin sahip olduğu mizah anlayışı astların seçeceği muhalefet 

davranışlarıyla ilişkilidir. Bizim çalışmamız ise, akademik ve idari personelin sahip olduğu mizah 

anlayışı ile gösterdiği muhalefet davranışını açıklamaya çalışmaktadır. Daha sonra yapılacak 

çalışmalar, farklı ve daha fazla sayıdaki örneklemlerde gerçekleştirilebilir. Mizah duygusunun bir 

kişilik özelliği olmasının yanı sıra kişilik özelliklerinin belirlenmesi için de bir başka değişken 

daha eklenerek araştırma yapılabilir. Ayrıca, astlarla üstler arasındaki ilişkinin kalitesini 

belirleyen lider-üye etkileşimi ile muhalefetin ortaya çıktığı ilişkisel faktörler ve ayrıca örgütsel 

faktörlerin incelenmesini sağlayacak başka değişkenler eklenebilir. Örneklemin genişletilmesinin 

ya da farklı değişkenlerin eklenmesinin, çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan, dışsal 

muhalefetten uzaklaşma ancak yine de açık muhalefete yönelmeme davranışını daha iyi 

açıklamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Özet  

Temel amacı çevre bilinci açısından jenerasyonlar (Baby Boomers, X, Y, Z) arası farklılıkları incelemek olan bu 

çalışmada rastgele örnekleme yöntemi ile toplamda 600 anket toplanmış ve elde edilen veriler çeşitli analizlere (Faktör 

Analizi, T-testi, Anova) tabii tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda çalışmaya katılanların Baby Boomers, Y, Z 

jenerasyonlarının çoğunlukla kadın X jenerasyonunun ise erkek olduğu görülmüştür. Ayrıca Y ve Z jenerasyonlarına 

doğru eğitim seviyesinin yükseldiği görülmektedir. Çevre bilinci konusunda genel algının Baby Boomers ve Z 

jenerasyonlarında en yüksek olduğu ve jenerasyonlar arasında çevre bilinci ve alt boyutlarına dair algıda anlamlı 

farklılıklar olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Jenerasyon Farklılıkları, Sürdürülebilirlik 

Giriş 

Farklı dönemlerde dünyaya gözlerini açmış ve dolayısıyla farklı sosyokültürel yapıya sahip 

jenerasyonların taşıdığı özelliklere göre çevre bilincine yönelik farklılıkların değerlendirilmesi bu 

çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu problem doğrultusunda dünyadaki nüfusun 

çoğunluğunu oluşturan dört farklı jenerasyon bazında (Baby Boomers, X, Y, Z) çevre bilinci 

algılarının ölçülmesi üretim ve tüketim faaliyetleri esnasında sürdürülebilir bir yaşam tarzı 

benimseyebilmek ve içinde yaşadığımız doğayı koruyabilmek adına oldukça mühim bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma da çevre bilinci ve jenerasyon literatürlerine 

dair bilgiler ifade edildikten sonra Konya’nın merkez ilçelerinde (Selçuklu, Karatay, Meram) 

yaşayan 600 katılımcıdan elde edilen veriler ile çevre bilinci algısı jenerasyonlar bazında 

değerlendirilmiştir. 

Kavramsal / Kuramsal Çerçeve 

Günümüzde tüm dünyada yaşanan küresel ısınma, çevre tahribatı, kaynakların hızlı bir şekilde 

tüketilmesi, doğaya ve diğer canlılara verilen zararlar gibi nedenlerden ötürü sürdürülebilirliğin 

ve çevreye dair olumlu anlamda tutumun öneminin artırılması kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Dolayısıyla bu noktada karşımıza çıkan çevre bilinci kavramının algılanması bir hayli önem teşkil 

etmektedir. Bu noktadan hareketle çevre bilinci kavramı en genel anlamıyla yeryüzünde insan 

dâhil tüm canlı ve cansız mevcudiyetleri içine alan, canlı olarak sınıflandıran variyetlerin tüm 

hareket ve muamelelerine etki eden kimyevi, fiziki, biyolojik ve toplumsal kalitedekilerin tümü 

olarak nitelendirmek mümkündür (Cansaran ve Yıldırım, 2014). 

 

Yıllar itibariyle benzer koşullarda yaşam sürmüş kişilerin sınıflandırılması literatürde kuşak, 

nesil, jenerasyon olarak ifade edilmektedir. Jenerasyonlar kendi içerisinde toplamda 7 farklı 

şekilde belirtilmiş ve isimlendirilmeleri; Kayıp, Sessiz, Baby Boomers, X, Y, Z ve Alpha 

jenerasyonu şeklinde gerçekleşmiştir. Çalışmada günümüzde aktif bir şekilde yaşam süren, iş 

hayatında ve eğitimde aktif bir şekilde rol alan ve 18 yaş üzeri jenerasyonların değerlendirilmesi 

gerekliliği sebebiyle yalnızca Baby Boomers X, Y ve Z jenerasyonları üzerinde durulmuştur. Bu 

jenerasyon gruplarından Baby Boomers kimimizin annesi babası, kimimizin ise büyük anne 

babası niteliğindedir. Ülkemizdeki çoğunluğunun emekli konumunda olduğu bu jenerasyon iş 

yaşamında da aktif bir şekilde rol almaktadır. Baby Boomers’ın kardeşi, Y jenerasyonunun ise 

abla, abisi niteliğinde olan X jenerasyonu ise her türlü teknolojik gelişmeye maruz kalmış, enerji 
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dolu, bilgiyi yayma konusunda öncülük eden kişilerden oluşmaktadır. Teknoloji çağında dünyaya 

gözlerini açmış, bütün imkânların en yüksek olduğu zamanlarda çocukluğunu yaşamış Y 

jenerasyonu ise çok sorgulayıcı olmaları, itaat etmeyi sevmemeleri gibi sebeplerden ötürü 

literatürde ‘’generation why’’ şeklinde ele alınmış ve nihai olarak Y jenerasyonu şeklinde ifade 

edilmiştir. Son olarak Z jenerasyonu ise teknolojiye en tanıdık olan kişiler olarak 

nitelendirilmektedir. Bu jenerasyon aynı anda birçok işi yapabilme (multitasking) özelliğine sahip 

kişiler olarak nitelendirilir ve teknoloji ile sürekli iç içe olması sebebiyle aynı anda hem müzik 

dinleyip hem bilgisayarları ile ilgilenip hem de televizyon izleyebilecek kapasitedir. Ele alınan 

bütün jenerasyonların çevre bilinci konusundaki farklılıklarının incelenmesi çalışmanın temel 

amacını oluşturmaktadır.  

 

Literatüre baktığımızda çevre bilincine dair çalışmaların genel olarak öğrenci ve öğretmen 

örnekleminde yani eğitim özelinde araştırıldığı karşımıza çıkmaktadır. Bu durumdan hareketle 

çevre bilincine dair yapılacak olan bir araştırmanın jenerasyonlar arasında olması çalışmanın 

önemini vurgulamaktadır. Belirli bir yaş grubundan ziyade her yaş grubunun çevre bilinci algısına 

dair bir arada değerlendirilmesi çalışmanın literatüre sağlayacağı katkıyı teşkil etmektedir. 

Yöntem  

Çalışmada rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenen 18 yaş ve üzeri Baby Boomers, X, Y, Z 

jenerasyonlarından katılımcılara yüz yüze anket uygulanmıştır. Yapılan gerekli incelemelerin 

ardından toplamda 600 adet anket analize tabii tutulmuştur. Ülkemizdeki nüfusu göz önünde 

bulundurduğumuzda 18 yaş üzeri bireylerin sayıca fazla olması ve dolayısıyla zaman, maliyet 

gibi kısıtlardan ötürü örneklem Konya ili merkez ilçeleri olan Selçuklu, Karatay ve Meramdır.  

Çalışmada kullanılan çevre bilinci ölçeği Dunlap ve Van Liere tarafından 1978 yılında 

geliştirildikten sonra yine Dunlap vd. tarafından 2000 yılında revize edilmiştir. Türkçeye 

uyarlaması ise Sam vd. tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Ölçek toplamda 15 maddeden 

oluşmakta ve ayrıca bu maddelerin yanı sıra katılımcıların demografik özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik (cinsiyet, doğum tarihi, eğitim durumu) sorularda yer almaktadır.  

Bulgular ve Tartışma  

Katılımcıları tanımaya yönelik yöneltilen demografik sorular için frekans analizi yapılmış ve 

analiz sonuçları jenerasyonlar bağlamında çarpraz tablolarla verilmiştir. Cinsiyet dağılımına 

baktığımızda katılımcıların %58,50’si kadın, %41,50’si erkektir. Diğer yandan Baby Boomers, Y 

ve Z jenerasyonu katılımcılarının büyük bir kısmı kadın iken X jenerasyonu katılımcılarının 

büyük bir kısmı erkektir. Eğitim durumu açısından baktığımızda ise katılımcıların %7,2’si 

ilköğretim %10,8’i lise %6,7’si ön lisans %47,8’i lisans %27,5’i lisansüstü düzeyde eğitime 

sahiptir. Jenerasyonlar bazında değerlendirildiğinde ise Baby Boomers ve X jenerasyonlarının 

çoğunlukla ilköğretim, Y jenerasyonunun lisans, Z jenerasyonunun ise lise düzeyinde eğitime 

sahip olduğu görülmektedir. 

 

Çalışmada ele alınan çevre bilinci ölçeğinin kaç boyutta algılandığını tespit edebilmek amacıyla 

faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda çevre bilinci ölçeği toplamda 4 alt boyutta 

algılanmış ve bu boyutlar ‘’Tüketim Merkezli Yaklaşımlar, İnsan Merkezli Yaklaşımlar, Çevre 

Merkezli Yaklaşımlar ve Ekolojik Bilinç Yaklaşımı’’ şeklinde isimlendirilmiştir. Yapılan literatür 

taraması sonucunda aynı ölçeğin kullanıldığı birçok çalışmada 2 ya da 5 faktör gibi farklı 

sınıflandırmaların olduğu tespit edilmiştir. Faktörlerin katılımcıların çevre bilinci algısını %48,64 

oranında açıkladığı görülmüştür. Bu açıklayıcılığa Tüketim Merkezli Yaklaşımlar boyutu %14,89 

İnsan Merkezli Yaklaşımlar boyutu %14,01 Çevre Merkezli Yaklaşımlar boyutu %10,34 ve 

Ekolojik Bilinç Yaklaşımı boyutu ise %9,40 oranında katkıda bulunmaktadır. Diğer yandan 

ölçeğin %62,29 Cronbach Alpha değeri ile güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kalaycı 

(2014)’ün ölçek güvenilirliklerine ilişkin yapmış olduğu sınıflandırmada %60-%80 arasındaki 

değerlerin oldukça güvenilir olduğu görülmektedir.  
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Katılımcıların çevre bilinci algısı ölçek maddeleri, alt boyutlar ve ana ölçek bağlamında ortalama, 

standart sapma değerleri üzerinden verilmiştir. Bu durumda katılımcıların en çok Tüketim 

Merkezli Yaklaşımlar (4,35) boyutundaki ifadelere katıldıkları, en az ise İnsan Merkezli 

Yaklaşımlar (2,35) boyutundaki ifadelere katıldıkları görülmektedir. Çevre bilinci (3,43), Çevre 

Merkezli Yaklaşımlar  (3,55) ve Ekolojik Bilinç Yaklaşımı (3,48) ifadelerine ise katılım oranları 

belirtildiği şekildedir. Jenerasyonlar bazında değerlendirildiğinde ise Tüketim Merkezli 

Yaklaşımlar ve İnsan Merkezli Yaklaşımlar konusunda Baby Boomers jenerasyonu, Çevre 

Merkezli Yaklaşımlar konusunda Z jenerasyonu, Ekolojik Bilinç Yaklaşımı konusunda ise Y 

jenerasyonunun daha yüksek algıya sahip olduğu görülmüştür. 

 

Çevre bilinci ana faktörü altında Tüketim Merkezli Yaklaşımlar, İnsan Merkezli Yaklaşımlar, 

Çevre Merkezli Yaklaşımlar, Ekolojik Bilinç Yaklaşımı konusunda algının jenerasyonlara göre 

farklılığı tek yönlü ANOVA testi ile incelenmiştir. Levene testi sonuçları tüm faktörler 

bağlamında grup varyanslarının eşit olduğunu göstermektedir. ANOVA testi ön koşulunun 

sağlanmasının ardından p anlamlılık değerlerine bakılmıştır. Buna göre p>0,05 olan İnsan 

Merkezli Yaklaşımlar faktörü için jenerasyonlara göre bir değerlendirme farklılığı 

bulunmuyorken, diğer faktörlerin p<0,05 değerine sahip olması sebebiyle değerlendirme farklılığı 

bulunmaktadır.   

Sonuç ve Öneriler  

Çevre bilinci en genel anlamıyla yaşadığımız doğaya karşı olan hareketlerimiz noktasında 

davranışlarımızın farkında olmak, diğer tüm canlıları ve habitatı koruma noktasında bilinçli 

davranmak ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimseyerek doğayı gelecek jenerasyonlara 

aktarmak için farkındalık oluşturulması gereken önemli konuların başında gelmektedir. 

Dolayısıyla bu durum bu çalışmanın ne kadar önem teşkil ettiğini de vurgulamaktadır. Bu 

kapsamda günümüz dünyasında en aktif şekilde yaşamını sürdüren jenerasyonlar (Baby Boomers, 

X, Y, Z) arasında çevre bilinci algısının ölçülmesi, bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin çevre 

bilinci noktasında aydınlanabilmesi adına oldukça mühimdir.  

 

Bütün bu durumlar ışığında bu çalışmanın temel amacı jenerasyonların çevre bilinci açısından 

farklılıklarını incelemektir. Ülkemizdeki 18 yaş ve üzeri bireylerin sayıca çok fazla olması, zaman 

ve maliyet gibi kısıtlardan ötürü evrenin daraltılması gerekliliğinden örneklem Konya ili merkez 

ilçeleridir. Bu kapsamda kullanılan çevre bilinci ölçeğine ilişkin maddelerden ve demografik 

özelliklere bağlı sorulardan hareketle bir takım analizler (Frekans Analizi, Faktör Analizi, T-testi, 

Anova) gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda Baby Boomers, Y ve Z jenerasyon 

katılımcılarının çoğunluğunun kadın, X jenerasyonunun çoğunluğunun ise erkek katılımcılardan 

oluştuğu gözlemlenmiştir. Eğitim durumuna bakıldığında ise Y ve Z jenerasyonlarına doğru 

eğitim seviyesinin yükseldiği görülmektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda katılımcıların 

çevre bilinci algısının toplamda dört adet alt boyuttan (Tüketim Merkezli Yaklaşımlar, İnsan 

Merkezli Yaklaşımlar, Çevre Merkezli Yaklaşımlar ve Ekolojik Bilinç Yaklaşımı) oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Bu boyutlar arasından ‘’Tüketim Merkezli Yaklaşımlar ve İnsan Merkezli 

Yaklaşımlar’’ konusunda Baby Boomers jenerasyonu, ‘’Çevre Merkezli Yaklaşımlar’’ 

konusunda Z jenerasyonu, ‘’Ekolojik Bilinç Yaklaşımı’’ konusunda ise Y jenerasyonunun daha 

yüksek algıya sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca bu alt boyutlara dair çevre bilinci konusunda 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre Çevre Bilinci ve Tüketim Merkezli Yaklaşımlar 

konularında Baby Boomers jenerasyonunun Y jenerasyonuna göre, Çevre Merkezli Yaklaşımlar 

konusunda Z jenerasyonunun Y jenerasyonuna göre Ekolojik Bilinç Yaklaşımı konusunda ve Y 

jenerasyonunun X jenerasyonuna göre daha yüksek bir algıya sahip olduğu görülmüştür. Son 

olarak da çevre bilinci düzeyindeki en yüksek algıya sahip jenerasyonların Baby Boomers ve Z 

jenerasyonu olduğu tespit edilmiştir.  

Bütün bu sonuçların ışığında günümüzde popülerleşmesi gereken önemli konuların başında gelen 

sürdürülebilirlik, atık yönetimi, geri dönüşüm, duyarlı satın alma davranışı, çevre bilinci, çevresel 

farkındalık konularında araştırmacıların hem bireyleri hem de işletmeler ve hükümetleri 
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bilinçlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin, sivil toplum ve sanayi kuruluşlarının, 

araştırma merkezleri ve üniversitelerin ekonomik, siyasi düzenlerini ve yasal yaptırımlarını 

çevreci uygulamalar ve çevre bilinci çerçevesinde şekillendirmeleri gerekmektedir. Bireylerin ise 

kendi payına düşen görevi yerine getirmeleri, doğayı koruyarak yaşam sürdürme eğilimlerini 

artırmaları ve dolayısıyla üretim ve tüketim esnasında daha bilinçli davranmaları çevre bilincinin 

algısı noktasında farkındalık yaratacaktır.  
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Özet  

Tedarik zincirinin bir parçası olan lojistik, tüm tedarik zincirinin daha yeşil hale gelmesiyle yeşil lojistik kavramının 

ortaya çıkması sağlamış, çevre sorunlarının tüm dünyada ciddi bir hale gelmesi çevreci uygulamaların önemini 

arttırmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ancak tedarik zinciri ve lojistik uygulamalarının daha yeşil hale gelmesiyle 

mümkün olabilir. Ülkelerin lojistik sektöründeki performansını değerlendirmesi ve hedeflerini ortaya koyabilmesi için 

lojistik performans endeksi(LPI) dikkate alınmalıdır, her iki senede bir Dünya Bankası’nın yayınladığı LPI listelerinde 

ülkeler dünyada lojistik sektöründeki sıralamalarını görmektedir. 2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın temel 

amaçlarından biri sera emisyonunu sıfıra indirerek yenilenebilir enerji kaynaklarının yoğun olarak kullanıldığı çevreci 

uygulamaların ön planda olduğu bir dünya yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya aktarılmasını sağlamaktır, 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında kişi başına sera gazı emisyonları 

verilerini AB Üye Devletleri tarafından her yıl sunulmaktadır. Bu çalışmada 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 

yıllarında yeşil lojistik uygulamaları Lojistik Performans Endeksi raporu ve AB Üye Devletleri kişi başına sera gazı 

emisyonları endeksleri karşılaştırılmıştır Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin iklim anlaşmasına duyarlılığı ortaya 

konulmuştur. Bu karşılaştırılma sonucunda lojistik performans endeksi ile sera gazı emisyonları arasındaki ileriye ve 

geriye doğru ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca hesaplanan endeks değerleri yeşil lojistiğin performansı hakkında bizlere 

fikir vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans Endeksi, Sera Gazı Emisyonu, Yeşil Lojistik, Yeşil Tedarik Zinciri, Paris 

İklim Anlaşması 

 

TESTING THE CLIMATE AGREEMENT SENSITIVITY AND 

APPLICABILITY OF GREEN LOGISTICS OF TURKEY AND EUROPEAN 

UNION COUNTRIES 

 

Abstract 

Logistics, which is a part of the supply chain, has led to the emergence of the concept of green logistics as the entire 

supply chain has become greener, and environmental problems have become serious all over the world, increasing the 

importance of environmental practices. Sustainable development can only be possible if supply chain and logistics 

practices become greener. The logistics performance index (LPI) should be taken into account in order for countries to 

evaluate their performance in the logistics sector and to reveal their targets. In the LPI lists published by the World 

Bank every two years, countries see their rankings in the logistics sector in the world. One of the main objectives of 

the Paris Climate Agreement, signed in 2015, is to ensure that a more livable world is passed on to future generations 

by creating a world where renewable energy resources are at the forefront, by reducing greenhouse emissions to zero, 

and by creating a world where renewable energy sources are used intensively. Greenhouse emissions data are presented 

annually by EU Member States. In this study, green logistics practices in 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, the 

Logistics Performance Index report and the per capita greenhouse gas emissions indices of EU Member States were 

compared and the sensitivity of Turkey and the European Union countries to the climate agreement was revealed. As a 

result of this comparison, the forward and backward relationship between the logistics performance index and 

greenhouse gas emissions has been determined. In addition, the calculated index values give us an idea about the 

performance of green logistics. 

Keywords: Logistics Performance Index, Greenhouse Gas Emission, Green Logistics, Green Supply Chain, Paris 

Climate Agreement 
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Giriş  

Günümüzde lojistik, yükselişte olan ekonomilerin hızlı ekonomik büyümesiyle daha bağlantılı bir 

hale gelmiştir. Hızlı bir büyüme yaşayacak olan lojistik sektörü Türkiye gibi gelişmekte olan 

ekonomilere yeni roller vererek uluslararası piyasaya taşıyacak ve katma değer yaratan 

hizmetlerin yayılmasını sağlayacaktır(Hirschinger, 2016). İşletmeler geleneksel olarak lojistik 

kararlarını maliyeti en düşük seviyeye indirip karlılığı en yüksek seviyeye çıkararak ya da müşteri 

hizmetleri amaçlarına ulaşma kapsamında verirken, günümüzde hedeflerin arasına 

sürdürülebilirlik hedefleri eklenmiştir. Böylece işletmeler ürün ve süreçlerinin sosyal ve çevresel 

etkilerinin hafiflemesine önem vermeye başlamıştır. Bu durum lojistik alanını doğrudan 

etkilemiş, yeşil lojistik kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeşil Lojistik kavramı, çevresel 

etkilerin lojistik faaliyetler kapsamında değerlendirilerek çözümlenmesini ve bunların sonucunda 

çevresel etkilerin azaltılmasını ifade etmektedir. Uluslararası piyasalarda rekabet etmek 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıyla ve ülkelerdeki yeşil lojistik uygulamalarının kullanım 

düzeylerinin artmasıyla mümkün olabilecektir.1990’lı yıllardan sonra çevre bilincinin artmasıyla 

bazı alanlarda ‘yeşil’ kavramı yaygın olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. 2012’de Rio’da 

gerçekleşen Dünya Zirvesi 2012 olarak da anılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı ile çevresel tedbirlerle yoksulluğun düşürülmesi kapsamında yeşil ekonomi kavramı 

kullanılmıştır(Dereli ve Aytaç, 2019). 2011 UNEP Raporunda, yeşil ekonomi kavramı 

açıklanırken çevresel risk ve çevresel kısıtların ciddi oranda azaltıldığı, toplumun refahının ve 

sosyal eşitliğin geliştiği bir ekonomiden bahsedilmiştir. Yeşil ekonomi gelir ve istihdam artışını 

sağlarken, düşük karbon emisyonu ve enerji kaynaklarının daha etkin kullanımından 

faydalanır(Nuttall, 2012). Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin İklim 

Anlaşması Duyarlılığının ölçümlenerek yeşil lojistikteki verimliliğin sağlanıp sağlanamadığının 

incelemektir. 

Kavramsal Çerçeve  

Lojistik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik yapılan bir takım faaliyetler 

bulunmaktadır. Bu faaliyetler Araç filolarının dizel yerine hibrit ile değişimi ve daha az sera gazı 

emisyonu yaratan ulaşım modlarının kullanılmasını, tek kullanımlık karton kutuların yerine geri 

dönüştürülebilir kutuların kullanılması, gibi teknolojileri kapsayabilir. Tüm bu faaliyetlerin temel 

hedefi yenilenemez enerji kaynakları kullanımının, karbondioksit ve sera gazı emisyonlarının 

azaltılması üzerine kuruludur (Blanco ve Sheffi, 2017). Lojistik sektörünün önemi dünyada her 

geçen gün artmaktadır. Bunun olumlu etkileriyle ülkemizdeki lojistik sektörü de hızla 

gelişmektedir. Bazı Türk lojistik firmaları dünyada farklı bölgelerdeki faaliyetlerini ilerletmiş, 

adlarını tüm dünyaya yaymaya başlamıştır. Tüm dünya tarafından yakından takip edilen ve güncel 

bir trend haline gelen ‘yeşil’ akım, Türk lojistik sektörü tarafından da süreçlerin çevreye uyumlu 

hale gelmesiyle kendini göstermektedir(Karagülle, 2012). 

2015 ve sonrasındaki yeşil lojistik amaçlarının gerçekleşmesi için yapılan çalışmalara sıralarsak; 

12 Aralık 2015’te imzalanan gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş 195 ülkeyi BM çatısı altında 

toplayan bölgesel ve küresel ölçekteki ekonomilerin köklü değişim yaşamasını sağlayan benzersiz 

ve tarihi bir anlaşma olarak kayıtlara geçen Paris Anlaşması’nın temel hedefi 21. yy’ın ikinci 

yarısında sera gazı emisyonunun sıfıra inmesini sağlamaktadır(Karakaya, 2016). Paris İklim 

Anlaşması olarak da bilinen bu anlaşma gerek içeriğinin bilimselliği gerekse dinamik yapısı ile 

uzun dönemli amaçlarını açıklayıcı ve tutarlı bir biçimde göstermiştir. Avrupa Birliği, Paris 

Anlaşması yükümlülüklerini gerçekleştirmek üzere Avrupa Yeşil Anlaşması ile 2030 yılında 

emisyonu azaltma hedefini %40’tan  %55’ye çıkarmıştır. 2030 enerji hedefi yenilebilir enerji 

kaynaklarını kullanımını %32’ye enerji etkinliğini de %32,5’a ulaştırmaktır. Böylelikle 2050 

yılına dek iklim nötrlüğüne ulaşma hedefine ulaşılabilecektir. Ulaşım sistemleri AB’nin mevcut 

sera gazı emisyonunun %25’ini oluşturmaktadır ve Avrupa Yeşil Anlaşması ile 2050 yılına dek 
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sera gazı emisyonunun %90 oranında azaltılması amaçlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için ana 

amaç, çevreci araçların ve çeşitli yakıtların kullanımının arttırılmasıdır. Ayrıca bu hedeflere 

ulaşmak için demiryolu ve iç su yolları gibi alternatif ve sürdürülebilir ulaşım modlarının 

kullanımına yoğunlaşılmalıdır(Eurostat,2020). Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından 

2021’de hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda Paris Anlaşma’na dair ülkemizin mevcut 

pozisyonu ve uluslararası finansman gereksinimi de göz önünde bulundurularak çok boyutlu bir 

değerlendirme eylem hedefi konulmuştur. 11. Kalkınma Planında Türkiye’nin coğrafi konumu 

itibariyle sahip olduğu pozitif yönlerden en verimli yolla yarar sağlamak ve modlar arası, çok 

modlu uygulamaların ilerletilmesi, demiryolu ve denizyolu taşıma oranlarının arttılması ile 

entegre bir ulaşım sisteminin kurulması ana amaç olarak ortaya konulmuştur. Ulaştırma 

konusundaki eylem planları ve stratejiler, AB tarafından benimsenen stratejiler ve yapılan 

çalışmalar ile uyum içindedir(Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı,2021).  

Dünya Bankası 2007 yılında yayınlamış olduğu ilk Lojistik Performans endeksi verilerini 2005’te 

derlemiş olduğu verilerden elde etmiştir. İkinci baskısını 2008-2009 yılları arasındaki verilerden 

derleyerek 2010 yılında yayınlamıştır. Lojistik Performans endeksi 2010’dan sonra 2012, 2014, 

2016, 2018 yıllarında da yayınlamıştır, şuan son veriler baskısı 2018 yılında yayınlanmıştır. 

Lojistik Performans Endeksi, tüm ülkelerin ortak sistematikte buluştuğu ve bütün ülkelere uyumlu 

bir ölçek oluşturduğundan istatistiksel anlamdaki katkısı oldukça önemli bir yere sahiptir. Lojistik 

Performans endeksi oluşturulmasının temelinde ürünlerin nakliyesinden ve küresel ticaretin 

basitleştirilmesinden yetkili kişiler üzerinde dünya genelinde uygulanan bir anketten yer 

almaktadır. Anket, özellikle sektördeki faaliyet alanları ve başka alanlarda faaliyet gösteren 800’ü 

aşkın profesyonelin desteğiyle tasarlamıştır ve anketin her bir katılımcısından uluslararası ölçekte 

en yüksek oranda ticaret yaptıkları 8 ülkeye dair bilgiler istenmiştir ve her bir ülkeye dair toplam 

5000’in üzerinde sonuca erişilmiştir. Lojistik performans endeksi altı ana bileşenin analiziyle 

hesaplanmaktadır. Bu bileşenler; gümrük, altyapı, uluslararası gönderiler, lojistik kalitesi ve 

yeterliliği, takip ve zamanındalık’tır. (Martí vd., 2014: 2984) Bileşenler şu şekilde 

açıklanmaktadır: 

 ‘Gümrük: Gümrük ve sınır yönetimi izninin etkinliği 

 Altyapı: Ticaret ve ulaşım altyapısının kalitesi 

 Sevkiyat Düzenleme Kolaylığı: Rekabetçi fiyatlarla gönderi düzenleme kolaylığı 

 Lojistik Hizmetlerinin Kalitesi: Lojistik hizmetlerinin yetkinliği ve kalitesi 

 Takip: Sevkiyatları takip etme yeteneği 

 Zamanındalık: Gönderilerin alıcılara planlanan veya beklenen teslimat süreleri içinde 

ulaşma sıklığı’ (https://lpi.worldbank.org/international ).Bunlara ek olarak yalnızca ilk 

hazırlanan 2007 endeksinde yurt içi lojistik maliyetler bileşeniyle 7 bileşen kullanılmıştır.  

Eurostat 2000 yılından itibaren 2019 yılına dek her sene Kişibaşına sera gazı emisyonlarını 

yayınlamıştır(Eurostat,2021). Dünya Bankasının LPI skorlarını  2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 

2018  yıllarında yayınlamıştır(Dünya Bankası,2018). Bu çalışmada Dünya Bankasının LPI 

skorlarını yayınladığı 6 yıl için Eurostat verilerindeki Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, 

Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, ispanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, 

Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Türkiye ülkelerindeki 

veriler analiz edilecektir. Çalışmanın amacı LPI ile sera gazı emisyonu oranları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi ve ortaya konulması, bu ilişkinin yeşil lojistik kapsamında değerlendirilerek 

çözüm önerilerinde bulunulmasıdır. 

 

 

https://lpi.worldbank.org/international
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olmak üzere 3 temel çerçeve altında toplamıştır. Analiz esnasında oluşturulan problemleri, LPI 

2010 verilerindeki 6 bileşene göre ayırmıştır.  Deterministik çok kriterli karar verme tekniği ile 

bazı performans faktörleri değerlendirilerek Problemlere uygulanacak çözüm kümeleri 

oluşturmuştur. 

Bozkurt ve Mermertaş(2019), lojistik sektöründeki G8 ülkeleri ve Türkiye arasındaki durumunu 

mukayese etmek ve mevcut durumlarını ortaya koymak hedefiyle ülkeleri LPI için sahip olduğu 

pozitif ve negatif yönleri değerlendirerek çözüm önerileri sunmuştur. Türkiye’nin yeniliklere hızlı 

ve vaktinde uyum sağlanması ve zamanında ürün teslimat oranlarını gerçekleştirmesiyle LPI 

derecelendirmesinde daha yukarı sıralara çıkmasının mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Mete(2020), lojistik faaliyetlerindeki gelişmelerin sera gazı ve karbondioksit emisyonları 

üstündeki etkilerini araştırdığı çalışmasında 2010-2018 yıllarında AB üyesi 26 ülke ve Türkiye 

kapsamındaki lojistik sektörü çalışmalarının sera fazı ve karbondioksit emisyonu üstündeki 

etkilerini analiz etmiştir. Analizi panel regresyon modeli ile yapılmış çalışmanın sonuçlarına göre 

seçilmiş ülkelerdeki lojistik faaliyetlerindeki gelişim ile sera gazı ve karbondioksit emisyonları 

arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı 

ile sera gazı ev karbondioksit emisyonları arasında da negatif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Bu çalışmada Lojistik performans ve sera gazı endekslerine göre dünyada yeşil lojistiğin 

yaygınlaştırılması için oluşturulan endeks değerlerine göre ülkelerin performans sıralaması 

yapılmıştır. Performans sıralaması yapılarak LPI endeksine göre yeşil lojistik uygulamalarının ne 

kadar etkin durumda olduğu ortaya koyulacaktır. Ayrıca sera gazı emisyon endeksi ile yeşil 

lojistikteki amaçların ne kadar gerçekleştiğinin sağlaması yapılarak yeşil lojistiğin verimliliği 

hakkında Türkiye ve dünyadaki seçilmiş ülkeler ile sıralama yapılacaktır.  

Lojistik Performans Endeksine Göre Grafik Ve Analizler 

Konjontür devrelerinin tepe ve diplerini belirlemeye yönelik olarak kullanılan endekslere 

konjonktürel göstergeler yaklaşımı adı verilir. Bileşik biçimindeki endekslerin, ekonominin daha 

geniş bir yelpazesini temsil etmesi nedeniyle bireysel endekslerden daha üstün olduğu kabul 

edilir. Farklı konjonktür devrelerinde, bazı bireysel göstergeler diğerlerinden daha iyi performans 

gösterirler(Parasız ve Bildirici, 2006).İktisat biliminde zamandır üzerinde tartışılan bir konu olan 

resesyon kavramının bugün bile literatürde genel kabul görmüş bir tanımı yoktur. En yaygın 

tanımlardan biri A. Okun’un tanımıdır. Buna göre resesyondan söz edilebilmesi için, reel 

GSYİH’de ve diğer göstergelerde en az iki çeyrek dönem düşüş süreci yaşanması gerekmektedir. 

Yani konjonktür genişleme fazından, düşüş fazına girerse ve GSYİH’deki düşüş en az 6 ay devam 

ederse düşüşün başladığı nokta, konjonktür dalgasının dönüm noktası kabul edilir ( Del Negro, 

2001).. Aynı kural resesyonun bitişindeki dönüm noktası için de geçerlidir. Bu noktalardan ilkine 

tepe (Peak) ikincisine Dip (Trough) adı verilir. Türk iktisat literatüründe de bu kavramlar 

konusunda tam bir uzlaşma söz konusu değildir(Karabulut,2005). 

Konjonktür dalgalanmalar literatürde 4 aşamadan oluşurken, bu çalışmada dip ve tepe aşaması 

olarak 2 aşama ele alınacaktır. 30 ülke için hesaplanan Kişi başına sera gazı emisyonları ortalama 

değeri 10,13’tür. Yapılan analizde ülkelere numaralar verilmiş olup bu numaralar; 1.Belçika, 

2.Bulgaristan, 3.Çekya, 4.Danimarka, 5.Almanya, 6.Estonya, 7.İrlanda, 8.Yunanistan, 9.İspanya, 

10.Fransa, 11.Hırvatistan, 12.İtalya, 13.Kıbrıs, 14.Letonya, 15.Litvanya, 16.Lüksemburg, 

17.Macaristan, 18.Hollanda, 19.Avusturya, 20.Polonya, 21.Portekiz, 22.Romanya, 23.Slovenya, 

24.Slovakya, 25.Finlandiya, 26.İsveç, 27.Norveç, 28.İsviçre, 29.Birleşik Krallık, 30.Türkiye 

olmak üzere sıralanmıştır. 
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Tablo2’ye göre 13 ülke ortalamanın üzerinde yer alırken 17 ülke de ortalama değerinin altında 

yer almaktadır. Bu durum bize ülkelerin Kişi başına sera gazı emisyonları için 30 ülkenin sera 

gazı emisyonları için ortalama değerin 17 ülke için sağlandığını göstermektedir. 13 ülke ise sera 

gazı emisyon değerlerini hala Avrupa Birliği ortalaması üzerinde olduğu için sağlayamamaktadır. 

Paris iklim anlaşması çerçevesinde sera gazı emisyonlarının sıfıra dek inmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. 

Tablo2. AB ve Türkiye Ortalamasına Göre Sera Gazı Salınımı 

Ayrıca 30 ülkenin ortalama değerlerine göre her ülke için konjonktürün aşamaları belirlenmiştir. 

Konjonktürün aşamaları olan tepe, gerileme, genişleme ve dip aşamaları yerine burada 

ortalamanın üstündeyse tepe aşamasını ve ortalamanın altındaysa da dip aşamasını yaşadığı 

belirlenmiştir. 30 ülkenin 11 i istikrarlı bir şekilde tepe aşamasındayken, 13 ülke dip 

aşamasındadır. Ayrıca geriye kalan 6 ülke ise tepe aşamasıyla başlamasına rağmen dip aşamasıyla 

tamamlamıştır. Ayrıca ülkelerin kendi ortalama değerlerine göre sapmalarına göre de 

konjonktürün aşamaları belirlenmiştir. 30 ülkenin 28 tanesinn başlangıç aşaması tepe aşamasıdır. 

Sadece Litvanya ve Türkiye’nin başlangıç aşamaları diptir. Ayrıca 2018 yılında 6 ülke hariç 24 

Ülkenin sera gazı emisyonları dip aşamasındadır. Tablo2’de Türkiye haricindeki ülkeler için sera 

gazı emisyonu yıllar geçtikçe azalırken yani Tepe aşamasından Dip aşamasına geçilirken Türkiye 

için bu durumun tersi yaşanmıştır. Türkiye önceki yıllarda dip aşamasındayken yıllar geçtikçe 

sera gazı artmış, ortalamanın üzerine çıkmıştır. Türkiye bu yüzden 2021 yılında Paris iklim 

anlaşmasına dahil edilmiştir30 ülke için hesaplanan LPI endeksi 3,54 tür.  

 

Tablo3. Ülkelerin Ortalamalarına Göre AB ve Türkiye’nin Sera Gazı Salınımı 

 
Tablo3’e göre-15 ülke ortalamanın üzerinde yer alırken 15 ülke de ortalama değerinin altında yer 

almaktadır. Bu durum bize ülkelerin lPI değerleri 15  ülke için LPI endeks değerlerinin 

sağlandığını göstermektedir. 15 ülke LPI değerlerini hala Avrupa Birliği ortalaması altında 

kalmaktadır. Paris iklim anlaşması çerçevesinde sera gazı emisyonlarının sağlanması için LPI 
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endeksinin değerinin yüksek olması ve yeşil lojistiğin sağlanması gerekmektedir.  Ayrıca 30 

ülkenin ortalama değerlerine göre her ülke için konjonktürün aşamaları belirlenmiştir. 

Konjonktürün aşamaları olan tepe, gerileme, genişleme ve dip aşamaları yerine burada 

ortalamanın üstündeyse tepe aşamasını ve ortalamanın altındaysa da dip aşamasını yaşadığı 

belirlenmiştir. Tablo3’te LPI endeks değerlerine bakıldığında 15 ülke için LPI değerlerinin 

ortalamanın üzerinde ve 15 ülke için ise ortalama değerinin altında olduğu görülmektedir. Türkiye 

ortalamanın altında kalmaktadır. LPI endeksini oluşturan değerlere ve kriterlere bakıldığında 

gelişmiş büyük ülkelerin genelde LPI endeks değerlerinin Tepe aşamasının yaşandığı 

görülmektedir. LPI endeks ortalama değerlerinin altında kalan 15 ülke ise (Türkiye dahil) LPI 

kriterlerini iyileştirici politikalar belirlemeli ve lojistiğin etkinliği için yeşil lojistik kriterlerini de 

sağlayıp LPI endeks değerini arttırmalıdır. 

Tablo4. Sera Gazı ve LPI Endeks Değerleri 

Lojistik performans endeksi ve sera gazı endeksinin Tablo4’teki durumuna bakıldığında genelde 

eşanlı olarak hareket ettiğini görmekteyiz. Bu durum bize Lojistikte etkinliğin sera gazı 

emisyonuna bağlı bir şekilde gerçekleştiğini görmemizi sağlamaktadır. Bu durumda ülkelerin sera 

gazı emisyon değerleri yüksek olan ülkeler için Paris İklim Anlaşması çerçevesinde sera gazı 

emisyonlarını azaltması ve lojistikte performans endeks değerlerinin yeşil lojistik lehine olması 

için gereken adımların acil bir şekilde atılması gerekmektedir. 

Sonuç  

Her geçen gün büyüyen lojistik sektöründe çevre problemleri ile ilgili bilinç düzeyi artmaktadır, 

Sektördeki öncülerin sürdürülebilir kalkınma ve hem ülkenin hem de dünyanın refah düzeyinin 

arttırılması konularına verdiği değerin artmasıyla stratejik hedeflere daha çok önem 

verilmektedir. Kısa vadeli projeler artık yerini uzun vadeli yatırımlara bırakmaya başlamıştır. 

Çevre uygulamalarının hayata geçirilmesi sermaye harcamalarına ihtiyaç duysa da geleceğe 

yapılacak faydalı yatırımlardır. Lojistikteki etkinlik sera gazı emisyonuna bağlı bir şekilde 

gerçekleşirken ülkelerin ülkelerin sera gazı emisyon değerleri yüksek olan ülkeler için Paris İklim 

Anlaşması çerçevesinde sera gazı emisyonlarını azaltması gerekmektedir. Ülkeler küresel 

pazarlarda sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmek için tedarikçilerin daha yeşil hale 

gelmesi ve yeşil inovasyon konuları üzerinde yatırımlarını yoğunlaştırmalıdır. Yeşil 

uygulamaların hayata geçirilerek yeşil lojistiğin desteklenmesi için gereken bir başka husus da 

yasal düzenlenmeledir. Ülkelerdeki lojistikte performans endeks değerlerinin yeşil lojistik lehine 

olması için gereken adımların acil bir şekilde atılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Muhasebecilik mesleği, işletmelerin tamamına yakınının hizmet alması nedeniyle hizmet sektöründe önemli bir paya 

sahiptir. Kaliteli hizmet talep eden işletmelerin memnuniyet düzeyleri, muhasebecilerin ve muhasebeciler tarafından 

sunulan hizmetlerin karakteristikleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu çalışma, rekabet avantajı elde etmek isteyen 

işletmelerin muhasebe meslek mensubu seçiminde dikkate aldıkları kriterlerin uzman görüşleri çerçevesinde 

ağırlıklandırılması ve işletmelerin söz konusu kriterlere verdikleri puanlar kullanılarak muhasebe meslek mensuplarının 

skor ve sıralamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Skor ve sıralamaların belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi 

Proses (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Erzincan ilinde faaliyet gösteren peynir işletmelerinin muhasebecisi olan 44 

meslek mensubu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmada, muhasebecilerin skorları işletmeler tarafından on 

bir kritere göre 1-10 arasında puanlanarak elde edilmiştir. Bu skorlara göre, AHP entegrasyonu öncesi ilk beş 

muhasebeci M2, M23, M7, M14, M26 olarak sıralanmıştır. Alanında uzman dokuz öğretim üyesi tarafından yapılan 

ikili karşılaştırmalar neticesinde her bir kriterin önem düzeyleri (ağırlıkları) tespit edilmiştir ve bu önem düzeylerine 

göre muhasebeciler AHP entegrasyonu ile yeniden sıralanmıştır. Buna göre, ilk beş muhasebeci M2, M26, M32, M7, 

M23 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, AHP entegrasyonu öncesiyle kıyaslandığında, AHP entegrasyonu sonrasında 

bir muhasebeci (M14) ilk beşte yer almamıştır. AHP entegrasyonu sonrasında bir muhasebeci (M32) ise ilk beşe 

girebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Muhasebeci Seçimi, Analitik Hiyerarşi Prosesi. 

INVESTIGATION OF ACCOUNTANT CHOICES OF BUSINESSES BY THE 

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD 

ABSTRACT 

The accounting profession has an important place in the service sector as almost all businesses receive service. The 

satisfaction levels of businesses that demand quality service are directly related to the characteristics of accountants 

and the services offered by accountants. This study was carried out to weigh the criteria that businesses consider in the 

selection of professional accountants within the framework of expert opinions and determine the scores and rankings 

of professional accountants by using the scores given by businesses to these criteria. Analytical Hierarchy Process 

(AHP) method was used to determine the scores and rankings. The scope of the study consists of 44 professional 

accountants who are accountants of cheese enterprises operating in the province of Erzincan. In the study, the scores 

of the accountants were obtained by scoring between 1-10 according to eleven criteria by the enterprises. According to 

these scores, the top five accountants before the AHP integration were listed as M2, M23, M7, M14, M26. As a result 

of the pairwise comparisons made by nine faculty members who are experts in their fields, the importance levels 

(weights) of each criterion were determined and the accountants were reordered pursuant to these importance levels 

with the AHP integration. From this point of view, the top five accountants were determined as M2, M26, M32, M7, 

M23. In conclusion, an accountant (M14) was not in the top five after the AHP integration while he was in before the 

AHP integration, and an accountant (M32) was able to enter the top five after the AHP integration. 

Keywords: Accounting Profession, Accountant Choice, Analytical Hierarchy Process. 

 

1. GİRİŞ 

Hizmet işletmeleri tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi; hizmet sayısı ve çeşitliliğinin artması, 

dijitalleşmenin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak müşteri ilişkileri kavramının evrimleşmesi, 

rekabet artışı gibi nedenlerle önemli hale gelmiştir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve 

işletmelerin tamamına yakınının hizmet alması nedeniyle sektörde önemli bir paya sahip olan 

mesleklerden biri de muhasebecilik mesleğidir. Muhasebe meslek mensupları tarafından 

müşterilerine sunulan hizmetler işletmelerin stratejik yönetim kararlarını almalarında yol 

gösterecek rehberler niteliğindedir. Dolayısıyla, bir işletmenin yönetimsel başarısı, finansal 

performansı ve rekabet gücü muhasebe meslek mensupları tarafından sunulan hizmetten 

etkilenecektir. Kaliteli hizmet beklentisi olan müşterilerin memnuniyeti, muhasebe meslek 
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mensupları tarafından sunulan hizmetlerin karakteristikleriyle de doğrudan ilişkilidir. Özellikle, 

muhasebeciler tarafından sunulan hizmetin işletmelerin mali bilgileri ile ilgili olması, 

muhasebeci seçimi yapacak olan işletmelerin belli kriterlere göre seçim yapmalarını da 

beraberinde getirmektedir. 

Bu çalışma, rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmelerin muhasebe meslek mensubu 

seçiminde dikkate alacakları kriterlerin uzman görüşleri çerçevesinde ağırlıklandırılması ve 

işletmelerin söz konusu kriterlere verdikleri puanlar kullanılarak muhasebe meslek 

mensuplarının skor ve sıralamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Skor ve sıralamaların 

belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi kullanılacaktır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda, muhasebe alanında uzman akademisyenlerden muhasebeci seçiminde önem arz 

eden kriterleri ağırlıklandırmaları istenmiştir. Erzincan ilinde faaliyet gösteren peynir 

işletmelerinin muhasebecisi olan 44 meslek mensubu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

İşletmelerin muhasebeci seçimlerinde dikkate aldıkları kriterlere göre muhasebecilere 1-10 

arasında puan verilmesi suretiyle her bir muhasebeci için skorlar oluşturulacaktır. Ancak, 

kriterlerin eşit ağırlıkta olamayacağı düşünülerek, öncelikle kriterler için AHP yöntemi ile önem 

dereceleri (ağırlıkları) belirlenecektir. Bu önem derecelerine göre muhasebecilerin yeni skorları 

elde edilecektir. AHP entegrasyonu öncesi skorlar ile AHP entegrasyonu sonrası skorlara göre 

sıralama yapılarak karşılaştırma yapılacaktır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR 

Muhasebenin temel amaçlarından birini, işletmenin finansal durumunu işletmenin iç ve dış 

paydaşlarına, bir başka ifadeyle işletmenin finansal durumuyla ilgili bilgi talep eden herkese 

sunmak olarak ifade etmek mümkündür. Ülkemizde muhasebe mesleğinin kurumsal yapısının 

oluşturulmasında önemli bir adım olarak ifade edilebilecek olan ilk yasal düzenleme 1989 

yılında hayata geçirilen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunudur. Temel amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin 

sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat 

çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî 

mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları 

gerçekleştirmek olan kanun 2008 yılında bazı değişiklikler yapılarak güncel halini almıştır. 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği 

(TÜRMOB) tarafından yayınlanan etik ilkeler, haksız rekabet ve reklam yasağına ilişkin 

yönetmelikler de mesleğin uygulanması sırasındaki önemli hususları çerçevelemektedir. İlgili 

yönetmelikler, muhasebe meslek mensupları tarafından yürütülen hizmetlerin kamu yararı 

çerçevesinde sunumunun esas alınmasını ön plana almış ve hizmet sunumunda rekabetin 

önlenmesini beraberinde getirmiştir. Kamu yararı gözetilerek rekabet şartlarının sınırlandırılması 

kaliteli ve yararlı bilgiyi elde etme amacı taşıyan tarafların rekabet koşulları altında hizmet 

kalitesini dikkate alarak muhasebe meslek mensubu seçmesinden ziyade kanun ve yönetmeliklere 

dayalı olarak standartlaştırılmış hizmetler çerçevesinde seçim yapmasını zorunlu hale getirmiştir 

(Yalçın, 2010: 196). Temel kazançları sundukları hizmetler çerçevesinde müşterilerinden 

aldıkları serbest meslek kazancından ibaret olan muhasebe meslek mensuplarının üretim ve 

hizmet sektöründeki diğer işletmeler gibi pazarlama imkânlarını kullanarak rekabet avantajı 

sağlamalarının kısıtlanmış olması, işletmelerin muhasebe meslek mensubu seçiminde geçerli 

olacak kriterlerin belirlenmesini ve bu kriterler kapsamında işletmelerin kendileri için en uygun 

muhasebeciyi seçmelerini gerektirmektedir. Muhasebeci seçimindeki önemlerinin ortaya 

konulması suretiyle kriterlerin ağırlıklandırılması, hem sunulan hizmetin kalitesini 

etkileyebilecek olması hem de işletmeler ve muhasebe meslek mensupları için rehber niteliği 

taşıması açısından oldukça önemlidir.  

İşletmelerin muhasebe meslek mensubu seçim kararları muhasebe meslek mensupları tarafından 

sunulan hizmet kalitesinin algılanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Muhasebe meslek mensuplarının 

sundukları hizmetin kalitesi, işletmelerin muhasebeci seçiminde etkili olan unsurların başında 
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gelmektedir. Literatürde, hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine, dolayısıyla müşterilerin 

meslek mensubu seçimine etkisini ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Saxby vd. 

(2004), Yayla ve Cengiz (2006), Pinho vd. (2007), Banar ve Ekergil (2010), Yanık vd. (2012), 

Ustaahmetoğlu vd. (2013), Kısakürek ve Aydoğan (2018), Kurnaz ve Güner (2019) ve 

Tosunoğlu vd. (2019) hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkilerini ortaya koyan 

çalışmalardan bazılarıdır. Söz konusu çalışmaların tamamında, sunulan hizmetin kalitesini 

“fiziksel özellikler”, “güvenilirlik”, “heveslilik”, “güvence” ve “empati” adı altında 5 faktör 

olarak ele alan SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu faktörler aynı zamanda 

işletmelerin muhasebe meslek elemanını tercih etmesinde etkili olan faktörler olarak da ifade 

edilebilir (Zeithaml vd., 1990: 176; Güner ve Kurnaz, 2019: 583). İlgili ölçek kullanılarak 

yapılan çalışmaların tamamında, ifade edilen faktörlerin müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Erol (2007) tarafından yapılan çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak meslek mensupları 

tarafından sunulan hizmetin müşterilerini tatmin eden özellikleri ile ilgili 4 faktör oluşturulmuş 

ve faktörler “İletişim”, “Sorumluluk” “Bilgi” ve “Davranış” olarak ifade edilmiştir. Faktörler 

farklı isimlendirilmiş olsalar da literatürdeki SERVQUAL ölçeğini kullanan diğer çalışmalarla 

benzer hususların hizmet kalitesi unsurları olarak belirlendiği görülmektedir. 

Literatürde doğrudan işletmelerin muhasebe meslek mensubu seçiminde dikkate aldıkları 

faktörlerin ele alındığı çalışmalar da mevcuttur. McDonough (1971), Chawla vd. (1993), Khan 

ve Chawla (2011), Thompson (1997), Yalçın (2010) ve Arslan (2019) tarafından yapılan 

çalışmalarda işletme yöneticileri tarafından muhasebeci seçiminde kullanılabilecek kriterler 

belirlenmiş ve bazılarında ağırlıklandırılmıştır.  

Bu çalışmada, literatürde yer alan ve ele alınan çalışmalar çerçevesinde belirlenen ve 

muhasebeci seçiminde önemli etkisi olduğu düşünülen, bir meslek mensubunun taşıması 

gereken bazı özelliklere dayalı olarak oluşturulan kriterler şu şekildedir: 

Kriter 1. Bağımsız, tarafsız ve dürüst olması 

Kriter 2. Mükellef çıkarını gözetmesi 

Kriter 3. Düşük ücret tarifesinin olması 

Kriter 4. İşletme bilgilerini gizli tutması 

Kriter 5. Piyasadaki tanınırlığı 

Kriter 6. Bürosunun ulaşılabilir olması 

Kriter 7. Çalıştırdığı eleman sayısı 

Kriter 8. Bürokratik işlemlerde yardımcı 

olması 

Kriter 9. Şık giyinimli olması 

Kriter 10. Mali mevzuata hakim olması 

Kriter 11. Ulaşılabilir olması 
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Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, önemli bir kısmının muhasebeciler tarafından sunulan 

hizmetin kalitesini etkileyen unsurlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte, 

doğrudan işletmelerin muhasebeci seçiminde hangi faktörleri dikkate aldıklarının belirlenmesine 

yönelik az sayıda çalışma da mevcuttur. Söz konusu çalışmalarda muhasebeci seçiminin etkileyen 

kriterler belirlenmiş ya da ağırlıklandırılmıştır. Bu çalışmada, muhasebeci seçim kriterlerinin 

ağırlıklandırılmasının yanında literatürden farklı olarak yapılan ağırlıklandırma çerçevesinde 

kapsam dahilindeki işletmeciler için en uygun muhasebecilerin sıralaması yapılacaktır. 

3. YÖNTEM 

Kriterlerin ağırlıklandırılmasında Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılacaktır. 

AHP, alternatifler arasından seçim yapılmasında kullanılan çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biridir. Seçim yapılırken ele alınan kriterler nicel ya da nitel olabilirler. AHP ile 

karar verme sürecinde karar vericilerin bilgi ve birikimleri yer alabilmektedir (Ecer ve Küçük, 

2008). AHP’nin ilk adımında öncelikle amaç ortaya konur ve bu amaca göre kriterler oluşturulur. 

Daha sonra bu kriterler için alternatifler belirlenir (Scholl vd., 2005). İkili karşılaştırmalar, 

AHP’nin ikinci adımını oluşturmaktadır. Bu adımda ikili karşılaştırmalar karar vericilerin kişisel 

görüşlerine göre oluşturulur. Böylelikle her bir kriterin birbirlerine göre göreceli önemleri 

belirlenmektedir (Chandran vd., 2005). Amaç doğrultusunda 𝑛  tane kriter bulunuyorsa 𝑛𝑥𝑛 

boyutlu 𝐴  matrisi oluşturulur. Bu matris, 𝑖.  satır elemanının 𝑗.  sütun elemanına göre önem 

değerlerini gösterir. Oluşturulan ikili karşılaştırma matrisi normalize edilir. Normalize matrisdeki 

her bir satırın aritmetik ortalaması alınarak kriterlerin göreceli ağırlıkları elde edilmiş olur. Bu 

göreli ağırlıklar w vektöründe gösterilir (Vargas, 1990). Oluşturulan w vektörü ile normalize 

matrisi çarpılarak e öncelikler vektörü oluşturulur. Bu e vektörünün toplam değeri faktör sayısına 

bölünerek 𝜆𝑚𝑎𝑥 değeri bulunur. Sonrasında sırasıyla CI (tutarlılık göstergesi) ve CR (tutarlılık 

oranı) hesaplanır. 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 ve 𝐶𝑅 =

𝐶𝐼

𝑅𝐼
 olarak hesaplanır.  

RI değeri, görüşü alınan uzman kişilerin sayısına göre belirlenir. 𝐶𝑅  < 0,10 ise yapılan 

değerlendirmelerin tutarlı olduğu kabul edilir. AHP’nin son adımında ise karar problemi çözüme 

kavuşturulur. Bu adımda, karar alternatiflerinin değerleri ile öncelikler vektörü çarpılarak 

değerler elde edilir. Bu değerlere göre sıralama yapılır ve yapılan sıralama çerçevesinde 

önerilerde bulunulabilir (Saaty, 1980). 

 

4. BULGULAR 

Erzincan’da peynir ürünleri satışı yapan işletmelere muhasebecilerini on bir kriter için 1-10 

arasında puanlaması istenmiştir. Bu puanlama sonucunda her bir muhasebeci için skorlar elde 

edilmiştir. Muhasebeci seçim kriterlerinin AHP yöntemi ile ağırlıklandırması yapılacaktır. 

Yapılan bu ağırlıklandırma sonucunda, Erzincan’da peynir ürünleri satışı yapan işletmelerin 

muhasebecilerinin yeni skorları elde edilecektir. AHP yöntemi kullanılarak yapılacak olan bu 

analiz 6 adımda gerçekleştirilecektir. 

1. Adım: Seçim Kriterleri ve Karar Alternatiflerinin Oluşturulması 

Muhasebeci seçiminde işletmeleri düşündüren çok fazla kriter bulunabilmektedir. Literatür 

incelendiğinde Arslan’ın (2020) çalışmasında yer alan muhasebeci seçim kriterleri ele alınmıştır. 

Karar alternatifleri ise Erzincan’da peynir satışı yapan ticari işletmelerin muhasebecilerinden 

oluşmaktadır.  

2. Adım: İkili Karşılaştırma Matrislerinin Hazırlanması 
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Alanında uzman dokuz öğretim üyesi tarafından muhasebeci seçim kriterleri arasında ikili 

karşılaştırma sorularına verdikleri cevap ele alınmıştır. Bu cevaplara göre geometrik ortalama 

alınarak ikili karşılaştırma matrisi (A) aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

A= 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

K1 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 1,00 1,00 

K2 0,33 1,00 5,00 1,00 5,00 4,00 4,00 1,00 5,00 0,50 2,00 

K3 0,33 0,20 1,00 0,17 0,50 1,00 1,00 0,25 2,00 0,20 0,50 

K4 1,00 1,00 6,00 1,00 4,00 4,00 5,00 2,00 6,00 1,00 3,00 

K5 0,50 0,20 2,00 0,25 1,00 2,00 2,00 0,50 3,00 0,33 1,00 

K6 0,25 0,25 1,00 0,25 0,50 1,00 1,00 0,50 3,00 0,20 0,50 

K7 0,25 0,25 1,00 0,20 0,50 1,00 1,00 0,20 2,00 0,17 0,33 

K8 0,50 1,00 4,00 0,50 2,00 2,00 5,00 1,00 5,00 0,33 2,00 

K9 0,25 0,20 0,50 0,17 0,33 0,33 0,50 0,20 1,00 0,17 0,17 

K10 1,00 2,00 5,00 1,00 3,00 5,00 6,00 3,00 6,00 1,00 3,00 

K11 1,00 0,50 2,00 0,33 1,00 2,00 3,00 0,50 6,00 0,33 1,00 

 Toplam 6,42 9,60 30,50 5,87 19,83 26,33 32,50 11,15 43,00 5,23 14,50 

3. Adım: İkili Karşılaştırma Matrisinin Normalize Edilmesi 

2. adımda oluşturulan ikili karşılaştırma matrisinde yer alan değerlerin her biri sütun toplamlarına 

bölünerek normalize ediliri. Normalize edilerek bu matris aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

 

N= 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

K1 0,16 0,31 0,10 0,17 0,10 0,15 0,12 0,18 0,09 0,19 0,07 

K2 0,05 0,10 0,16 0,17 0,25 0,15 0,12 0,09 0,12 0,10 0,14 

K3 0,05 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 

K4 0,16 0,10 0,20 0,17 0,20 0,15 0,15 0,18 0,14 0,19 0,21 

K5 0,08 0,02 0,07 0,04 0,05 0,08 0,06 0,04 0,07 0,06 0,07 

K6 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,07 0,04 0,03 

K7 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 

K8 0,08 0,10 0,13 0,09 0,10 0,08 0,15 0,09 0,12 0,06 0,14 

K9 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 

K10 0,16 0,21 0,16 0,17 0,15 0,19 0,18 0,27 0,14 0,19 0,21 

K11 0,16 0,05 0,07 0,06 0,05 0,08 0,09 0,04 0,14 0,06 0,07 

4. Adım: Seçim Kriterlerinin Ağırlıklarının (Önem Derecelerinin) Oluşturulması 

3. adımda oluşturulan N matrisinin satır ortalamaları hesaplanarak seçim kriterlerinin yüzdelik 

olarak ağırlıkları belirlenir. Belirlenen bu ağırlıklar kullanılarak w sütun vektörü oluşturulur. 

Oluşturulan bu w sütun vektörünün toplamı bire eşit olmalıdır. Bu w sütun vektörü ile her bir 

kriterin ağırlıkları belirlenmiş olur.  

w= 

K1 0,150 

K2 0,133 

K3 0,034 

K4 0,168 

K5 0,058 

K6 0,038 

K7 0,031 

K8 0,103 

K9 0,021 

K10 0,185 

K11 0,079 

Kriterler arasında en büyük öneme %18,5 ağırlıkla (K10) “mali mevzuata hâkim olması” kriteri 

olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla %16,8 ağırlıkla (K4) “işletme hakkındaki bilgileri 

gizli tutması”, %15 ağırlıkla (K1) “bağımsız, tarafsız ve dürüst olması”, %13,3 ağırlıkla (K2) 

“mükelleflerin çıkarlarının gözetilmesi”, %10,3 ağırlıkla (K8) “bürokratik işlemlerde yardımcı 

olması”, %7,9 ağırlıkla (K11) “mesai saatlerinde ulaşılabilir olması”, %5,8 ağırlıkla (K5) 

“piyasadaki tanınırlığı”, %3,8 ağırlıkla (K6) “bürosunun şehir merkezinde bulunması”, %3,4 

ağırlıkla (K3) “ücret tarifesinin düşük olması”, %3,1 ağırlıkla (K7) “çalıştırdığı eleman sayısı” ve 

%2,1 ağırlıkla (K9) “şık giyinimli olması” kriterleri olduğu tespit edilmiştir. 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

5. Adım: Tutarlılık Analizi  

N matrisi ile w vektörü çarpılarak e öncelikler vektörü hesaplanır. 

e= 

K1 11,81 

K2 11,69 

K3 11,36 

K4 11,59 

K5 11,38 

K6 11,40 

K7 11,38 

K8 11,66 

K9 11,40 

K10 11,72 

K11 11,28 

Oluşturulan bu e vektörünün toplam değeri faktör sayısına bölünerek 𝜆𝑚𝑎𝑥 değeri bulunur. 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑒𝑛

𝑖=1

𝑛
=

126,66

11
= 11,51 olarak hesaplanır.  

Sonrasında sırasıyla 𝐶𝐼 𝑣𝑒 𝐶𝑅 değerleri hesaplanır. 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
=

11,51−11

11−1
= 0,05 ve 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0,05

1,51
= 0,03  olarak hesaplanır ( 𝑅𝐼  değeri 11 kriter bulunduğu için 1,51 olarak 

alınmıştır). 𝐶𝑅 < 0,10 olduğu için yapılan değerlendirmelerin tutarlı olduğu kabul edilir. 

6. Adım: Seçim Alternatiflerinin Sıralaması 

Peynir satıcılarının muhasebecilerini değerlendirdiği her bir kriter, AHP ile elde edilmiş ağırlıklar 

ile çarpılarak muhasebecilerin yeni skorları ortaya çıkarılır. Muhasebecilerin skorları her bir 

muhasebeciye ayrı bir kod verilerek Tablo 1’de sırasıyla sunulmuştur. 

Tablo 1. Muhasebecilerin AHP Entegrasyonu Öncesi ve Sonrası Skorları 

Kod 
AHP Öncesi 

Skor 
Kod 

AHP Öncesi 

Skor 
Kod 

AHP Sonrası 

Skor 
Kod 

AHP Sonrası 

Skor 

M2 104 M37 89 M2 9,835397 M17 9,054326 

M23 104 M42 89 M26 9,800586 M16 8,992666 

M7 103 M18 88 M32 9,757572 M1 8,962769 

M14 103 M30 88 M7 9,715267 M30 8,951434 

M26 103 M9 87 M23 9,649469 M35 8,943045 

M32 103 M34 86 M28 9,51646 M19 8,938984 

M10 101 M35 86 M14 9,391658 M42 8,936363 

M1 100 M36 86 M41 9,327269 M9 8,869661 

M28 100 M15 85 M37 9,308053 M33 8,784347 

M39 96 M33 85 M13 9,271486 M43 8,764373 

M41 95 M20 82 M22 9,269665 M24 8,556334 

M3 94 M19 80 M25 9,26913 M20 8,452212 

M13 94 M21 80 M39 9,267232 M5 8,402425 

M17 94 M29 80 M18 9,210525 M15 8,297913 

M40 94 M5 78 M34 9,20995 M12 8,269354 

M25 93 M31 78 M10 9,205979 M29 8,225615 

M44 93 M12 76 M36 9,196032 M4 8,163793 

M24 91 M43 76 M8 9,191604 M6 8,112632 

M8 90 M11 74 M38 9,16748 M11 7,716833 

M16 90 M6 73 M44 9,121523 M31 7,714149 

M22 90 M4 70 M40 9,111094 M21 6,867063 

M38 90 M27 57 M3 9,086812 M27 5,211187 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Erzincan’da peynir satışı yapan ticari işletmeler için en uygun muhasebecinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla işletmeler tarafından muhasebecilerinin, on bir kritere 

göre 1-10 arasında puanlanarak, skorları elde edilmiştir. Bu skorlara göre ilk beş muhasebeci M2, 

M23, M7, M14, M26 olarak sıralanmıştır. Daha sonra alanında uzman dokuz öğretim üyesi 

tarafından yapılan ikili karşılaştırmalar neticesinde her bir kriterin önem düzeyleri (ağırlıkları) 

tespit edilmiştir. Bu ağırlıklara, yani AHP entegrasyonu ile elde edilen skorlara göre ilk beş 

muhasebeci M2, M26, M32, M7, M23 olarak sıralanmıştır. Buna göre AHP entegrasyonu öncesine 

göre AHP entegrasyonu sonrasında bir muhasebeci (M14) ilk beşte yer alamazken, AHP 

entegrasyonu sonrasında bir muhasebeci (M32) ilk beşe girebilmiştir.  

Skorlara göre son beş muhasebeci M12, M43, M11, M6, M4 olarak sıralanmıştır. AHP 

entegrasyonu ile elde edilen skorlara göre son beş muhasebeci M4, M6, M11, M31, M21 olarak 

sıralanmıştır. Buna göre AHP entegrasyonu öncesine göre AHP entegrasyonu sonrasında iki 

muhasebeci (M12 ve M43) son beşte yer alamazken, AHP entegrasyonu sonrasında iki 

muhasebeci (M31 ve M21) son beşte yer almıştır. Yani sıralamanın değiştiği açıkça 

görülebilmektedir. Bu da en uygun muhasebeci seçimi için büyük önem taşımaktadır.  

Bu çalışma sonucunda, muhasebeci seçim kriterlerinin ağırlıklandırılmasının yanında literatürden 

farklı olarak yapılan ağırlıklandırma çerçevesinde kapsam dahilindeki işletmeciler için en uygun 

muhasebecilerin sıralaması yapılmıştır. Gelecek çalışmalarda muhasebeci seçim kriterlerinin 

ağırlıklandırılması ve en uygun muhasebecinin belirlenmesi için farklı çok kriterli karar verme 

yöntemleri kullanılabilir. 
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Özet  

Covid-19 pandemisi tüm tüketici gruplarında olduğu gibi sağlık çalışanlarının da alışveriş alışkanlıklarını değiştirmiş, 

bu dönemde çevrimiçi kanallardan yapılan alışveriş oranları artmış, mobil uygulamaların kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Ancak her türlü alışveriş ortamında olduğu gibi çevrimiçi alışverişlerde de tüketici satın alma kararını verme 

aşamasında belirli seviyede risk ile karşı karşıya kalmakta ve algıladığı çeşitli riskler tekrar satın alma niyetini 

etkilemektedir. Bu çalışmada pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çevrimiçi alışverişte risk algılarını incelemek 

amaçlanmıştır. Araştırma, Adana ilinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 376 sağlık çalışanı ile Temmuz-

Kasım 2021 tarihleri arasında anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere çoklu regresyon 

analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda; teslimat riski dışında ürün riski, finansal risk, güvenlik riski ve sosyal riskin 

tekrar satın alma niyeti üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Çevrimiçi Alışveriş, Algılanan Risk 

 

RISK PERCEPTIONS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS IN ONLINE 

SHOPPING DURING COVID-19 OUTBREAK 

 

Abstract  

Covid-19 pandemic has changed shopping habits of healthcare professionals as well as in all consumer groups. In this 

period rate of shopping made through online channels has increased and use of mobile applications has become 

widespread. However, as in all kinds of shopping environments, consumers are faced with a certain level of risk during 

purchasing decision stage in online shopping. Various risks that she/he perceives affect her/his repurchase intention. In 

this study, it was aimed to examine risk perceptions of healthcare professionals in online shopping during pandemic 

period. Research was carried out by using questionnaire method between July and November 2021 with 379 healthcare 

professionals working in Adana and agreeing to participate in research. Multiple regression analysis was applied to 

obtained data. As a result of analysis; it is determined that except for delivery risk; product risk, financial risk, security 

risk and social risk have negative effect on repurchase intention. 

 

Keywords: Covid-19 Outbreak, Online Shopping, Perceived Risk 

1. GİRİŞ 

 

Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya 

çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihi Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) tarafından küresel pandemi olarak ilan edilmiştir. Covid-19 pandemisi bireylerin 

günlük yaşantılarında büyük değişimler meydana getirmiştir. Pandemiyle birlikte insanlar 

hastalığa yakalanmamak için evlerine kapanmış, maske kullanımı ve kalabalık ortamlarda sosyal 

mesafeyi koruma gibi önlemler alınmaya başlanmıştır. Pandeminin insan davranışlarındaki 

değişimine etkisi her alanda olduğu gibi alışveriş alışkanlıklarında da görülmüştür. Alışveriş 

merkezlerinin kapatılması ya da kısıtlamalara gidilmesi ve tüketicilerin hastalığa yakalanmamak 

için kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınması gibi nedenler tüketicileri çevrimiçi alışverişe 

yöneltmiştir. Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılında global ölçekte e-ticaret satışları %26 

oranında artarak 4.21 trilyon dolara ulaşmıştır (Zidane, 2021). Pandemi ile birlikte Türkiye’de de 

e-ticaret pazarı %45 oranında büyüyerek 226 milyar TL’lik bir hacime ulaşmıştır. (Tubisad, 2020) 

Covid-19 ile mücadelede büyük risk altında olan gruplardan biri sağlık çalışanlarıdır. Süreç 

boyunca oldukça yoğun bir tempoda çalışmakta olan sağlık çalışanlarının karşılaştığı fiziksel, 
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kimyasal, biyolojik sorunların yanı sıra pandemi öncesine kıyasla çalışma sürelerindeki uzunluk, 

gece mesaileri ve tutulan nöbet sayılarındaki artış sağlık çalışanlarında bazı sosyal sorunları da 

beraberinde getirmiştir (Kıroğlu, 2020).  Artan iş yükü altında 24 saat kesintisiz çalışmak zorunda 

kalan sağlık çalışanlarının sosyal hayatlarına ayıracak zamanlarının ciddi ölçüde azalması 

alışveriş yapma şekillerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Tüm tüketici gruplarında 

olduğu gibi sağlık çalışanlarının da alışveriş alışkanlıkları değişmiş, bu dönemde çevrimiçi 

kanallardan yapılan alışveriş oranları artmış, mobil uygulamaların kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Ancak her türlü alışveriş ortamında olduğu gibi çevrimiçi alışverişlerde de tüketici satın alma 

kararını verme aşamasında belirli seviyede risk ile karşı karşıya kalmakta ve algıladığı çeşitli 

riskler tekrar satın alma niyetini etkilemektedir.  

Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının çevrimiçi alışverişte risk 

algılamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Algılanan risk, tüketicin satın aldığı ürün ya da 

hizmete yönelik kayıp beklentileridir (Schierz, Schilke ve Wirtz, 2010). Bir başka ifadeyle, 

algılanan risk alışveriş sonrasında öngörülmeyen olumsuz sonuçlarla ilgili tüketici düşünceleridir 

(Laroche, Yang, McDougall ve Bergeron, 2005). Tüketicilerin risk algılamaları, ürün 

değerlendirmelerini ve satın alma davranışlarını belirlemede önemli bir etkiye sahiptir (Ko, Jung, 

Kim ve Shim, 2004). Ayrıca, tüketicilerin çevrimiçi alışveriş yapmaya yönelik risk algılamaları 

fiziksel mağazalarla karşılaştırıldığında daha yüksektir (Ariffin, Mohan ve Goh, 2018). Çevrimiçi 

alışverişte algılanan riskin satın alma niyetine etkisi bazı çalışmalarda (Chang ve Chen, 2008; 

Chiu, Wang, Fang ve Huang, 2014;Ventre ve Kolbe, 2020) tek boyut olarak ele alınırken, bazı 

çalışmalarda (Kim, Kim ve Leong, 2005; Masoud, 2013; Ariffin vd., 2018;Qalati, Vela, Li, 

Dakhan, Hong Thuy ve Merani, 2021) farklı alt boyutlar kullanılarak ele alınmıştır. Bu çalışmada 

daha önce çevrimiçi alışveriş deneyimine sahip olan sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisi 

döneminde tekrar satın alma niyetine etki eden risk faktörleri farklı alt boyutlar kullanılarak 

incelenmiştir. Bu boyutlar; ürün riski, finansal risk, güvenlik riski, teslimat riski ve sosyal risktir. 

Algılanan risk boyutları Naiyi  (2004) ve Hassan, Kunz, Pearson ve Mohamed (2006) algılanan 

risk ölçek ve boyut geliştirme çalışmaları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Ürün Riski 

 

Çevrimiçi alışverişlerde tüketicilerin ürünleri fiziksel olarak inceleme imkânı yoktur. 

Tüketicilerin ürüne yönelik düşünceleri satıcıların sağladığı bilgilere göre oluşmaktadır (Popli ve 

Mishra, 2015). Ürün riski, çevrimiçi ortamda satın alınan ürünün müşterinin beklediği kalite 

standartlarını karşılamadığı durumlarda ortaya çıkar (Ariffin, Mohan ve Goh, 2018). Kısaca, satın 

alınan ürünün beklenen performansı karşılamamasını ifade eder (Zheng, Favier, Huan ve Coat, 

2012). 

2.2. Finansal Risk 

Finansal risk, ürünün beklenen performansı göstermediği durumlarda ortaya çıkan para kaybetme 

olasılığıyla ilgili risk türüdür. Çevrimiçi alışverişte fiziksel olarak ürünü inceleme imkânı 

olmaması sebebiyle, ürünün ödenilen parayı hak etmediğine yönelik düşünceler finansal riski 

oluşturur (Featherman ve Pavlou, 2003). Ürünün düşük kaliteli olma ihtimalinin yanı sıra kredi 

kartı dolandırıcılığı, satın alınan ürünün tüketiciye bildirilmeyen ek maliyetleri ve ürün bakım 

maliyetleri gibi finansal kayba yol açacak unsurlar da finansal riski oluşturmaktadır (Masoud, 

2013). Ürünü satın alırken ödeme araçlarında (sanal pos ve cüzdan uygulamaları gibi) çıkacak 

problemlere ilişkin riskler de finansal riski oluşturmaktadır (Forsythe ve Shi, 2003). 
2.3. Güvenlik Riski 

Güvenlik riski, dolandırıcılık ya da hacklenme sonucunda tüketicilerin maddi ya da manevi kayba 

uğrama ihtimalini ifade etmektedir (Ariffin vd., 2018). Çevrimiçi alışveriş sonucunda kredi kart 

bilgilerinin çalınmasına ve kişisel bilgilerin ifşa edilmesine yönelik tüketici endişeleri güvenlik 

riskini oluşturur (Azizi ve Javidani, 2010). Tüketicilerin çevrimiçi alışveriş sitesinin arayüzüne 

ya da kullandığı yazılıma güven duymaması güvenlik riskini oluşturmaktadır (Lim, 2003).  
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2.4. Teslimat Riski 
Çevrimiçi alışveriş sitelerinden ürün satın alan tüketiciler, sipariş verdikleri ürünün aynısına, 

taahhüt edilen zamanda, ürün özelliklerinde ifade edildiği kalitede, sipariş verdikleri miktarda ve 

istedikleri teslimat şekli (adrese teslim, teslimat noktasında teslim vb.) ile teslim almayı 

arzulamaktadırlar (Telli, Aydın ve Şen, 2021). Teslimat riski, çevrimiçi alışveriş sitesinden satın 

alınan ürünün kaybolması, hasar görmesi ya da yanlış adrese teslim edilmesi sonucunda oluşan 

kayıpları ifade etmektedir (Dan, Taihai ve Ruiming, 2007). Kargo firmalarının ürünü belirtilen 

zamanında teslim etmeyeceğine yönelik endişeler de teslimat riskini oluşturmaktadır (Ariff, 

Sylvester, Zakuan, Ismail ve Ali, 2014). 

2.5. Sosyal Risk 

Sosyal risk, satın alınan ürünün tüketicinin ailesi veya arkadaşları tarafından beğenilmemesine 

yönelik algıları ifade eder (Li ve Zhang, 2002). Sosyal risk satın alınan ürünün tüketicinin sosyal 

çevresiyle uygun olmaması sebebiyle statü kaybına uğramasını içermektedir. İnternetin bir 

alışveriş kanalı olarak kullanılmasının tüketicinin sosyal çevresi tarafından eleştirilmesi de sosyal 

risk unsurlarından biridir (Masoud, 2013). 

2.6. Tekrar Satın Alma Niyeti 

Tekrar satın alma niyeti, tüketicinin çevrimiçi alışveriş yapmaya devam etme niyetini ifade 

etmektedir. Tekrar satın alma niyeti önceki satın alma deneyimleri sonucunda şekillenmektedir 

(Wen, Prybutok ve Xu, 2015). Tekrar satın alma niyeti tüketicilerin çevrimiçi alışveriş firmasına 

karşı daha az risk duyduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır (Wu ve Chiang, 2007).  Ayrıca, tekrar 

satın alma niyeti müşteri sadakatinin bir ifadesi ve çevrimiçi alışveriş sitesinden memnuniyetin 

göstergesidir (Herjanto ve Amin, 2020).  

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Covid-19 pandemisi sürecince sağlık çalışanlarının çevrimiçi alışverişte risk algılamalarının 

tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisini inceleyen çalışamanın modeli Şekil 1’de sunulmuştur. 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
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Ariffin vd. (2018), tüketicilerin çevrimiçi alışveriş gerçekleştirirken algıladıkları risk 

faktörlerinden biri olan ürün riskinin satın alma niyetini olumsuz yönde etkilediğini bulmuşlardır. 

Han ve Kim (2017), Çinli tüketicilerin algıladıkları ürün riskinin satın alma niyetini olumsuz 

yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Türkmendağ ve Uygur (2020) Türkiye’de tüketicilerin ürün 

riskinin tekrar satın alma niyeti üzerinde olumsuz etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Buradan 

hareketle, H1 hipotezi geliştirilmiştir. 

H1: Ürün riski tekrar satın alma niyeti olumsuz yönde etkiler. 

Ürün Riski 

Finansal Risk 

Güvenlik Riski 

Teslimat Riski 

Sosyal Risk 

Tekrar Satın Alma Niyeti 
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Swinyard ve Smith (2003), çalışmalarında tüketicilerin %70’inin finansal riskler sebebiyle 

çevrimiçi alışverişe karşı olduklarını belirlemişlerdir. Forsythe ve Shi (2003), tüketicilerin 

algıladıkları finansal risk seviyesi yükseldiğinde çevrimiçi sitelerden alışveriş yapma 

olasılıklarının azaldığını tespit etmişlerdir. Bhukya ve Singh (2015) çevrimiçi alışveriş sitelerinde 

finansal riskin satın alma niyetini olumsuz yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Buradan hareketle, 

H2 hipotezi geliştirilmiştir. 

H2: Finansal risk tekrar satın alma niyetini olumsuz yönde etkiler. 

Tüketiciler çevrimiçi alışveriş sitelerine güvenmedikleri durumlarda alışveriş siteleriyle kişisel 

bilgilerini paylaşmaktan ve alışveriş yapmaktan kaçınmaktadırlar (Kayworth ve Whitten, 2010). 

Martin ve Camarero (2009), tüketicilerin kredi kartı hırsızlığına uğrama kaygısı taşıdıklarında 

çevrimiçi alışveriş yapmaktan kaçındıklarını ifade etmişlerdir. Adnan (2014) çevrimiçi alışveriş 

sitelerinin gizlilik politikalarının güvenlik riskini azaltacak şekilde düzelenmesinin satın alma 

niyetini olumlu yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Buradan hareketle, H3 hipotezi geliştirilmiştir. 

H3: Güvenlik riski tekrar satın alma niyetini olumsuz yönde etkiler. 

Naiyi (2004), Çinli tüketicilerin çevrimiçi alışveriş sitelerinden algıladıkları teslimat riskinin satın 

alma niyetini olumsuz yönde etkilediğini, yine Lee, Lee, Kim ve Jin (2011) çevrimiçi alışveriş 

sitelerinde teslimat riskinin satın alma niyetini olumsuz yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Arora 

ve Rahul (2018), kadın tüketiciler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada teslimat riskinin 

algılanan riski oluşturan faktörlerden biri olduğunu ve satın alma niyetini olumsuz yönde 

etkilediğini tespit etmişlerdir. Buradan hareketle, H4 hipotezi geliştirilmiştir. 

H4: Teslimat riski tekrar satın alma niyetini olumsuz yönde etkiler. 

Qalati vd. (2021) sosyal riskin satın alma niyetini olumsuz yönde etkilediğini belirlemişlerdir. 

Ashoer ve Said (2016) sosyal riskin tüketicilerin çevrimiçi sosyal ticaret sitelerinden ürün satın 

alma niyetlerini olumsuz yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Çakır ve Dedeoğlu (2020) sosyal 

riskin tüketicilerin ikinci el ürün alışveriş sitelerinden ürün satın alma niyetini olumsuz yönde 

etkilediğini belirtmişlerdir. Buradan hareketle, H5 hipotezi geliştirilmiştir. 

H5: Sosyal risk tekrar satın alma niyetini olumsuz yönde etkiler. 

Araştırmanın verileri yüzyüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket formu üç bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların çevrimiçi alışveriş özelliklerini belirlemeye yönelik 

ifadeler yer almaktadır. İkinci bölümde, araştırma modelinde yer alan değişkenleri ölçmeye 

yönelik 5’li Likert ölçeği ile derecelendirilmiş ifadeler bulunmaktadır. Anket formunun üçüncü 

bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik ifadeler yer 

almaktadır. Ürün riski, finansal risk, güvenlik riski ve sosyal riskin ölçümünde Ariffin vd. 

(2018)’in, teslimat riskinin ölçümünde Hong ve Cha (2013) ve tekrar satın alma niyetinin 

ölçümünde Chiu, Chang, Cheng ve Fan (2018) ve Lin (2013)’in çalışmalarında kullandıkları 

ölçeklerden yararlanılmıştır. Anket uygulaması yapılmadan önce soru formundaki ifadelerin 

anlaşılırlığını ve kapsamı gibi konulara ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla küçük bir katılımcı 

grubuyla ön test gerçekleştirilmiştir. Ön teste katılanların geribildirimleri doğrultusunda 

değişiklikler yapılmıştır. 

Araştırmanın ana kütlesini sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Adana’da bir hastanenin sağlık 

çalışanları çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Nunnally (1978) çok değişkenli bir araştırmada 

örneklem büyüklüğünün, çalışmada kullanılan değişken sayısının 10 katı olması gerektiğini ileri 

sürmektedir. Bu çalışmada modeli oluşturan boyutları ölçmede 28 değişken olması sebebiyle 

minimum örnek hacmi 280 olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, Adana’da bir hastanede 

çalışan 376 sağlık personelinden kolayda örnekleme yoluyla veriler elde edilmiştir. 

SPSS Statistics programı kullanılarak katılımcıların çevrimiçi alışveriş alışkanlıkları, 

katılımcıların demografik özellikleri, verilerin normallik testi, ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik 

analizleri ve hipotezlerin test edilmesi için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Katılımcıların demografik özelliklerine dair özet bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tablo 1. Demografik Özellikler 

Özellik  Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın 231 61,4 

Erkek 145 38,6 

Yaş 18-25 yaş 125 33,2 

 26-35 yaş 150 39,9 

 36-45 yaş 78 20,7 

 46-55 yaş 23 6,1 

Medeni Durum Evli 164 43,6 

 Bekâr 212 56,4 

Aylık Hane Geliri Düşük 23 6,1 

 Ortanın Altı 86 22,9 

 Orta 86 22,9 

 Ortanın Üstü 69 18,4 

 Yüksek 112 29,8 

Eğitim Durumu İlköğretim 3 0,8 

 Lise 83 22,1 

 Önlisans 53 14,1 

 Lisans 177 47,1 

 Yüksek Lisans / Doktora/ 

Tıpta Uzmanlık 

60 16,0 

Katılımcıların çevrimiçi alışverişte satın aldıkları ürün grupları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 
Tablo 2. Katılımcıların Çevrimiçi Alışverişte Satın Aldıkları Ürün Grupları 

 

Ürün Grubu 

Alışveriş Gerçekleştirme Durumu (%) 

Evet  Hayır Yanıt Vermeyen 

Giyim, Ayakkabı & Aksesuar 84,6 10,4 5,1 

Kişisel Bakım & Kozmetik 56,4 31,4 12,2 

Elektronik Ürünler 48,1 39,4 12,5 

Kitap, Film, Müzik & Oyun 43,9 42,6 13,6 

Yiyecek, İçecek & Gıda 40,7 47,6 11,7 

Ev Tekstili 54,8 29 16,2 

Spor Malzemeleri 58,8 25 16,2 

Diğer Ürünler 72,6 10,1 17,3 

Verilerin normal dağılım sağlayıp sağlamadığını anlamak için veri gruplarının basıklık (kurtosis) 

ve çarpıklık (skewness) değerleri incelenmiştir. George ve Mallery (2010) +2 ile -2 aralığındaki 

basıklık ve çarpıklık değerlerinin normal dağılıma sahip olduğunu ifade etmişlerdir.  Araştırmada 

kullanılan tüm ölçeklerin ortalamalarının bu aralıkta olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, araştırma 

veri setinin normal dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir.  
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Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analiz 

gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. Analizde 0,30’un 

üzerinde olan faktör yükleri değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen altı faktör toplam varyansın 

%69,266’sını açıklamaktadır. Analiz sonucunda farklı faktörlere yüklenen; finansal risk 

ölçeğinden üç ifade, teslimat riskinden iki ifade ve sosyal risk ölçeğinden bir ifade analizden 

çıkartılmıştır.  
Tablo 3. Açımlayıcı Faktör Analizi 

Değişkenler Faktör Yükleri Varyans (%) Özdeğer 

Faktör – 1 Güvenlik Riski (GVN)  27,498 6,050 

GVN3 0,873   

GVN4 0,844   

GVN2 0,785   

GVN5 0,762   

GVN1 0,750   

Faktör 2- Tekrar Satın Alma Niyeti 

(TSN) 

 14,370 3,161 

TSN1 0,896   

TSN2 0,869   

TSN4 0,842   

TSN3 0,836   

Faktör 3- Ürün Riski (URN)  8,490 1,868 

URN2 0,754   

URN3 0,746   

URN4 0,703   

URN5 0,528   

URN1 0,492   

Faktör 4- Teslimat Riski (TES)  7,142 1,571 

TES2 0,852   

TES1 0,807   

TES3 0,734   

Faktör 5- Sosyal Risk (SOS)  6,434 1,416 

SOS2 0,813   

SOS4 0,763   

SOS1 0,579   

Faktör 6- Finansal Risk (FIN)  5,331 1,173 

FIN1 0,912   

FIN2 0,894   

Kaiser Meyer Olkin (KMO) Örneklem Yeterlik Ölçütü: %83,3 

Bartlett Küresellik Testi: 4234,571; Serbestlik Derecesi: 231 

 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik analizi Alfa katsayısı ile değerlendirilmiştir. 

Ölçeklerin Cronbach Alfa katsayıları Tablo 4’te sunulmuştur. Cronbach Alfa katsayıların 0,70’e 

yakın ve üzerinde olduğu Tablo 4’te görülmektedir. Buna göre, çalışmada kullanılan ölçeklerin 

güvenilir olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 4. Ölçeklerin Güvenirlik Analizi 

Ölçek      İfadeler Alfa Katsayısı 

Ürün Riski -Online alışverişte istediğim ürünü bulamıyorum. 

-Online alışverişte incelediğim ürün elime aynı kalitede 

ulaşmayabilir. 

-Ürünün boyutu internette söylenenle aynı olmayabilir. 

-Online alışverişte ürünleri kıyaslamak benim için zordur. 

-Online ürünleri deneyemem. 

0, 684 

 

Finansal Risk  - Online alışveriş tasarruf etmemi sağlar. * 

-Online alışveriş yaparsam alacağım ürünlere daha az para 

öderim.* 

0,826 
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-İstediğim ürün beklentimi karşılamayabilir. 

Güvenlik Riski -Online alışverişte kredi kartı bilgilerimin güvende olmadığını 

düşünüyorum. 

-Online alışveriş sitesi güvenli olmayabilir. 

- Online alışveriş siteleri kişisel bilgilerimi ifşa edebilir. 

-Alışveriş yaptığım site kişisel bilgilerimi diğer online alışveriş 

firmaları ile paylaşabilir. 

- Online alışveriş firmasıyla ilgili bilgiler yetersiz olabilir. 

0,905 

Teslimat Riski -Online sipariş ettiğim ürün bana gelmeyebilir. 

-Sipariş ettiğim ürün yanlış bir yere gidebilir. 

-Satıcılar ürünü zamanında teslim etmeyebilir. 

0,841 

Sosyal Risk -Online alışverişten satın aldığım ürünler ailem tarafından 

onaylanmayabilir. 

-Online alışveriş yapıyor olmam arkadaşlarım arasında değer 

görmemi sağlıyor. 

- Online alışveriş, başkalarının beni olumsuz değerlendirmesine 

neden olabilir. 

0,628 

Tekrar Satın Alma 

Niyeti 

-Online alışveriş yapmaya devam etme niyetindeyim. 

-İleride online alışveriş sitelerini tekrar ziyaret edeceğim.   

-Sıklıkla kullandığım online alışveriş sitesini/sitelerini  

çevremdeki insanlara tavsiye etme niyetindeyim. 

- Tekrar online alışveriş yapacağım. 

0,902 

    * Ters kodlanmıştır.  

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve analiz 

sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 
Tablo 5. Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken 

Tekrar Satın Alma Niyeti 

 Β P 

Ürün Riski -0,163 0,006 

Finansal Risk -0,208 0,000 

Güvenlik Riski -0,162 0,002 

Teslimat Riski 0,090 0,077 

Sosyal Risk -0,173 0,001 

R 0,414 0,000 

R2 0,172 

F 15,321 

Tablo 5’te yer alan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; ürün riski, finansal risk, güvenlik 

riski ve sosyal riskin tekrar satın alma niyeti üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre; H1, H2, H3 ve H5 hipotezleri desteklenmiştir. Ayrıca, teslimat riskinin tekrar satın alma 

niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Buna göre H4 hipotezi 

desteklenmemiştir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının Covid19-pandemisi sürecinde çevrimiçi alışverişte 

algıladıkları riskin tekrar satın alma niyetine etkisi incelenmiştir. Algılanan risk, tüketicilerin 

alışveriş deneyimi sonrasında maddi ya da manevi kayıp beklentilerini ifade etmektedir. Çalışma 

çevrimiçi alışveriş deneyimine sahip, aynı zamanda nihai tüketiciler olan sağlık çalışanlarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz, teslimat 

riski dışında diğer risk boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde algılanan genel risk 

düzeyini açıkladığını ortaya koymaktadır. H4 hipotezi dışında tüm hipotezler kabul edilmiştir. 
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Algılanan ürün riski, finansal risk, güvenlik riski ve sosyal riskin riskin tüketicilerin çevrimiçi 

satın alma niyeti üzerinde olumsuz etkisi vardır.  

Algılanan riski tanımlamada risk boyutlarının göreli önemi de incelenmiş; finansal riskin 

tüketicileri çevrimiçi alışverişten caydırmada en önemli etken olduğu görülmüştür. Finansal risk 

dışında kalan diğer boyutlar; algılanan risk düzeyine göre sosyal risk, ürün riski ve güvenlik riski 

olarak sıralanmaktadır. Tüketicilerin finansal riski en önemli risk boyutu olarak algılamaları, 

çevrimiçi alışverişin sanılanın aksine tasarruflu bir alışveriş ortamı sağlamadığına işaret 

etmektedir. Aynı zamanda ürünün ödenilen parayı hak etmediğine yönelik düşünceler ve ürünün 

beklentiyi karşılamaması, yani kalitesinin sorgulanması da tüketicilerin algıladığı finansal riski 

oluşturmaktadır. Sosyal risk faktörü çevrimiçi alışverişte ikinci en büyük etkiye sahiptir. Bu 

faktör, diğer insanların düşüncelerini hesaba katar. Bu çalışmada tüketicilerin çevrimiçi 

alışverişte sosyal ağlarındaki diğer önemli kişilerin tavsiyelerini dikkate aldıklarını ortaya 

koymaktadır. Bu sonuç, tüketicilerin, hane ve aile üyelerinin yanı sıra kendilerini tanımladıkları 

ve sosyalleştikleri arkadaş veya referans grupları gibi daha geniş topluluklar ile de sürekli olarak 

etkileşimde bulunduklarına işaret etmektedir. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde en fazla 

alışveriş yaptıkları ürün gruplarının giyim, ayakkabı ve aksesuar gibi beğenmeli ürünlerden 

oluşması da sosyal riskin varlığını daha net açıklamaktadır. Ürün risk faktörü çevrimiçi alışverişte 

üçüncü en büyük etkiye sahiptir. Tüketicilerin ürün kalitesine ilişkin algılarının riski nispeten 

yüksektir. Çevrimiçi alışverişin özelliği alıcının ürüne dokunup durumunu kontrol edememesidir. 

Özellikle gıda sektöründe ürünlerin tazeliğinin veya giyim ve ayakkabı ürünlerin de beden 

uyumunun doğru bir şekilde değerlendirilmesi zordur. Güvenlik riski faktörü çevrimiçi alışverişte 

dördüncü en büyük etkiye sahiptir. Tüketicilerden kredi kartı bilgilerini, fatura için veya satıcının 

ürünü teslim edebilmesi için adlarını, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve ev adreslerini 

vermeleri istendiğinden, tüketicilerin e-ticaret işlemlerinde hala tam bir güvene sahip olmadıkları 

görülmektedir. Bu riskler azalırsa, genel olarak çevrimiçi alışveriş sitelerinden tekrar satın alma 

niyeti de artacaktır. Çalışmada önemsiz bulunan tek risk faktörü teslimat riskidir. Pandemi 

sürecinde sağlık çalışanlarının ürünlerin kendilerine ulaşması noktasında bir sıkıntı yaşamadıkları 

veya bu faktörün bu süreçte diğerlerine göre daha az önemli görüldüğü söylenebilir.  

Sağlık çalışanları tarafından çevrimiçi alışverişin riskli olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Pandemi nedeniyle alışverişlerin daha çok çevrimiçi yapıldığı söylenebilir.  Dolayısıyla salgın 

sonrasında çalışmanın aynı gruba tekrarlanması sonuçların karşılaştırılması açısından fayda 

sağlayabilir.  
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Özet  

Bu çalışmada aylık veriler kullanılarak 2002:01 – 2021:12 döneminde VIX endeksi (Volatility Index, VIX) ile BİST 

100 endeksi, ham petrol, döviz kuru ve altın getirileri arasındaki ilişkiler VAR modeli ile tahmin edilmiştir. Granger 

Nedensellik testi sonuçlarına göre, dolar getirilerinin altın getirilerinin Granger nedenseli; BİST100 endeksi ve VIX 

endeksinin getirileri ise petrol getirilerinin Granger nedenselidir. Dolayısıyla yatırımcıların dolar getirilerini kullanarak 

altın getirilerini; BİST100 endeksi getirilerini ve VIX endeksinin getirilerini kullanarak petrol getirilerini daha iyi 

öngörebilecekleri belirlenmiştir. Etki-tepki fonksiyonlarının grafikleri incelendiğinde ise şoklara en uzun süre tepki 

veren değişkenin VIX endeksi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca BİST100 endeksi ve dolar getirilerinin diğer 

değişkenlerin getirileri ile önemli bir ilişkilerinin olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: VIX Korku Endeksi, BİST 100 Endeksi, Döviz Kuru, Ham Petrol, Altın, VAR Modeli, Granger 
Nedensellik, Etki-Tepki Fonksiyonu.  

 

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN VIX FEAR INDEX AND 

SELECTED ASSET RETURNS 

 

Abstract 

In this study, the relationship among Volatility Index (VIX), BIST 100 index, crude oil, USD exchange rate and gold 

returns for the period 2002:01–2021:12 using monthly data is estimated by VAR model. According to the Granger 

Causality test results, dollar returns seem to Granger cause gold returns, while BIST100 returns and VIX index appear 

to Granger cause oil returns. Therefore, using the dollar returns of the investors, the gold returns; Thus investors may 

use dollar returns to estimate gold returns. Likewise, investors may better estimate oil returns by using BIST100 returns 

and VIX index. Impulse-response functions reveal that the variable that responds to shocks for the longest duration is 

VIX index. Moreover, BIST100 index and dollar returns do not seem to be associated with other variables.  

Keywords: VIX Fear Index, BIST 100 Index, Exchange Rate, Crude Oil, Gold, VAR Model, Granger Causality, 

Impulse-Response Function. 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada sermaye dolaşımının hızlanmasıyla birlikte yatırımcılar için tasarrufların 

değerlendirildiği çeşitli yatırım araçları ortaya çıkmıştır. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak 

finansal piyasaların birbirleriyle entegrasyonu artmış, bu durum bir yandan yatırımcıların 

yatırımlarını farklı ülkelerdeki yatırım araçlarında değerlendirmesine fırsat sağlarken bir yandan 

da finansal piyasaları etkileyen risklerin birçok finansal aracı etkilemesine sebep olmuştur 

(Başarır, 2018, s.178). VIX endeksi ilk olarak 1993 tarihinde Chicago Board Options Exchange 

(CBOE) tarafından piyasadaki oynaklığı ölçmek amacıyla borsa oynaklık endeksi olarak 

tanıtılmıştır. Küresel risk göstergesi olarak da ifade edilen VIX endeksi, yatırımcılar tarafından 

belirlenmekte ve piyasanın önümüzdeki 30 gün boyunca gelecekteki oynaklığa ilişkin toplam 

beklentisini göstermektedir (Jiang ve Tian, 2007, s.2). Dolayısıyla, VIX endeksi hesaplanırken 

S&P 500 endeksi içerisindeki paylar üzerine yazılan alım ve satım opsiyon fiyatları arasındaki 

fark dikkate alınmaktadır. Opsiyon fiyatları arasındaki fark yükseldikçe VIX endeksinin değeri 

de yükselmektedir. Bu sonuç, piyasadaki oynaklık beklentisinin yükseleceği anlamına 

gelmektedir (Bektaş ve Babuşçu, 2019, s.99). Bu bağlamda, piyasada meydana gelen kaygılar 
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VIX endeksinin değerini artırdığı için bu endeks yatırımcı korku endeksi olarak ifade 

edilmektedir (Öner, 2018, s.397).  

Bu çalışmanın amacı 2002:01 – 2021:12 döneminde VIX endeksi, BİST 100 endeksi, ham petrol, 

döviz kuru ve altın fiyatları arasındaki ilişkileri incelemektir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bahshah vd. (2013), çalışmalarında VIX endeksi, altın ve döviz kuru oynaklıkları arasındaki eş 

zamanlı yayılma etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda VIX endeksinden altın ve döviz 

kuruna güçlü tek yönlü yayılma; altın ve döviz kuru arasında da çift yönlü yayılma olduğu 

sonucuna varılmıştır. Jubinski ve Lipton (2013), çalışmalarında VIX endeksinin altın, gümüş ve 

petrol vadeli işlemleri üzerindeki etkisini GARCH ve vektör otoregresif (VAR) ile 

incelemişlerdir. Çalışmada altın ve gümüş vadeli işlem getirilerinin aksine petrol vadeli işlem 

getirilerinin VIX endeksi ile negatif bir ilişkiye sahip olduğu ve eş zamanlı oynaklığa negatif tepki 

verdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ozair (2014), çalışmasında S&P500 (SPX) ve VIX endeksi 

arasındaki nedensellik ilişkisini incelemiştir. Çalışma sonucunda VIX endeksine yönelik SPX 

şokunun kalıcı olduğu ve VIX endeksi sistemindeki SPX şoklarının uzun süre sistemde kaldığı 

ve dolayısıyla SPX endeksinin VIX endeksinin mevcut hareketini öngörme gücünü gösterdiği 

gözlenmiştir. Basher ve Sadorsky (2016), çalışmalarında 04.01.2000-31.07.2014 dönemleri 

arasında DCC, ADCC ve GO-GARCH modellerini kullanarak seçili ülke pay fiyatları (Brezilya, 

Şili, Çin, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Endonezya, 

Kore, Malezya, Meksika, Peru, Filipinler, Polonya, Katar, Rusya, Güney Afrika, Tayvan, 

Tayland, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri) petrol fiyatı, VIX endeksi, altın fiyatı ve tahvil 

fiyatı arasındaki ilişkiyi etmişlerdir. Çalışma sonucunda gelişmekte olan pay piyasalarına ait pay 

fiyatları ile VIX endeksi arasındaki dinamik koşullu korelasyonlar GARCH modellerinin her biri 

için negatiftir bulunmuştur. Ek olarak, yükselen piyasalarda pay fiyatları ile petrol fiyatlarının her 

birinin pozitif kaldıraç etkisi gösterdiği belirlenmiştir. Chang vd. (2016), çalışmalarında VIX 

endeksi değerlerinin Borsa yatırım fonları (ETF) getirilerindeki etkisini VAR modeli kullanarak 

araştırmışlardır. Analiz değerlendirildiğinde günlük VIX endeksi değerlerinin kısa dönemde 

Avrupa ETF getirileri üzerinde negatif etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Huang ve Wang 

(2017), 01.01.2007 – 31.12.2014 dönem için yatırımcıların korkularının Tayvan Borsası 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmada yatırımcı korkusunun göstergesi olarak VIX 

endeksi kullanılmıştır. Bu kapsamda VIX endeksindeki artışların Tayvan Borsası üzerinde önemli 

etkisi olduğu belirlenmiştir. Peng vd. (2019), çalışmalarında VIX endeksi ve ham petrol 

fiyatlarının döviz kuruna etkisini araştırmışlardır. Çalışmada, petrol fiyatlarının petrol ithal eden 

ve petrol ihraç eden ülkelerin döviz kurlarının riske maruz değerini (value at risk, VaR) farklı 

derecelerde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, VIX endeksinin döviz kurlarını önemli 

ölçüde etkilediği belirlenmiştir. 

Başarır (2018), çalışmasında 03.01.2000-09.02.2018 dönemlerinde VIX ve BİST 100 endeksi 

arasındaki ilişkiyi frekans alanı nedensellik testi uygulayarak araştırmıştır. Çalışma sonucunda 

BİST 100 endeksinden, VIX endeksine geçici veya kalıcı bir nedensellik olduğu bulgusuna 

ulaşılamamıştır. VIX endeksinden BİST 100 endeksine yönelik geçici ve kalıcı tek yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  Sakarya ve Akkuş (2018), çalışmalarında 05.01.2010-

22.06.2018 döneminde VIX ile BİST 100 endeksi, BİST Banka, BİST Mali ve BİST Teknoloji 

endeksleri arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmışlardır. ARDL sınır testi ve Toda-Yamamoto 

nedensellik testi sonucunda; VIX endeksinden ilgili BİST endekslerine yönelik tek yönlü 

nedensellik bulunmuştur. Ayrıca çalışmadaki tüm değişkenler arasında uzun vadede 

eşbütünleşme olduğu gözlenmiştir. Akdağ (2019), çalışmasında VIX  endeksi ile BİST 100 

endeksi, döviz kuru, sanayi üretim endeksi, reel kesim ve tüketici güven endeksi, satın alma 

yöneticileri endeksi ile risk iştahı endeksi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Johansen eşbütünleşme 

analizi sonucunda ise VIX endeksinin ilgili değişkenler ile uzun vadede ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Öner (2018), çalışmasında 2008-2017 döneminde altın, petrol, euro/dolar paritesi, 

faiz ile VIX endeksi arasındaki nedenselliği araştırmıştır. Granger nedensellik analizi sonucunda 

altından petrole, altından euro/dolar paritesine yönelik tek taraflı nedensellik olduğu, Amerikan 
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hazine 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları ve VIX endeksi arasında ve euro/dolar paritesi ile 

VIX endeksi arasında ise çift yönlü nedensellik olduğu bulunmuştur. Bektaş ve Babuşçu (2019), 

çalışmalarında 2008-2018 döneminde VIX endeksi, sanayi üretim endeksi, euro/dolar paritesi ve 

Kredi Temerrüt Swap (CDS) primi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Granger Nedensellik 

analizi sonucunda VIX endeksinin sanayi üretim endeksinin nedeni olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Çalışmada kullanılan diğer değişkenler arasında herhangi nedensellik ilişkisine 

rastlanmamıştır. Kuzu (2019), çalışmasında 03.01.2000-23.01.2019 dönemi için VIX ile BİST 

100 endeksi arasındaki kısa, orta ve uzun vadeli ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada frekans alanı 

nedensellik analizi, Johansen Eşbütünleşme testi ve VEC (Vector Error Correction) modeli 

uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre BİST 100 endeksinden VIX endeksine 

doğru nedensellik ilişkisi gözlenmemiştir. Ek olarak VIX endeksinden BİST 100 endeksine ilgili 

tüm dönemlerde tek yönlü nedensellik olduğu bulunmuştur. Sarıtaş ve Nazlıoğlu (2019), 

çalışmalarında VIX endeksindeki değişimlerin BİST 100 endeksi ve dolar kuru üzerindeki 

etkisini araştırmışlardır. Granger nedensellik analizi incelendiğinde VIX endeksinden BİST 100 

endeksi ve dolar kuruna tek yönlü nedensellik bulunmuştur. Gülhan (2020), çalışmasında 2015-

2019 dönemi için altın, petrol, BİST100 endeksi, döviz kuru ve VIX endeksi arasındaki uzun 

dönemli ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada uygulanan VAR modeli ve Granger nedensellik analizi 

sonucunda petrol ile BİST100 endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca 

altın fiyatlarının VIX endeksinin tek yönlü Granger nedeni olduğu bulgusu elde edilmiştir. Tekin 

ve Hatipoğlu (2020), çalışmalarında petrol fiyatı, döviz kuru ve VIX endeksinin BİST 100 endeksi 

üzerindeki etkisini kantil regresyon modeli uygulayarak incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, 

BİST 100 endeksinin VIX endeksinden önemli derecede etkilendiği belirlenmiştir. İltaş ve Güzel 

(2021), çalışmalarında 2010:01-2020:06 dönem için BİST 100 ile VIX ve CDS primi arasındaki 

ilişkiyi incelemek için Toda-Yamamoto ile Fourier Toda-Yamamoto yapısal kırılmalı nedensellik 

analizi uygulamışlardır. Her iki analiz sonucunda da benzer bulgular elde edilmiş olup VIX 

endeksinden BİST 100 endeksine tek yönlü bir nedensellik, BİST 100 ile CDS primi arasında ise 

çift yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Münyas ve Bektur (2021), araştırmalarında 

03.01.2005-31.12.2019 dönemleri arasında CDS primleri, döviz kuru (dolar ve euro), BİST 100 

endeksi ve altın fiyatlarındaki değişimlerin VIX endeksi üzerindeki uzun dönemli etkisini ve tüm 

değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini araştırmışlardır. ARDL modeli sonucunda VIX 

endeksi ile dolar kuru arasında negatif yönlü ilişki bulunurken VIX endeksi ile diğer tüm 

değişkenler arasında ise pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Ayrıca altın, BİST 100 endeksi ve CDS 

primlerinde oluşan değişimlerin VIX endeksi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu gözlenmiştir. 

   

3. YÖNTEM 

Çalışmada aylık veriler kullanılarak 2002:01 – 2021:12 döneminde VIX endeksi ile BİST 100 

endeksi, ham petrol, döviz kuru ve altın fiyatları arasındaki ilişkiler VAR modeli ile modellenmiş, 

Granger Nedensellik testi ve etki-tepki fonksiyonları kullanılarak ilişkiler analiz edilmiştir. Tüm 

değişkenlere ait veriler Investing resmi adresinden elde edilmiştir (https://tr.investing.com/). 

Değişkenlerin stokastik ve/veya deterministik trend içerip içermediklerini belirlemek için Dickey 

ve Fuller (1979, 1981) tarafından önerilen Genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented Dickey 

Fuller, ADF) birim kök testi Dolado vd. (1990) önerdiği prosedür takip edilerek uygulanmıştır. 

Değişkenlerin modellenmesinde Sims (1980) tarafından önerilen vektör otoregresif (Vector 

Autoregressive, VAR) model kullanılmıştır. En genel hali ile n değişkenli VAR(p) modeli: 

 0 1 1 2 2t t t p t p tX X X X e           

olarak ifade edilmektedir.  1 2t t t ntX X X X   n elemanlı değişkenler vektörü, 
s , 

s=1,2,…,p n n  boyutlu katsayı matrisleri ve 
te  1n  boyutlu hata terimleri vektörüdür. 

Modelin mertebesi (p), gecikme uzunluğu seçimi için kullanılan kriterlerden faydalanarak hatalar 

otokorelasyonsuz olacak şekilde belirlenmiştir.  

https://tr.investing.com/
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s matrisinin elemanlarını ( )ij s olarak tanımlarsak, her i ve j için ( i j ); 
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hipotezi kullanılarak değişkenler arasında Granger(1969)’un tanımladığı Granger Nedenselliğin 

olup olmadığı test edilmiştir. 

VAR(p) modelinin ortogonal VMA(∞) gösterimi: 

 
1 1 2 2t t t t s t sX                

s dönem ileri kaydırıldığında; 

 
1 1 2 2t s t s t s t s s tX                   

elde edilmiş ve bu gösterim kullanılarak etki-tepki fonksiyonu; 

 t s
s

t

X



 


  

olarak hesaplanmış ve grafikleri çizilmiştir. Burada 
s  matrisinin elemanları  ( )s ij s    

olarak ifade edilirse, matrisin her bir elemanı  ( )ij s , t zaman noktasında j-inci değişkende 

meydana gelen 1 birimlik şoka s dönem sonra i-inci değişkenin verdiği tepkiyi ifade etmektedir.  

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Analizin ilk aşamasında tüm değişkenlerin doğal logaritması (ln) alınmıştır. VIX endeksi, BİST 

100 endeksi, dolar kuru, altın ve ham petrol değişkenleri sırasıyla LVIX, LBIST100, LDOLAR, 

LALTIN ve LPETROL kısaltmaları kullanılarak gösterilmiştir. 

Logaritmik dönüşümü gerçekleştirilen değişkenlere ADF durağanlık sınaması uygulanmıştır. 

Test sonuçları LVIX değişkeninin düzeyde durağan olduğunu, LBIST100, LDOLAR, LALTIN 

değişkenlerinin ise stokastik trend içerdiklerine işaret etmiştir. Her ne kadar test sonucunda 

LPETROL değişkeninin stokastik veya deterministik bir trende sahip olmadığı sonucuna varılmış 

olsa da diğer değişkenler ile aynı ölçü birimine sahip olması için LBIST100, LDOLAR, LALTIN 

değişkenleri gibi LPETROL değişkeninin de birinci farkı alınmış ve LVIX dışındaki tüm 

değişkenlerin getiri serileri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu getiri serileri için de durağanlık 

testleri gerçekleştirilip hepsinin durağan olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, birinci farkları alınan LBIST100, LDOLAR, LALTIN ve LPETROL değişkenleri 

için sırasıyla DLBIST100, DLDOLAR, DLALTIN ve DLPETROL kısaltmaları kullanılmıştır. 

LVIX, DLBIST100, DLDOLAR, DLALTIN ve DLPETROL serileri kullanılarak oluşturulacak 

VAR modeli için gecikme seçme kriterlerinin çoğunlukla işaret ettiği gecikme seçilerek VAR(2) 

modeli tahmin edilmiş ve seçilen gecikmenin yeterli olup olmadığı, hatalara otokorelasyon testi 

yapılarak sınanmıştır. Hataların otokorelasyonlu olmaması sebebiyle VAR(2) modeli uygun 

model olarak seçilmiştir ve analizlere bu model ile devam edilmiştir. 

Değişkenler arasındaki ilişkiler %5 önem düzeyinde ele alındığında modeldeki katsayıların büyük 

bir bölümünün istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. BİST100 endeksi ve doların 

getirileri VIX endeksi ve diğer değişkenlerin getirileri ile ilişkili hareket etmemektedir. Altın 

getirileri, altın ve dolar getirilerinin geçmiş değerleri; petrol getirileri ise BİST100 getirileri ve 

VIX endeksinin geçmiş değerleri ile açıklanabilmektedir. LVIX ise sadece kendi birinci 

gecikmesi ile ilişkilidir. 
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Granger Nedensellik/Blok Dışsallık test sonuçları modelin istatistiksel olarak anlamlı olan 

katsayıları ile uyumludur. Test sonuçlarına göre dolar getirileri altın getirilerinin Granger 

nedenseli; BİST100 endeksi ve VIX endeksi de petrol getirilerinin Granger nedenselidir.  

Etki-tepki fonksiyonları, şoklara en uzun süre tepki veren değişkenin LVIX olduğunu 

göstermektedir. LVIX’te bir standart sapmalık artış (şok)’a LVIX 12 dönem boyunca pozitif tepki 

vermekte iken, DLPETROL (petrol getirisindeki) bir standart sapmalık şoka 11 dönem boyunca 

negatif tepki vermektedir. Petrol getirilerinde meydana gelen bir artış ise 11 dönem boyunca VIX 

endeksinin değerini düşürmektedir. LVIX, dolar şoklarına bir dönem pozitif, altın şoklarına iki 

dönem pozitif ve BİST100 endeksi şoklarına iki dönem negatif tepki vermektedir. 

Diğer değişkenler, sistemde meydana gelen şoklara nispeten daha kısa süreli tepkiler vermektedir. 

BİST100 endeksi; VIX endeksi, dolar ve altın şoklarına negatif tepki, BİST100 endeksi ve petrol 

şoklarına ise pozitif tepki vermekte ve bu tepkiler bir dönem sürmektedir. Dolar getirilerinin 

tepkileri de bir dönem sürmekte ve bunlar petrol ve BİST100 endeksi şoklarına negatif, VIX 

endeksi, dolar ve altın şoklarına pozitif tepkiler şeklindedir. 

Altın getirileri, petrol getirilerindeki şoklara tepki vermezken, BİST100 endeks getirilerinde 

meydana gelen şoklara bir dönem negatif; VIX endeksi, dolar ve altın getirilerinde meydana gelen 

şoklara iki dönem boyunca pozitif tepkiler vermektedir. Petrol getirileri, altın şoklarına tepki 

vermezken, BİST100 endeksi ve petrol şoklarına iki dönem boyunca pozitif, dolar şoklarına bir 

dönem, VIX endeksindeki şoklara ise iki dönem boyunca negatif tepkiler vermektedir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada, 2002:01 – 2021:12 döneminde VIX endeksi, BİST 100 endeksi, ham petrol, döviz 

kuru ve altın fiyatları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

Değişkenler arasındaki ilişkiler %5 önem düzeyinde değerlendirildiğinde BİST100 endeksi ve 

dolar getirileri VIX endeksi ve diğer değişkenlerin getirileri ile ilişkili hareket etmediği 

görülmüştür. Dolayısıyla yatırımcılar bu ürünleri portföylerine dahil ederek başarılı bir portföy 

çeşitlendirmesi yapabileceklerdir. 

Granger Nedensellik testi sonuçlarına göre dolar getirileri altın getirilerinin Granger nedenseli; 

BİST100 endeks getirileri ve VIX endeksi ise petrol getirilerinin Granger nedenselidir. Bu sonuç, 

yatırımcıların dolar getirilerini kullanarak altın getirilerini; BİST100 endeks getirilerini ve VIX 

endeksini kullanarak petrol getirilerini daha iyi öngörebilecekleri anlamına gelmektedir. 

Yapılacak öngörülerin ise portföy performansını olumlu etkilemesi beklenebilir. 

Etki-tepki fonksiyonları, şoklara en uzun süre tepki veren değişkenin VIX endeksi olduğunu 

göstermiştir. VIX endeksi kendi şoklarına 12 ay boyunca pozitif, petrol getirisindeki şoklara 11 

ay boyunca negatif tepki vermektedir. Yani, VIX endeksindeki bir şok endeksi 12 ay boyunca 

azalan oranda artırmaya devam etmektedir. Petrol getirilerinde meydana gelen bir artış ise 11 ay 

boyunca VIX endeksinin değerini azalan oranda düşürmektedir. Altın ve petrol karşılıklı olarak 

birbirlerinin şoklarına tepki vermezken; diğer değişkenlerin birbirlerine verdiklerine tepkiler 1-2 

ay içinde sönmektedir.  

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, pay, döviz, altın ve petrol gibi varlıkları içeren bir 

portföyde başarılı bir çeşitlendirme elde edilerek riskin düşürülebileceği anlaşılmıştır. İlave 

olarak, pay, döviz, altın ve petrol gibi varlıkların yanı sıra VIX korku endeksinin de varlık 

fiyatlarının öngörülmesinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir. Buna göre, çeşitli 

araçlar kullanılarak yapılan fiyat öngörülerinin portföy performansını olumlu etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada seçilmiş endeksler ve varlıklar arasındaki ilişkiler VAR modeli 

ile incelenmiştir. Yapılacak yeni çalışmalarda farklı yöntemler kullanılarak farklı değişkenler 

arasındaki ilişkilerin incelenmesinin de önemli bilimsel ve pratik katkılar sağlayabileceği 

düşünülmektedir.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, 1992-2018 yılları arasında G20 ülkelerinin yenilenebilir enerji ve finansal gelişmişlik göstergesi 

olarak kabul edilen piyasa kapitalizasyonlarının karbon emisyonu (CO2) ile ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda karbon 

emisyonu bağımlı değişken, yenilenebilir enerji tüketimi, piyasa kapitalizasyonu, sabit sermaye yatırımları ve gayrisafi 

yurtiçi hasıla göstergeleri bağımsız değişken olarak kullanılmaktadır. Model panel veri analizi ile test edilmiştir. 

Ampirik analiz sonucunda yenilenebilir enerji tüketimi, piyasa kapitalizasyonu ile karbon emisyonu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Gayrisafi yurtiçi hasıla ve sabit 

sermaye yatırımları ile karbon emisyonu arasında ise pozitif yönlü ilişkinin olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca piyasa 

kapitalizasyonu ile karbon emisyonu arasında çift yönlü nedensellik ilişki varken; yenilenebilir enerji tüketiminden 

karbon emisyonuna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karbon Emisyonu, Yenilenebilir Enerji, Piyasa Kapitalizasyonu, Panel Veri Analizi. 

 

RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION AND 

MARKET CAPITALIZATION AND CARBON EMISSIONS: EVIDENCE OF 

G20 COUNTRIES 

 

Abstract 
The aim of this study is to examine the relationship between carbon emissions (CO2) and market capitalizations, which 

are accepted as renewable energy and financial development indicators of G20 countries between 1992-2018. In this 

context, carbon emission is used as dependent variable, renewable energy consumption, market capitalization, fixed 

capital investments and gross domestic product indicators are used as independent variables. The model was tested 

with panel data analysis. As a result of the empirical analysis, it has been determined that there is a statistically 

significant and negative relationship between renewable energy consumption, market capitalization and carbon 

emissions. It has been found that there is a positive relationship between gross domestic product and fixed capital 

investments and carbon emissions. In addition, while there is a bidirectional causality relationship between market 

capitalization and carbon emissions; It has been found that there is a one-way causality relationship from renewable 

energy consumption to carbon emissions. 

Keywords: Carbon Emission, Renewable Energy, Market Capitalization, Panel Data Analysis. 

GİRİŞ 

Son yüzyılda görülen küresel ısınma, deniz seviyelerindeki artış, buzulların önemli ölçüde erimesi 

canlı türlerinin yok olmaya başlaması ve çevresel problemler küresel tehdit oluşturmaya 

başlamıştır. Karbon emisyonları bu sorunların başlıca sebebi kabul edilmektedir. Karbon 

emisyonları arasında çevreye ve canlılara en çok zarar veren olarak bilineni karbondioksit (CO2) 

karbon emisyonlarının %76.7’sini oluşturmaktadır (Paramati et al., 2017). Karbon emisyonlarının 

çoğu ise kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır (Roberts et 

al., 2019). Ekonominin ve sanayinin gelişmesi ile artan enerji talebi sonucunda çevreye önemli 

miktarda CO2 salınmıştır. Geleneksel enerji tüketiminin yenilenemez olması, çevreye ve doğaya 

önemli ölçüde zarar vermesi dezavantajlarındandır. Bu dezavantajların neticesinde artan endişeler 

ile birlikte düşük karbonlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı halinde temiz ve 
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sürdürülebilir bir dünya sunulması cazip hale gelmiştir (Bhattacharya et al., 2016). Yenilenebilir 

enerji kaynakları karbon emisyonlarını minimum düzeyde ve/veya hiç üretmediğinden çevreye 

minimum düzeyde zarar vermekte ve rüzgar ve güneş gibi (Bhattacharya et al., 2016) doğal 

kaynaklardan elde edilebildiğinden sürekli yenilenebilmektedir (Apergis & Lau, 2015). Enerji 

kullanımında sürdürülebilirlik temiz ve tükenmeyen enerji kullanımından geçmektedir. Gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri ile karbon emisyonu miktarı arasında 

pozitif ilişki bulunmaktadır (Li et al., 2020). Dünyada sanayisi ve teknolojisi en gelişmiş ülkeler 

olan G20 ülkeleri en çok enerji tüketen ve buna paralel olarak da en çok karbon emisyonu üreten 

ülkelerdir. Dolayısı ile CO2 emisyonlarının azaltılması, ekonomileri en gelişmiş olan G20 

ülkelerinin karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik faaliyetlerine ve enerjinin verimli 

kullanılmasına bağlıdır. Karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik yapılan araştırmalar 

politika yapıcılar, firmalar ve ekonomistler açısından hız kazanmıştır çünkü karbon emisyonları 

ekonomik büyümeye engel oluşturmaktadır (Zafar et al., 2019). Dolayısı ile CO2 emisyonlarının 

artmasının önüne geçebilmek için yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak olası çözümler 

arasındadır. Yenilenebilir enerji yatırımlarının en önemli finansman kaynakları arasında piyasa 

kapitalizasyonu gelmektedir (Alam et al., 2015; Bhattacharya et al., 2016; Paramati et al., 2017). 

Pay senedi piyasalarının gelişmesi yatırımcılara ek finansman kaynağı sunmaktadır dolayısı ile 

yatırımcılar da daha yüksek yatırım sermayeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım 

yapabilmektedir (Bhattacharya et al., 2016; Minier, 2009).  

Çalışmada finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme göstergelerinden piyasa 

kapitalizasyonunun, yenilenebilir enerji tüketiminin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve Sabit 

Sermaye Yatırımlarının CO2 emisyonları ile ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışma diğer 

çalışmalardan farklı olarak CO2 emisyonu ile piyasa kapitalizasyonu ve yenilenebilir enerji 

tüketimi arasındaki ilişkiyi bir bölge ya da bir ülke bazında değil gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeleri içeren G20 ülkeleri çerçevesinde incelemektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Literatürde CO2 emisyonları ile yenilenebilir enerji, piyasa kapitalizasyonu, doğrudan yabancı 

yatırımcı, ekonomik büyüme, finansal gelişmişlik arasındaki ilişkiyi araştırmış birçok çalışma 

bulunmaktadır. Finansal gelişmişlik düzeyinin artması ekonomik büyümeyi arttırmaktadır, 

ekonomik büyüme ile birlikte daha fazla enerji tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır (Tamazian et 

al., 2009). Ayrıca piyasa kapitalizasyonunun büyüklüğü arttıkça sermaye maliyeti düşeceğinden 

optimum sermaye yapısına yaklaşılacaktır. Dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik 

yenilenebilir enerji tüketimi projelerine finansman kaynağı oluşacaktır (Dasgupta et al., 2001). 

Paramati vd. (2017) G20 ülkelerinin 1991-2002 yılları arasındaki verileri ile yapmış oldukları 

çalışmada piyasa kapitalizasyonunun büyüklüğü, sabit sermaye yatırımları, doğrudan yabancı 

yatırımları ve yenilenebilir enerji tüketiminin CO2 emisyonları üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Çalışmanın bulgularına göre CO2 emisyonları ile doğrudan yabancı yatırımlar ve yenilenebilir 

enerji tüketimi arasında uzun dönemli güçlü ilişki bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji tüketiminin 

artması durumunda geleneksel enerji kaynaklarının tüketimi durumuna göre CO2 emisyonlarının 

azaldığı ortaya koyulmuştur. Diğer taraftan pay senedi piyasaları geliştikçe CO2 emisyonlarının 

minimize olduğu, dolayısı ile politika yapıcıların firmaları enerji verimliliği ve yeşil enerji 

teknolojilerini kullanmaya teşvik edici politikalar geliştirmeye özen göstermeleri gerekmektedir. 

Li vd. (2020) Ekonomi Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD)’nde bulunan 25 ülkenin 1971-

2007 dönemlerine ait piyasa kapitalizasyonlarının gelişmişliği, enerji tüketimi ve GSYİH ile CO2 

emisyonları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ekonomik büyüme seviyeleri yüksek olan ülkelerde 

piyasa kapitalizasyonunun gelişmişliği ve CO2 emisyonları arasında negatif ilişki bulunurken 

düşük ekonomik büyüme seviyesine sahip ülkelerin piyasa kapitalizasyonlarının gelişmişliği ile 

CO2 emisyonları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Diğer bir ifade ile çalışmanın sonuçlarına 
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göre OECD ülkelerinin piyasa kapitalizasyonları ile CO2 emisyonları arasında ilişki 

bulunmaktadır. Zafar vd. G-7 ve N-11 ülkelerinin 1990-2016 dönemlerine ait verilerini analiz 

ederek piyasa kapitalizasyonunun gelişmişliği ile bankacılık sektörünün gelişmişliğinin karbon 

emisyonları üzerine etkisini incelemiştir. G-7 ülkelerinde verimsiz geleneksel enerji 

kullanımından ötürü piyasa kapitalizasyonunun gelişmişliği ile karbon emisyonları arasında güçlü 

pozitif ilişki bulunurken N-11 ülkelerinde firmaların yeşil teknoloji kullanmalarından kaynaklı 

güçlü negatif ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan her iki ülke grubu için de bankacılık gelişmişlik 

düzeyi ile karbon emisyonları arasında güçlü negatif ilişki bulunmuştur. 

Çalışmada G20 ülkelerinin 1992-2018 dönemlerine ait verileri analize dahil edilerek piyasa 

kapitalizasyonlarının, yenilenebilir enerji tüketiminin, sabit sermaye yatırımlarının ve 

GSYİH’nın karbon salınımı ile eş bütünleşme ve nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Önce 

modelin değişkenleri tanıtılmış olup tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. Verilerin yatay kesit 

bağımlılık testleri, birim kök testleri, korelasyon testi, homojenlik testleri yapıldıktan sonra uygun 

eş bütünleşme analizi ve nedensellik analizi yapılmış ve sonuçları yorumlanmıştır. 

ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ VE MODELİ 

Çalışmada G20 ülkelerinin 1992-2018 yılları arasındaki yenilenebilir enerji tüketiminin, gayrisafi 

yurtiçi hasılasının, sabit sermaye yatırımlarının ve finansal gelişmişlik göstergeleri olarak 

kullanılan piyasa kapitalizasyonun karbon emisyonu ile ilişkisi araştırılmaktadır. G20 ülkeleri 

Arjantin, Avusturalya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, 

Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık 

ve Amerika Birleşik Devletlerinden oluşmaktadır. Çalışmada hem zaman boyutu hem de yatay 

kesit boyutu dikkate alındığından dolayı panel veri analizi kullanılmaktadır. Panel veri analizi 

testleri Stata 16 paket programı ile analiz edilmektedir.  

Çalışmada kullanılan veriler Tablo 1’de özetlenmiştir. Ülkelerin yenilenebilir enerji tüketimi 

verileri en son 2018 yılında yayınlandığından dolayı çalışmaya 2019-2020 yıllarına ait veriler 

eklenememiştir.  

Tablo 1: Kullanılan Değişkenler 

Değişken Hesaplanma Yöntemi  Veri Kaynağı 

Bağımlı Değişken  

CO2 CO2 Emisyon (kt)  World Bank Database 

Bağımsız Değişken 

REN Yenilenebilir Enerji Tüketimi International Energy Agency 

(IEA) Database 

SMC Borsa Kapitalizasyonunun 

GSYİH’ye oranı 

World Bank Database 

GDP Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (Sabit 

2015 US $) 

World Bank Database 

GFC Sabit Sermaye Yatırımlarının 

GSYİH’ye oranı 

World Bank Database 

 

Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın veri tabanından elde edilen değişkenlerin 

standart sapma, aritmetik ortalamaları, minimum ve maksimum değerlerini hesaplamak için 

tanımlayıcı istatistik analizi yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistik sonuçları Tablo 1’de 

açıklanmaktadır. 
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Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları 

Değişkenler Gözlem 

Sayısı 

Ortalama Standart 

Sapma 

Minimum Maksimum  

CO2 513 1115224 1767345 107350 1.03e+07 

REN 513 14.84397 14.39646 0.0066 57.23057 

SMC 513 64.85937 49.60795 0.012 328.3608 

GDP 513 2.34e+12 3.44e+12 1.79e+11 1.96e+13 

GFC 513 23.20365 6.004036 11.96065 44.51876 

 

Tanımlayıcı istatistik tablosu sonuçlarına göre 1992-2018 yılları arasında 19 ülkenin 513 gözlemi 

analiz dahil edilmiştir. En yüksek ortalamaya sahip olan değişkenin GDP, en düşük ortalamaya 

sahip olan değişkenin ise REN olduğu tespit edilmiştir. Standart sapması en yüksek olan değişkeni 

GDP, en düşük olan değişkenin ise GFC olduğu belirlenmiştir. Minimum ve maksimum değerleri 

arasında en yüksek farka sahip olan değişkenin GDP, en az farka sahip olan değişkenin ise GFC 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada en uygun modelin belirlenmesi için ilk olarak CO2, REN, SMC ve GDP 

değişkenlerinin logaritmaları alınmaktadır. GFC değişkeni ise hem oran olması hem de minimum 

ve maksimum değişkenleri arasında çok yüksek farklar olmamasından dolayı logaritması 

alınmamıştır.  

Karbon emisyonunun yenilenebilir enerji, piyasa kapitalizasyonu, gayrisafi yurtiçi hasıla ve sabit 

sermaye yatırımları ile ilişkisini belirlemek amacıyla kurulan model aşağıdaki gibidir.  

LnCO2 = f {LnRen, LnGDP, GFC, LnSMC} 

Kurulan modelde bağımsız değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin olup olmadığını test etmek 

için çoklu doğrusal bağlantı testi yapılmıştır. Çoklu doğrusal bağlantı testi sonucunda ortalama 

VIF değeri 1,08 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantının 

olmadığını ifade etmektedir. Ayrıca modelde normal dağılım varsayımını sınamak için 

D’Agostino, Belanger ve D’Agostino (1990) normal dağılım testi kullanılmıştır (Yerdelen 

Tatoğlu, 2020:260-271). Test sonucunda modelin normal dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULARI 

Araştırma da zaman kesiti ve yatay kesiti bir arada kullanıldığı panel veri analizlerinde 

kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi için ilk olarak veri setlerinin her birinin birimler arası 

korelasyonu bir diğer ifadeyle yatay kesit bağımlılıkları test edilmektedir. Veri setlerinde birimler 

arasında korelasyonun varlığını test etmek için Pesaran (2004) CD test kullanılmaktadır.  

Pesaran (2004), regresyon tahmininden elde edilen kalıntıları kullanarak birimler arası 

korelasyonun varlığını test etmektedir (Pesaran, 2004: 1). Böylece her bir birimin kendi dışındaki 

tüm birimlerle korelasyonunu hesaplamaktadır. Her bir değişken için yapılan yatay kesit 

bağımlılığı testinde kurulan sıfır hipotezi şu şekildedir (Yerdelen Tatoğlu, 2020: 105):  

Yatay kesit bağımlılığı yoktur.  

Sıfır Hipotezini sınamak için yapılan birimler arası korelasyon testi sonuçları Tablo 3’de 

özetlenmektedir.  
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Tablo 3: Birimler Arası Korelasyon Testi Sonuçları 

  (Pesaran, 2004) 

 CD - Test İstatistiği Olasılık Değeri 

CO2 14.26* 0.000 

REN 2.50** 0.012 

GDP 63.32* 0.000 

SMC 31.40* 0.000 

GFC 3.82* 0.000 
Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5’de anlamlılığı ifade etmektedir.  

Birimler arası korelasyon testi sonuçlarına göre sıfır hipotezi reddedilmiş ve serilerde birimler 

arası korelasyonun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç serilerin durağanlığını test etmek 

amacıyla ikinci nesil panel birim kök analizinin kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Birimler arası korelasyonu dikkate alan ve birimler arası korelasyonun faktörler yardımıyla 

modellendiğini test etmek için ikinci nesil birim kök analizinden Im, Pesaran ve Shin (CIPS) 

panel birim kök testi kullanılmaktadır. Pesaran (2007), bireysel serilerin gecikmeli düzeylerinin 

ve birinci farklarının yatay kesit ortalamalarının Dickey Fuller ve Augement Dickey Fuller 

regresyonuna faktör olarak ilave etmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2020: 81-84). Durağanlığı 

sınayan CIPS testi sıfır hipotezi; 

 Seriler Birim kök içermemektedir. (Seriler Durağandır) 

Şeklinde kurulmaktadır. CIPS panel birim kök testi sonuçları tablodaki gibidir: 

Tablo 4: CIPS Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Düzeyde Birinci Fark 

T- Bar 

İstatistiği 

Olasılık Değeri T- Bar 

İstatistiği 

Olasılık Değeri 

LnCO2 -1.946 0.190 -3.101* 0.000 

LnREN  -1.464 0.900 -3.680* 0.000 

LnGDP -2.010 0.122 -2.714* 0.000 

GFC -1.898 0.253 -3.207* 0.000 

LnSMC -1.893 0.260 -3.110* 0.000 
Not: *, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Elde edilen tablo sonuçlarına göre değişkenlerin hepsinin düzeyde durağan olmadığı ancak birinci 

farkları alındığında durağan hale geldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle serilen I(1) 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç değişkenlerin birinci farklarının alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır.  

Seriler farkta durağan olduklarından dolayı panel eş bütünleşme testi yapılmalıdır. Birinci kuşak 

veya ikinci kuşak panel eş bütünleşme testinin yapılması gerektiğini testlerinden hangisinin en 

uygun olduğunu belirlemek için modelin birimler arası korelasyonuna ve homojenliğine 

bakılması gerekmektedir. Birimler arası korelasyon testi için Breush Pagan (1980) LM testi, 

Pesaran (2004) CD LM testi ve Pesaran, Ullah ve Yamagata’nın (2008) NLM ( ) testi 

kullanılmaktadır. Bu testler eş bütünleşme ya da hata düzeltme modelinin kalıntıları arasında 

korelasyon ilişkisinin olup olmadığını test etmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2020:238). Birimler 

arası korelasyon için kurulan hipotez şu şekildedir: 

 (Birimler arası korelasyon yoktur.) 

CD
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Sıfır hipotezini sınamak modele uygulanan birimler arası korelasyon testi sonuçları aşağıdaki 

açıklanmaktadır.  

Tablo 5: Modelin Birimler Arası Korelasyon Testi Sonuçları 

 İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

CD LM (Breusch - Pagan, 

1980) 

275* 0.000 

CD LM 

(Pesaran, 2004, CD LM) 

11.18* 0.000 

  

(Pesaran vd., 2008) 

6.521* 0.000 

Not: *, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Breush Pagan (1980) LM testi, Pesaran (2004) CD LM testi ve Pesaran, Ullah ve Yamagata’nın 

(2008)  test sonuçlarına göre sıfır hipotezi %99 güven aralığında reddedilmektedir. 

Modelde birimler arası korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Modelde eğim parametrelerinin birimlere göre homojen mi yoksa heterojen mi olduğunu test 

etmek için Delta homojenlik testi kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2020:246). Eş bütünleşme 

testine karar vermek için kullanılan bir analizdir. Delta testi için kurulan hipotez şu şekildedir 

(Pesaran ve Yamagata, 2008: 56).   

  (Eğim parametreleri homojendir.) 

Delta testi sonuçları Tablo 6’daki gibidir.  

Tablo 6: Delta Homojenlik Testi Sonuçları 

 Delta İstatistiği Olasılık Değeri  

Δ 22.974* 0.000 

 

26.050* 0.000 

Not: *, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Delta homojenlik testi Δ ve istatistiklerinin olasılık değeri sonuçlarına göre sıfır hipotezi 

reddedilmiş ve eğim parametrelerinin heterojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Modelde birimler arası korelasyonun varlığı ve modelin heterojen olması ikinci kuşak panel eş 

bütünleşme testlerinin yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bundan dolayı birimler arası 

korelasyonu ve heterojenliği dikkate alan Gengenbach, Urbain ve Westerlund (2016) Panel eş 

bütünleşme testi eş bütünleşme ilişkisinin varlığını sınanmaktadır. Gengenbach, Urbain ve 

Westerlund (2016) panel eş bütünleşme testi ortak faktör yapısını kullanan hata düzeltme temelli 

bir analizdir (Yerdelen Tatoğlu, 2020:205). Gengenbach, Urbain ve Westerlund (2016) analiz 

sonuçlarına göre model de eş bütünleşme ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle piyasa 

kapitalizasyonları ve yenilenebilir enerji tüketimi ile CO2 emisyonu arasında eş bütünleşme 

ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte uzun dönemde eş bütünleşme 

katsayılarını belirlemek için Ortalama Grup Dinamik En Küçük Kareler (DOLSMG) tahmincisi 

kullanılmıştır.  

Pedroni (2001) tarafından geliştirilen DOLSMG uzun dönem tahmincisi katsayı sonuçları hem 

model bazlı hem de ülke bazlı elde edilmiştir. Genel model de elde edilen sonuçlara göre 

yenilenebilir enerji tüketiminin artması karbon emisyonunu istatistiksel olarak anlamlı ve negatif 

yönde etkilemektedir. G20 ülkelerinde genel olarak yenilenebilir enerji tüketiminin artması 

karbon emisyonunu azaltmaktadır. Piyasa kapitalizasyonu da karbon emisyon salınımı negatif 
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yönde ve istatistiksel olarak anlamlı etkilemektedir. Finansal gelişmiş göstergesi olan piyasa 

kapitalizasyonundaki bir artış karbon emisyonunu azaltmaktadır. Gayrisafi yurtiçi hasılası karbon 

emisyon salınımı pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı etkilemektedir. Sabit sermaye 

yatırımlarının artması da karbon emisyon salınımını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde 

etkilemektedir.  

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki karşılıklı nedensellik ilişkisini belirlemek için ise 

Dumitrescu & Hurlin (2012) panel nedensellik analizi yapılmaktadır. Dumitrescu ve Hurlin 

(2012), basit Granger nedensellik testini genişleterek zaman ve yatay kesit boyutunu dikkate alan 

heterojen paneller için nedensellik analizi yapmaktadır (Dumitrescu ve Hurlin, 2012: 1450). 

Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik testini hipotez sınaması şu şekildedir.  

(X’den Y’ye doğru nedensellik ilişkisi yoktur.)    i = 1, … 

, N  

Panel nedensellik analizi sonuçları şu şekildedir. Yenilenebilir enerji tüketiminden karbon 

emisyonuna doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Piyasa 

kapitalizasyonu ile karbon emisyonu arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Gayrisafi yurtiçi hasıla ile karbon emisyonu arasında nedensellik ilişkisine 

ulaşılamamıştır. Ayrıca Sabit sermaye yatırımları ile karbon emisyonu arasında da nedensellik 

ilişkisi tespit edilememiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Finansal ve ekonomik gelişmeden ödün vermeden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karbon 

emisyonlarını azaltmaya yönelik faaliyetler devam etmektedir. Ancak akademik literatürde 

finansal gelişmişlik göstergelerinden piyasa kapitalizasyon ve karbon emisyonu arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı azdır. Bu çalışmanın amacı G20 ülkelerinin 1992-2018 dönemleri 

arasında yenilenebilir enerji tüketimi ve piyasa kapitalizasyonu ile karbon emisyonu arasındaki 

ilişkisini analiz etmektir. Ayrıca çalışmada GSYİH ve sabit sermaye yatırımları kontrol değişken 

olarak kullanılmıştır. Değişkenler panel veri analizi ile test edilmiştir.  

Ampirik bulgular neticesinde G20 ülkelerinin yenilenebilir enerji tüketimi ve piyasa 

kapitalizasyonu ile karbon emisyonları arasında uzun dönemli negatif yönde panel eşbütünleşme 

ilişkisi bulunmuştur. Diğer taraftan GSYİH ve sabit sermaye yatırımları ile karbon emisyonları 

arasında uzun dönemde pozitif yönde panel eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca 

Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik analizi soncunda G20 ülkelerinin piyasa kapitalizasyonu 

ile karbon emisyonu arasında çift yönlü ilişki tespit edilmişken; yenilenebilir enerji tüketiminden 

karbon emisyonuna doğru tek yönlü ilişki ortaya konmuştur. Kontrol değişkenler ile karbon 

emisyonu arasında nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bu çalışma politika yapıcılarına ve 

firmalara önemli bulgular sunmaktadır. Politika yapıcılar firmaların yenilenebilir enerji 

tüketimini artıran teknolojileri kullanma yönünde teşvik edici uygulamalar düzenlemelidir. Bu 

teşvik edici uygulamalar sonucunda firmaların piyasa kapitalizasyonlarının artması ve 

yenilenebilir enerji tüketimine uygun teknolojilere yatırım yapabilmek için ek finansman 

sağlanması beklenmektedir. Buna paralel olarak enerjinin etkin kullanılması ile finansal sistemde 

yaşanacak olan gelişmelerin sürdürülebilir kalkınma politikalarına katkı sağlaması 

beklenmektedir. 
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Abstract 

The aim of the paper is to analyze the effect of human resources management practices on organizational alienation 

and psychological resilience of employees working in hotels located in Turkey. Systematic sampling method was used 

as a sampling method. The sample comprises of 250 employees working in three different Hotels in Antalya. The 

survey was used as a data collection. 8 hypotheses were suggested regarding to the research. These hypotheses were 

interpreted by subjecting them to many analyzes such as correlation, factor, reliability and regression. According to the 

results of the analyzes significant relationships were found between human resources management practices and 

organizational alienation, psychological resilience and their sub-dimensions. It is also found that HRM has a significant 

positive effect on PR and significant negative effect on OA. The results were discussed in the conlusion part together 

with the limitations of the study. 

Keywords: Human Resources Management Practices (HRM), Psychological Resilience (PR), Organizational 

Alienation (OA), Hotel Businesses. 

 

Özet  

Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının Türkiye'de bulunan otellerde çalışan işgörenlerin 

örgütsel yabancılaşma ve psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisini analiz etmektir. Örnekleme yöntemi olarak 

sistematik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem, Antalya'daki üç farklı Otel'de çalışan 250 çalışandan 

oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili olarak 8 hipotez öne sürülmüştür. 

Araştırma verileri, faktör, güvenirlik ve regresyon gibi birçok analize tabi tutularak yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına 

göre insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgütsel yabancılaşma, psikolojik dayanıklılık ve alt boyutları arasında 

anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca İKY'nin psikolojik dayanıklılık üzerinde anlamlı bir pozitif etkiye ve örgütsel 

yabancılaşma üzerinde anlamlı ve negatif etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, çalışmanın sınırlılıkları ile 

birlikte sonuç bölümünde tartışılmıştır. 

 

1. INTRODUCTION  

 

The aim of this study is to test the effect of human resource management practices on 

organizational alienation and resilience. In order to better understand the research, first of all, a 

brief information about these concepts is given below. 

According to Sabuncuoğlu and Tokol (2001), human resources management is defined as the 

whole of the efforts aimed to successfully approaching the goals and objectives of the 

organization by performing their duties in and out of the organization in an efficient and 

coordinated manner. Organizations can achieve not only their current goals and objectives, 

but also their long-term goals and targets for the future by bringing in human resources 

with intellectual background and superior skills (Yüksel, 2000:30).  

Individuals can be affected by the concussions and traumas they experience in life. Some 

of them may lose their mental health against these concussions and be exposed to diseases 

such as anxiety and depression. It may take time for them to recover from these diseases. 

On the other hand, some of them are also not affected by such negative events and can 

keep going their lives by removing them from their negative mood as soon as possible. 

The individuals in the second group are associated with the concept of psychological 

resilience (Doğan, 2015:93). The concept of Psychological Resilience consists of three 

dimensions such as  self-commitment,  control and  challenge (Tekin, 2011:28).  
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Organizational alienation is defined as the alienation of the employees from their relations 

with one another and the abandonment of the values and rules of the organization. The 

employees of the organization usually keep their career within the scope of the rules 

determined by others. Therefore, employees start to accept themselves as unjustifiable 

part of the organization because of seen as machines (Şimşek vd, 2006:255-256). The 

concept of Organizational Alienation consists of three dimensions such as Powerlessness, 

Meaninglessness and Self-Estrangement.  
Recently, the COVID-19 epidemic, which affects the whole world and causes millions of people 

to lose their lives, has also caused many changes in Turkey. Among these changes, curfews were 

announced, schools were switched to online education and most sectors were temporarily closed. 

The COVID-19 epidemic, which not only deeply affects people's social and economic life, but 

has also led to changes in hotel businesses where human factor is intense. its seems to one of the 

biggest restrictions against tourism because of  it’s spreading like a wildfire and leading captive 

all of the world. As a matter of fact, the biggest reflection of tourism restrictions was felt deeply 

on hotel businesses. This process that led to many issues has also brought about many troubles in 

hotel businesses located in Turkey. Due to seasonal businesses of hotels, employees working in 

the hotel businesses has also faced many issues.  Because employees working on the hotel 

businesses may constantly face on the chopping block on their career. With such a complicated 

situations, the crucial task falls to the human resources management units of organizations.  
When human resources aren't managed properly, there can occur some crucial issues in an 

organization. Organizational alienation and psychological resilience mentioned above and 

considered as dependent variables of the research are known some of the biggest issues 

encountered in the organizations. Both organizational alience and psychological resilience are 

focusing on human. While psychological resillence states the amount of endurance of employes 

working in the organizaton against the isssues encounter during their work life, organizational 

alienation refers to the alienation of these individuals from their workplace, colleagues, work 

environment, subordinates or superiors as a result of the troubles they encounter, and alienation 

from them to the organization over time. Since both concepts are closely related to the human 

factor, the relationship between these concepts and human resources management practices in 

hotel businesses has been discussed as the ıtems of our research. In order to compare the results 

of the research, other studies on related subjects in the literature were also examined. For example, 

Hatipoğlu and so on. (2019) determined that the increase in satisfaction with human resources 

practices affects managers positively, the increase in manager's trust reduces work alienation, the 

level of alienation in human resources practices decreases, and the trust in managers plays a 

mediating role in the alienation relationship between satisfaction with human resources practices 

and employees. In a study conducted by Bozçalı (2020), stated that when employees have positive 

attitudes towards human resources management practices in the organization they work, their 

level of organizational alienation will decrease. On the other hand, it has been determined that 

there are negative significant relationships between some sub-dimensions of human resources 

practices and some sub-dimensions of organizational alienation. Kuru (2009) tested the 

relationship between human resources practices and organizational alienation in a study he 

conducted. As a result of the research, it has been concluded that there is no relationship between 

human resources practices and organizational alienation.  

2. METHODOLOGY   
 

This paper is aim to investigates the effects of human resources practices on Psychological 

Resilience and organizational alienation. In this context, Human Resources Management 

Practices, Psychological Resilience, and Organizational Alienation concepts constitutes research 

issue of the paper. The population of the research consists of individuals working in hotel 

businesses located in Antalya, one of Turkey's tourism cities (the survey was applied in 3 five 

stars hotels). The survey was used as a data collection tool in the research. The survey form of the 

paper was applied 250  employees working in the hotel businesses located in Antalya. The surveys 
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was supported by SRP (Scıentıfıc Research Project Department). The Survey used in the research 

consists of 4 parts. In the first part of the survey, there are questions about the demographic 

characteristics of the employees, in the second part, questions about human resources 

management practices, in the third part, questions about organizational alienation, and in the last 

part, questions about psychological resilience. 5-point Likert scale (1=Strongly Disagree, 

2=Disagree, 3=Undecided, 4=Agree, 5=Strongly Agree) was used in these questions. (kısalt) 

 
2.1. Research Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Research Hypotheses 

 

The H1 (H1a, H1b, H1c) and H2 (H2a, H2b and H2c) hypotheses of the research measure the 

effect of human resource management practices on Psychological Resilience and organizational 

alienation. These hypotheses of the research were subjected to reliability, factor, correlation and 

regression analysis. These hypotheses are listed below. 

 

H1: Human resource management practices affect psychological resilience significantly and 

positively. 

H1a: Human resource management practices affect the challenge (dimension of the psychological 

resilience) meaningful and positive way. 

H1b: Human resource management practices affect Self-Commitment (dimension of psychological 

resilience) meaningful and positive way.  

H1c: Human resource management practices affect control (adimension of psychological 

resilience) meaningful and positive way. 

H2: Human resource management practices affect organizational alienation negatively. 

 
Human Resources 

Management Practices 
 

Psychological Resilience 

 

 

Challenge 

 

Self-commitment 

 

Control 
 

Organizational Alienation 

 
 

Powerlessness 

 

Self-Estrangement 

 

Meaninglessness 

 

H1

+ 

H1a

+ 

 
H1b+ 

 

H1c 

+ 

H2

- 

 
H2a

- 

H2b

- 

H2c

- 
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H2a: Human resource management practices affect the powerlessness (dimension of 

organizational alienation) negatively. 

H2b: Human resource management practices affect the meaninglessness (dimension of 

organizational alienation) negatively  

H2c: Human resource management practices  affect the Self-Estrangement (dimension of 

organizational alienation) negatively. 

 
3. Findings 

 

According to the analysis of data from 250 people, It has been determined that the Human 

Resources Management Practices scale has 16 expressions and can be considered quite reliable 

since the alpha value (0.734) is between 0.60≤α<0.80. The Psychological Resilience scale has 21 

expressions and three dimensions. The alpha value of the psychological resilience scale was found 

to be 0.938, the alpha value of the challenge (0.938), the alpha value of Self-Commitment (0.937), 

and the control alpha (0.953). According to the information mentioned above, the scale was 

determined to be highly reliable. Organizational alienation scale has 21 expressions and three 

dimensions. The alpha value of the organizational alienation scale was found to be 0.871, the 

alpha value of powerlessness (0.897), the alpha value of meaninglessness (0.939), and the alpha 

value of self-estrangement (0.924). According to this information, it was determined that the scale 

was highly reliable.  

According to the demographic analysis results, It is seen that the majority of the respondents are 

female (56.8%), single (55.2%), 35 years old and under (55.2%). According to their education 

and income levels, it is seen that the majority of the participants received a license (45.2%) and a 

fee of 4000 TL or less (50.4%). When the total working time, working time in the institution and 

working time in the current job are examined, it is seen that the total working time of the majority 

of the employees is 1-3 (42.8%), the working time in the institution is 1-3 (40.4%), and the 

working time in the current job is 1-3 ( 55.6%) ranges. It can be said that the majority (57.6%) of 

the participants are suitable when the education they receive and the division of labor they work 

in is appropriate. Finally, when the working hours and satisfaction levels of the participants are 

examined, it is seen that the majority of them work between 6-8 hours (93.2%) and 161 (64.4%) 

employees are not satisfied with their working hours. 

 

The results of factor analysis, KMO (Kaiser Meyer Olkin), chi-square, degrees of freedom, Sig 

values and explained total variances of the scales are given in the table below. 
 

 Tablo 1. Factor analyzes 

 

Pearson correlation coefficients and significance levels are shown in the correlation analysis table. 

When the relationship between human resources practices and organizational alienation 

dimensions is examined, the correlation coefficients are stated as follows: 
Tablo 2. Corelation analyzes 

 

Scales (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

HRM Practices                       

(1) 

1       

Self-commitment                    

(2) 

,209** 1      

Scales KMO Chi-square df Sig % of Variance 

HRM  Practices ,726 3019,384 120 ,000 22,920 

Organizational 

Alienation 

,865 4768,881 210 ,000 36,338 

Psychological 

Resilience 

,822 5636,521 210 ,000 45,194 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Challenge                                

(3) 

,188** ,492** 1     

Control                                    

(4) 

,288** ,381** ,331** 1    

Powerlessness                          

(5) 

-,439** -,062 -,027 -,008 1   

Meaninglessness                      

(6) 

-,742** -,292** -,255** -,195** -,263** 1  

Self-Estrangement                   

(7) 

-,109 -,308** -,283** -,328** -,020 -,505** 1 

  

It was determined that there was positive relationship between HRM  and self-commitment 

(r=,209; p<0,05), challenge (r=,188; p<0,05) and control (r=,288; p<0,05) which are the 

dimensions of organizational alienation. It was also determined that there was negative 

relationship between HRM and Powerlessness  (r=-,439; p<0,01), Meaninglessness (r=,742; 

p<0,01) which are the dimensions of the organizational alienation. Finally, it was found that there 

is negative but meaningless relationship between HRM and Self-Estrangement (r=-,109; p>0,05) 

which is the dimension of organizational alienation.  

 
Tablo 3. Regreation analyzes 

The results of the regression analysis, HRM Practices explain 13.4% variance of organizational 

alienation, and it’s dimensions Powerlessness 19%,  Meaninglessness 55%, Self-Estrangement  

1% which are the dependent variables. As a result of the analysis, it was determined that HRM 

Practices negatively affect OA (β=-,366) and its sub-dimensions, powerlessness (β=-,439) and 

meaninglessness (β=-,742). On the other hand, there was also found that HRM practices do not 

affect self-alienation (β=-,109) which is the dimesion of the OA. When it’s comes to the other 

dependent variable PS, ıt was found that HRM practices explain 5% variance of PS and it’s sub-

dimensions, challenge 3%, control 11% and self-commitment 4%. it was also found that HRM 

practices positively affect the PS (β=,219) and it’s sub-dimensions challenge (β=,188), control 

(β=,288) and self-commitment (β=,209). According to these results, hypotheses (H1), (H1a), 

(H1b), (H1c), and (H2), (H2a) and (H2b) were accepted, but (H2c) hypothesis was rejected. 

 

4. Conclusion 

 

Subjects such as human resource management practices, organizational alienation and 

psychological resilience have been important for organizations. As a matter of fact, human capital, 

which is the most important power for organizations to continue their activities, is very important 

for organizations to maintain their existence, provide competitive advantage and increase 

profitability rates. This paper is to analyze the effect of human resources management practices 

on organizational alienation and psychological resilience of employees working in hotels (three 

hotel businesses) located in Antalya, Turkey. It is thought that this situation will prevent access 

to more data and create the biggest limitation of the research. In addition, it is possible that the 

Independent 

Variable 

Dependent Variable Beta R2 F t P değeri 

HRM 

Practices  

Organizational Alieanation -,366 0,134 38,269 6,186 0,000 

 (OA)  Powerlessness    -,439 0,193 59,289 7,700 0,000 

 (OA)  Meaninglessness -,742 0,551 304,285 17,444 0,000 

 (OA)  Self-Estrangement                 -,109 0,012 2,962 1,721 0,086 

Psychological Resilliance ,219 0,048 12,484 3,533 0,000 

(PR) Challenge ,188 0,035 9,085 3,014 0,003 

(PR) Control ,288 0,110 8,258 4,356 0,000 

(PR)  Self-commitment                     ,209 0,044 11,370 3,372 0,001 
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hotel employees participating in the research did not reflect the reality with their perceptions of 

the statements in the survey and their sincerity in answering. Incomplete or incorrect filling of the 

questionnaires may also negatively affect the conversion rate of the surveys. It is thought that the 

time when the questionnaire forms are applied starts and ends within a certain period of time. In 

addition, conducting this study during the COVID-19 process may significantly affect the results. 

The reason for this is that hotel businesses are mostly used for tourism purposes and that tourism 

is significantly restricted in this process. The sample comprises of 250 employees working in 

three different Hotels in Antalya. The survey was used as a data collection. 8 hypotheses were 

suggested regarding to the research. These hypotheses were interpreted by subjecting them to 

many analyzes such as correlation, factor, reliability and regression.  

According to the results of the analyzes, all scales used in the research were subjected to reliability 

analysis and they were found to be reliable. The KMO values of the scales were high and the 

dimensions were distributed according to the expressions. This shows that the expressions used 

in the research were clearly understood by the participants. The results of the correlation analysis, 

positive and significant relationships were found between HRM practices and PR with its sub-

dimensions. Negative and significant relationships were found between HRM practices and OA 

with its sub-dimensions. However, a negative and insignificant relationship was found between 

HRM and Self-Estrangement (dimension of organizational alienation).  

According to the results of the regression analysis, it was found that HRM practices positively 

affects PS and its sub-dimensions. Although there is no research in the literature examining the 

relationship between HRM and PR, studies have been conducted on the relationship between 

psychological capital, in which psychological resilience is also used, and human resources 

management practices. For example, Baytaş (2018) found a positive relationship between human 

resources management practices and psychological capital in his graduate study. On the other 

hand, HRM practices negatively affect OA and its sub-dimensions (powerlessness and 

meaninglessness). These results reveal a directly proportional relationship when compared to the 

literature. For example, in the study of Güler and so on. (2018:804-820), it was determined that 

there is a negative significant relationship between HRM practices and OA with its sub-

dimensions. Nevertheless, there was not found any negative affect on the Self-Estrangement 

(dimension of organizational alienation). According to these results, (H1), (H1a), (H1b), (H1c), 

and (H2), (H2a) and (H2b) hypotheses were accepted, but (H2c) hypothesis was rejected.  
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Özet 

Bankaların finansal piyasalar içerisindeki fonksiyonu her geçen gün gelişmektedir. Sektörün ekonomi içerisinde önemi 

ile orantılı olarak risk potansiyeli de artmaktadır. Özellikle, 2008 finansal krizinin küresel ekonomiyi etkilemesi, 

denetim ve gözetim mekanizmalarını daha dikkatli olmaya sevk etmiştir. Bankaların performans ölçümleri literatürde 

sıklıkla incelenen konular içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada bankaların performanslarının CAMELS değişkenleri 

bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Buna göre değişkenlerinin ağırlıklarının belirlenmesi için Entropi tabanlı 

objektif kriter ağırlıklandırma yöntemlerinden IDOCRIW yöntemi; finansal performans sıralaması için de CoCoSo 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, sistemik bankalar adı verilen 8 banka tercih edilmiştir.  Bu doğrultuda, 

2010-2020 dönemi yıllık banka verileri 20 değişken kullanılarak değerlendirilmiştir. Söz konusu yıllar arasında, Ziraat 

Bankası, İş Bankası ve Garanti Bankası’nın,  performans puanları bakımından artış trendinde olduğu, Halkbank’ın ise 

hesaplanan performans puanları bakımından düşüş trendinde olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sistemik Önemli Banka, Finansal Performans, Camels Analizi, IDOCRIW, CoCoSo 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF SYSTEMIC IMPORTANT BANKS WITH 

IDOCRIW AND COCOSO METHODS: EXAMPLE OF TURKEY 

 

Abstract 

The function of banks in financial markets is developing day by day. The risk potential increases in proportion to the 

importance of the sector in the economy. In particular, the impact of the 2008 financial crisis on the global economy 

prompted the supervision and surveillance mechanisms to be more careful. Performance measurements of banks are 

among the topics that are frequently examined in the literature. In this study, it is aimed to examine the performance of 

banks in terms of CAMELS variables. Accordingly, to determine the weights of the variables, the IDOCRIW method, 

one of the Entropy-based objective criterion weighting methods; CoCoSo method was used for financial performance 

ranking. Within the scope of the research, 8 banks, called systemic banks, were preferred. In this direction, annual bank 

data for the period 2010-2020 were evaluated using 20 variables. It has been observed that Ziraat Bank, İşbank and 

Garanti Bank are in an increasing trend in terms of performance scores, while Halkbank is in a decreasing trend in 

terms of calculated performance scores. 

Keywords: Systemically Important Bank, Financial Performance, Camels Analysis, IDOCRIW, CoCoSo 

 

1. GİRİŞ 

Finansal sistemlerin önemli bir parçası olan bankacılık sistemi, ülkelerin ekonomik 

kalkınmasında kilit rol oynamaktadır (Karaca vd., 2019, s. 131). Gerek ekonomiye etkisi gerekse 

ekonomik sistem içerisinde yer alan bir işletme olması bakımından bankaların performansının 

ölçülmesi, bankacılık sektörünün paydaşları bakımından önemli konuların başında gelmektedir.  

Bankaların performanslarını analiz edebilmek amacıyla geliştirilen yöntemlerden birisi de 

CAMELS değerlendirme sistemi olup; ticari bankaların genel durumunun tespitinde ve uzaktan 

gözetim faaliyetlerinde kullanılmaktadır (Karaçor vd., 2017 s. 49). CAMELS yöntemi ile hem 

banka grupları bazında hem de banka bazında yapılabilen analizler sonucu, bankaların finansal 

performansları hızlı, maliyetsiz, nesnel ve karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmektedir (Güleç 

vd., 2021, s. 28).  CAMELS bileşenlerine dayalı performans analizi ile, hem finansal açıdan sorun 

yaşayan ya da yaşama ihtimali olan bankaların tespit edilmesi hem de performans değerlendirmesi 

yapılabilmektedir. 
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Bankacılık sektörü kaynaklı risklerin tespiti ve yönetilebilmesi için uluslararası kurumların 

belirlediği kriterler, Türkiye’de BDDK tarafından dikkate alınarak sınıflandırma ve düzenlemeler 

yapılmaktadır. Sistemik önemli bankalar, mali sıkıntı yaşamaları durumunda ekonominin 

geneline yansıyacak çapta negatif dışsallık oluşturabilecek banka olarak tanımlanmaktadır 

(BDDK, 2015). 

Performans analizleri genellikle kriter ağırlıklandırma ve karar birimi sıralama olarak iki 

aşamadan oluşmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiği durumda, CAMELS 

bileşenlerinin ağırlıklarının araştırmacılar tarafından subjektif olarak belirlendiği göze 

çarpmaktadır. Bu nedenle performans ölçümünü daha etkili hale getirebilmek ve objektif 

ağırlıklandırma yapabilmek için IDOCRIW yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca, Türk bankacılık 

sistemi içerisinde ağırlıklı paya sahip olan sistemik önemli bankalar, sektörün aktif büyüklüğünün 

yaklaşık %80’ini oluşturması nedeniyle bu çalışmanın odağında yer almaktadır.  

Türkiye bankalar Birliği (TBB) web sitesinden alınan 2010-2020 yıllık finansal verilere ait 

CAMELS bileşenleri, IDOCRIW metodu ile ağırlıklandırılarak, CoCoSo yöntemi ile bankaların 

performans puanları hesaplanacaktır.  

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Literatürde bankaların performanslarının incelendiği birçok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan 

bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

Coşkun ve Karğın (2016), Türkiye’de gerçekleşen üç sınır ötesi banka satın almasının bu 

bankaların finansal performanslarına olan etkileri CAMELS analizi ile incelemişlerdir. 

Gündoğdu (2017), 2015 yılı verilerine göre belirlemiş olduğu Türkiye’nin en büyük 10 mevduat 

bankasının 2005-2015 yılları arasındaki finansal performansını CAMELS derecelendirme 

sistemine göre analiz etmiştir.  

Apan vd. (2019), Türk mevduat bankaları üzerinde, Entropi yöntemine dayalı CAMELS 

performans değerlendirme modeli geliştirmiştir. Çalışmada, ağırlıklama için objektif bir yöntem 

olan Entropi yöntemi önerilmektedir. Uygulama olarak, 2002-2016 dönemi performansları banka 

sahiplik yapısına göre analiz edilmiştir.  

Akgül (2021) BIST’te işlem gören 9 mevduat bankasının 2016-2020 dönemi için, CRITIC ve 

CoCoSo yöntemlerine dayalı performansı incelemiştir. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen analiz 

sürecinin ilk aşamasında CRITIC yöntemi kullanılarak değerlendirme kriterlerine ilişkin ağırlık 

skorları belirlemiştir. İkinci aşamada ise CoCoSo yöntemi ile bankaların performans sıralamaları 

yapmıştır.  

Çiftci vd. (2021), BIST Enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2012-2019 dönem 

aralığındaki finansal performansları, her bir yıl için tekil olarak Kombine Uzlaşık Çözüm 

(CoCoSo) yöntemi ile analiz etmişlerdir 

Güleç vd. (2021), Türkiye’de sistemik önemli bankaların 2009-2019 yılları arasındaki 

performansları CAMELS analizi ile karşılaştırmışlardır. Analizler sonucunda; Akbank’ın her yıl 

grup ortalamasından yüksek, Vakıfbank’ın ise düşük bir performans sergilediği aktarılmaktadır.  

 

3. ÇALIŞMADA KULLANILAN DEĞİŞKENLER VE YÖNTEMLER 

Bu çalışmada, BDDK tarafından BASEL kriterleri çerçevesinde sistemik önemli banka olarak 

sınıflandırılan 8 mevduat bankasının, 2010-2020 yılları arasında, CAMELS performans 

bileşenleri bakımından ÇKKV yöntemleri ile analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu 

yıllara ait veriler ilk olarak Entropi tabanlı objektif kriter ağırlıklandırma yöntemlerinden 

IDOCRIW metodu kullanılarak, seçilen değerlendirme kriterlerinin ağırlık skorları 
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belirlenmektedir. Daha sonra, IDOCRIW yöntemi ile elde edilen ağırlık skorları CoCoSo yöntemi 

içerisinde kullanılarak, çalışma kapsamında seçilen bankaların performans puanı hesaplanacaktır. 

3.1. CAMELS Değişkenleri  

CAMELS analizi seçilmiş rasyolar kullanılarak yapılan bir rasyo analiz çeşididir (Coşkun ve 

Kargın, 2016, s. 49). İsmini analiz edilen değişkenlerin baş harfinden (Capital, AssetQuality, 

Management Quality, Earnings, Liquidity, Sensitiveto Market Risk) almaktadır. Bu bileşenler 

(Gündoğdu, 2017, s. 31; Karaçor vd., 2017 s. 49-50; Güleç vd., 2021, s. 32-35): 

Çok kriterli karar verme tekniklerinin kullanılmasında değişkenin fayda veya maliyet yönlü 

olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Değişkenlerin fayda (+) ve maliyet (-) yönü Tablo 1’de 

görülmektedir. 
Tablo 1. Çalışmada Kullanılan CAMELS Bileşenleri ve Yönü 

Değişkenler  Kodu Yönü 

C (Capital)    

Sermaye Yeterlilik Oranı C1 + 

Özkaynaklar / Toplam Aktifler C2 + 

(Özkaynaklar-Duran Aktifler) / Toplam Aktifler C3 + 

Bilanço içi Döviz Pozisyonu / Özkaynaklar C4 + 

A (Assets)    

Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Varlıklar A1 + 

Toplam Krediler / Toplam Varlıklar A2 + 

Toplam Krediler / Toplam Mevduat A3 + 

Duran Varlıklar /  Toplam Varlıklar A4 + 

M (Management)    

Donuk Alacaklar / Toplam Krediler M1 - 

Şube Başına Net Kar  M2 + 

Toplam Mevduat / Toplam Aktifler M3 - 

E (Earnings)    

Net Faaliyet Karı(Zararı) / Toplam Varlıklar E1 + 

Net Dönem Karı (Zararı) / Ödenmiş Sermaye E2 + 

Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktifler E3 + 

Toplam Gelirler / Toplam Giderler E4 + 

L (Liquidity)    

Likit Aktifler / Toplam Aktifler L1 + 

Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler L2 + 

TP Likit Aktifler / Toplam Aktifler L3 + 

S (Sensitivity to Market Risk)    

YP Likit Aktifler / YP Pasifler S1 - 

Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam Varlıklar S2 + 

 Kaynak: Gündoğdu, A., 2017, s. 32-33 

Çalışmada kullanılacak CAMELS değişkenleri ve yönleri, daha önce Gündoğdu (2017) 

tarafından yapılan çalışmadan faydalanılarak belirlenmiştir. Değişkenlerin ağırlıkları ise ilerleyen 

bölümde IDOCRIW yöntemi ile elde edilecektir. 
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3.2. IDOCRIW Yöntemi 

Farklı yöntemlerle elde edilmiş olan kriter ağırlıklarının bir potada eritilmesi ile elde edilen 

IDOCRIW , Entropi  ve CILOS  ağırlıkları kullanılarak hesaplanmaktadır 

(Zavadskas ve Podvezko, 2016). Yöntem göreceli bir etki kaybının ağırlıklara etkisini belirlemek 

için Entropi ve CILOS yöntemlerinden faydalanmaktadır (Alinezhad ve Khalili, 2019 s. 133). 

Yöntemin, mühendislik (Cereska vd., 2017), turizm (Luo, vd., 2020), enerji (Alao vd., 2021),  atık 

yönetimi (Zarch vd., 2022) için kullanıldığı görülmektedir.  

3.3. CoCoSo Yöntemi 

Yazdani vd. tarafından 2019 yılında önerilen CoCoSo yöntemi, seçilen karar alternatiflerinin 

uzlaşmasına ve en iyi karar alternatifinin belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Yöntem, basit 

toplamsal ağırlıklandırma (SAW) ve üstel ağırlıklı toplam (EWP) modelinin uzlaştırılmasına 

dayanmaktadır (Peng, 2020, s. 3817).  

4. UYGULAMA 

4.1. Veri Seti ve Kapsamı  

Çalışmada kullanılan veriler, 2010-2020 dönemine ait yıllık veriler olup, TBB (Türkiye Bankalar 

Birliği)’nin (www.tbb.gov.tr) ve BDDK (Bankacılık ve Düzenleme Kurumu)’nın 

(www.bddk.gov.tr) internet sayfalarından elde edilen verilerden oluşmaktadır.  

4.2. Sistemik Önemli Bankalar 

Sistemik önemli bankalar; büyüklükleri, sistem içi bağlantılarının yüksek olması, bilanço 

yapılarının ve faaliyetlerinin karmaşıklığı ve verdikleri hizmetlerden biri veya birkaçının diğer 

kuruluşlarca ikame edilmesinin zor olması gibi özellikleri nedeniyle, mali sıkıntı yaşamaları 

durumunda, ekonominin geneline yansıyacak çapta negatif dışsallık oluşturabilecek bankalar 

olarak tanımlanmaktadır (BDDK,2015). 

Ülkemizde sistemik önemli bankalar kamuya açıklanmamakta ancak BDDK web sitesinde ve 

ilgili bankaların, bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporları taranarak, bankanın sistemik 

önemli banka olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı belirlenebilmektedir. 2021 raporlarındaki 

veriler ışığında sistemik öneme sahip bankalar tespit edilerek aktif büyüklüklerine göre Tablo-

2’de sıralanmıştır.  
Tablo 2. Sistemik Önemli Bankların Türk Bankacılık Sistemindeki Payları 

 Banka 
Toplam 
Aktifler 

Toplam 
Krediler* 

Toplam 
Mevduat     

Toplam 

Özkaynakl
ar  

Net Dönem 
Kar/Zararı  

Şube 

Sayısı 
(Adet) 

Çalışan 

Sayısı 
(Adet) 

1 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

A.Ş. 923.689 603.518 644.667 84.678 6.089 1.758 24.350 

2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 663.675 453.924 440.615 41.674 2.090 1.011 19.042 

3 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 638.070 427.133 394.206 44.186 4.341 938 16.714 

4 Türkiye İş Bankası A.Ş. 597.186 364.288 372.456 64.747 5.184 1.241 23.581 

5 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 479.714 314.396 308.814 60.441 5.127 902 18.612 

6 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 468.592 293.958 264.073 46.720 4.314 845 16.397 

7 Akbank T.A.Ş. 453.589 250.478 269.214 58.973 4.419 719 12.547 

8 QNB Finansbank A.Ş. 229.558 146.612 134.547 17.719 1.836 515 11.643 

 Sistemik Önemli Bankalar Toplamı 4.454.071 2.854.307 2.828.592 419.138 33.402 7.929 142.886 

 Bütün Bankalar Toplamı 5.569.207 3.591.413 3.280.896 542.757 43.553 10.079 186.654 

 Sistemik Önemli Bankaların Payı 80% 79% 86% 77% 77% 79% 77% 

Kaynak: TBB, 2021 
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4.3. IDOCRIW Yönteminin Uygulanması ve Bulgular 

Bu bölümde, CAMELS performans kriterlerine ait ağırlık skorları IDOCRIW yöntemi ile 

hesaplanacaktır. Elde edilen Entropi ağırlıkları,   CILOS ağırlıkları ve hesaplanan  

IDOCRIW ağırlıkları Tablo 3’te verilmiştir. 
Tablo 3. Entropi, CILOS ve IDOCRIW Ağırlıkları (2020 Yılı) 

 

0,01 0,04 0,05 0,11 0,01 0,00 0,01 0,09 0,06 0,06 0,00 0,06 0,07 0,07 0,01 0,01 0,02 0,17 0,01 0,06 

 

 0,05 0,04 0,03 0,02 0,04 0,23 0,07 0,02 0,01 0,02 0,09 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,01 0,06 0,02 

 

0,01 0,06 0,05 0,06 0,02 0,01 0,01 0,07 0,04 0,06 0,01 0,09 0,08 0,12 0,02 0,02 0,05 0,09 0,01 0,05 

Çalışma kapsamında hesaplanan 2010-2020 yılları kriter ağırlıklarının ortalaması alındığında, 

kriter ağırlığı en fazla olan ilk beş kriter C4>E2>L3>M1>A4 sıralamasına sahiptir. C4 (Bilanço 

içi Döviz Pozisyonu / Özkaynaklar) kriterinin 8 yıl en önemli kriter ağırlığına sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Kriterlerin 2010-2020 yılları arasında, IDOCRIW ağırlıkları karşılaştırıldığında en önemli beş 

kriterin C4 > E2 > L3 > M1 >A4 şeklinde sıralandığı ve ilk beş kriterin Entropi sıralamasını 

koruduğu anlaşılmaktadır.  

4.2. CoCoSo Yönteminden Elde Edilen Bulgular 

CoCoSo yöntemi ile üçlü değerlendirme skorları olarak ifade edilen ,    değerleri 

hesaplanmıştır. Ardından her bir karar alternatifi için  CoCoSo performans skorları elde 

edilerek, Tablo 4’te verilmiştir. 
Tablo 4. CoCoSo Yöntemi Sonuçları ve Performans Sıralamaları  (2020 Yılı) 

 
     

(λ=0,5) 
Sıralama 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 0,36 17,07 0,12 5,27 0,87 2,92 7 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 0,12 7,48 0,05 2,00 0,38 1,16 8 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 0,36 17,04 0,12 5,29 0,87 2,93 6 

Akbank T.A.Ş. 0,66 16,50 0,12 7,72 0,86 3,84 2 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 0,55 19,20 0,14 7,15 0,99 3,77 3 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,54 19,01 0,14 7,05 0,98 3,72 4 

QNB Finansbank A.Ş. 0,49 19,11 0,14 6,68 0,98 3,58 5 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 0,71 18,51 0,14 8,39 0,96 4,21 1 

Bankaların performans puanları ve buna bağlı sıralamaları görülmektedir. Buna göre ilk sırada 

Garanti Bankası, son sırada ise Halk Bankası yer almaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen, 

bankaların yıllara göre performans puanları Tablo 5’te sunulmuştur.  
Tablo 5. CoCoSo Yöntemi Performans Puanları  (2010-2020 Yılları) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası A.Ş. 
1,66 1,47 1,64 1,77 2,20 2,03 2,10 2,26 2,34 3,15 2,93 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1,97 2,11 1,72 2,04 1,67 1,74 1,53 1,67 1,22 1,19 1,16 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1,60 1,88 1,59 1,71 1,68 1,69 1,68 1,50 2,51 2,56 2,93 

Akbank T.A.Ş. 2,24 2,79 2,11 2,60 2,27 2,07 2,07 2,57 2,79 4,12 3,84 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 1,93 2,15 1,88 2,30 2,27 2,24 2,22 2,43 2,80 3,86 3,77 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1,70 2,37 2,00 2,41 1,67 1,74 1,50 1,85 2,73 4,08 3,72 

QNB Finansbank A.Ş. 2,08 2,58 1,96 1,95 1,71 1,76 1,79 1,98 2,72 4,49 3,58 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 2,08 2,46 2,19 2,21 2,24 2,23 2,36 2,69 2,81 5,09 4,21 

Bankaların performans puanlarının incelenen dönemler bakımından değişimini gösteren grafik 

Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. CoCoSo Yöntemi Banka Performanslarının Zamana Bağlı Değişimi  (2010-2020 Yılları) 
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Tablo 6’da araştırmanın kapsadığı yıllar boyunca, bankaların performans puanlarının değişimi 

görülmektedir. Buna göre bankaların birçoğunun 2019 yılında bir önceki yıla göre, performans 

puanında artış yaşanırken, 2020 yılında bir önceki yıla göre düşüş yaşadığı gözlemlenmektedir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yöntemin uygulanması sonucunda analiz kapsamına alınan tüm dönemlerin ortalaması ele 

alındığında, performans üzerinde en etkili kriter C4 (Bilanço içi Döviz Pozisyonu / Özkaynaklar) 

iken, en önemsiz kriter ise E4 (Toplam Gelirler / Toplam Giderler) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada 2010-2020 yıllarının aritmetik ortalamasına göre,  kriter ağırlıkları önem sırasında ilk 

beş kriterin sırasıyla C4, E2, L3, M1, A4 olduğu bulunmuştur. Sistemik Önemli Bankaların 

performans sıralaması yapıldığında, 6 yıl Garanti Bankası, 3 yıl Akbank, 2 yıl ise İş Bankası ilk 

sırada yer almıştır. Benzer şekilde performans puanı bakımından, 5 yıl Vakıfbank, 4 yıl Halkbank, 

1 yıl Ziraat Bankası ve 1 yıl Yapı Kredi’nin en alt sırada yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Akbank 

ve Vakıfbank’a ilişkin bulguların, Güleç vd, tarafından 2009-2019 dönemi verileri ile 

gerçekleştirilen çalışmayla örtüştüğü görülmektedir.  2010-2020 yılları performans puanları 

ortalaması referans alındığında, sırasıyla, Garanti, Akbank ve İş Bankasının ilk üçte yer aldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca 2010-2020 yılları arasında, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Garanti 

Bankası’nın,  performans puanları bakımından artış trendinde olduğu, Halkbank’ın söz konusu 

dönemde hesaplanan performans puanları bakımından düşüş trendinde olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Araştırmanın dönem, çalışmaya dahil edilen banka sayısı, yöntem ve kriterler bakımından 

sınırlılıklara sahip olması kaçınılmaz olup, araştırmacılara farklı sektör, kapsam, dönem ve 

yöntemlerle performans analizi gerçekleştirilebileceği önerilmektedir. 
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ENTROPİ TABANLI TOPSIS YÖNTEMİ İLE KURUMSAL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ: ŞİŞECAM ÖRNEĞİ 
 

Arş. Gör. Funda Sinem KONUK 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, fskocak@atu.edu.tr 

 

Özet 

Günümüzün dünyasında firmalar rekabet stratejilerini oluştururken paydaşların çıkarlarını, çevresel ve sosyal 

iyileştirmeleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu kapsamda rekabet edebilirliğin önemli bir unsuru haline gelmiş olan 

sürdürülebilirlik kavramının önemi her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilirliğin organizasyon düzeyine indirgenmiş, 

sistematik hali ise kurumsal sürdürülebilirlik olarak ifade edilmektedir. Kurumsal sürdürülebilirliğin ana boyutları ise; 

çevre, sosyal ve ekonomidir. 

Bu çalışmada bir üretim firmasının 2018-2020 yılları arasında çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflerine ulaşma 

derecelerinin değerlendirilmesinde iki aşamalı bir ÇKKV modeli kullanılmıştır. Kriter ağırlıklarının hesaplanmasında 

objektif bir ağırlıklandırma metodu olan Entropi yöntemi kullanılmıştır. Ardından TOPSIS yöntemi kullanılarak 

alternatif olarak değerlendirilen yıllar sıralanmıştır. Çalışma ile 2018 yılının çevre ve ekonomi boyutunda en iyi 

performans gösteren yıl olduğu sosyal boyutta en iyi performansın 2019 yılında sergilendiği ortaya konmuştur. 

Sonuçlar yıllar geçtikçe firmanın sürdürülebilirlik performansında düşüş yaşadığını ve iyileştirmeye yönelik yeni 
politikalar geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kurumsal sürdürülebilirlik performansı, Çok Kriterli Karar Verme, Entropi, 
TOPSIS 

 

CORPORATE SUSTAINABILITY PERFORMANCE MEASURING WITH 

ENTROPY BASED TOPSIS METHOD: THE CASE OF ŞİŞECAM 

 

Abstract 

In today's world, companies consider the interests of stakeholders, environmental and social improvements while 

creating their competitive strategies. In this context, the importance of the concept of sustainability, which has become 

an important element of competitiveness, is increasing day by day. The systematic state of sustainability, which is 

reduced to the organizational level, is expressed as corporate sustainability. The main dimensions of corporate 
sustainability are environment, social and economic. 

In this study, a two-stage MCDM model was used to evaluate the extent to which a manufacturing company achieved 

its environmental, social, and economic goals between 2018 and 2020. Entropy method, which is an objective weighting 

method, was used to calculate the criterion weights. Then, the years that were evaluated as alternatives were listed using 

the TOPSIS method. With the study, it was revealed that 2018 was the year with the best performance in terms of 

environment and economy, and the best performance in the social dimension was displayed in 2019. The results show 

that over the years, the company has experienced a decline in its sustainability performance and needs to develop new 

policies for improvement. 

Keywords: Sustainability, Corporate sustainability performance, Multi-criteria decision making, Entropy, TOPSIS 

GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik bir kavram olarak ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma komisyonu 

tarafından Brundtland raporunda gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün 

vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılama becerisi olarak tanımlanmıştır (Brundtland, 1987).  Bu 

kavramın amacı ise mevcut ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakların kullanırken gelecek 

nesilleri yoksun bırakmamaktır (Vivas, Sant’anna, Esquerre, & Freires, 2019).  Buradaki temel 

argüman nesiller arası refahta eşitlik sağlanmasıdır (Kuhlman & Farrington, 2010). 

Günümüzde her geçen gün artan önemiyle sürdürülebilirlik 21. yüzyılın iş paradigması olarak 

görülmektedir. Devletler, devletler arası birlikler ve firmaların içinde yer aldığı toplumlar gibi 

çeşitli paydaşlar firma üzerinde ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlayabilmeleri için giderek 

daha faza baskı uygulamaktadır (Garcia, Cintra, Rita de Cássia, & Lima, 2016). Firmalar da gerek 

paydaşların çıkarlarına uyum sağlamak gerekse rekabetçi pazarlarda ayakta kalabilmek için 
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sürdürülebilirlik kavramını benimsemektedirler. Kurumsal Sürdürülebilirlik ise 

sürdürülebilirliğin işletme boyutuna indirgenmiş halidir. Kurumsal sürdürülebilirlik, bir şirketin 

doğrudan ve dolaylı paydaşlarının ihtiyaçlarını, gelecekteki paydaşların ihtiyaçlarını karşılama 

yeteneğinden ödün vermeden karşılayabilmesini ifade etmektedir (Dyllick & Hockerts, 2002). 

Kurumsal sürdürülebilirlik, işletme verimliliğini artırarak ekonomik devamlılığına katkı 

sağlamaktadır (Chowdhury & Paul, 2020). Sürdürülebilirlik ekonomik, sosyal ve çevresel olmak 

üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Her bir boyut kendi içerisinde alt boyutlara ve birbiriyle çelişen 

alt kriterlere sahiptir (Vivas et al., 2019). Bu noktada sürdürülebilirlik performansının 

değerlendirilmesinde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) teknikleri uygun bir araç olarak 

kullanılmaktadır (Eda, Kilic, & GÜNER, 2015).  

Bu çalışmada firmaların sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilmesinde ÇKKV 

yöntemlerinden olan Entropi ve TOPSIS yöntemleri birlikte kullanılacaktır. Çalışmada 

Türkiye’de yer alan bir cam üretim işletmesi olan Şişecam firmasının ESG verileri kullanılarak 

analiz yapılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gün geçtikçe artan çevresel ve sosyal farkındalık firmaları süregelen rekabet anlayışının dışına 

çıkararak, çevre ve toplum çıkarlarına uyumlu bir rekabet anlayışına dönüştürmüştür. Firmaların 

kurumsal itibarlarını inşa etmelerinde de mevcut sürdürülebilirlik faaliyetleri, sürdürülebilirlik 

anlayışları, hedefleri ve performansları önemli rol oynamaktadır (Aktas & Demirel, 2021). 

Firmaların kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilmesinde Çok Kriterli Karar 

Verme teknikleri çelişkili kriterlerin olduğu durumlarda sıralama ve seçim yapmaya imkân 

tanıması sebebiyle literatürde sıklıkla kullanılmaktadır.  

Örneğin İhsan, Öztel, and Köse (2015) yayınlarında, kimya sektöründe yer alan bir firmanın 

2009-2012 yılları arasındaki sürdürülebilirlik raporunda yer alan verileri kullanmıştır. Çalışmada 

Entropi ve MAUT yöntemleri birlikte kullanılarak firmanın sürdürülebilirlik performansı 

değerlendirilmiştir.  

Güler Aras, Tezcan, and Furtuna (2016) yaptıkları çalışmada geleneksel bankalar ve katılım 

bankalarının sürdürülebilirlik performansını değerlendirilerek sürdürülebilirlik puanlarını 

hesaplamışlardır. Çalışmada Çok Kriterli Karar verme tekniklerinden Entropi ve TOPSIS 

yöntemleri kullanılarak bankaların performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Yalçın and Karakaş (2019), bir enerji firmasının kurumsal sürdürülebilirlik performansının 

değerlendirilmesinde CRITIC ve EDAS yöntemlerini bütünleşik olarak kullanmışlardır. 2010-

2018 yılları arasında yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarından elde edilen veriler analiz 

edildiğinde 2018 yılına kadar istikrarlı bir değişimin olmadığı ancak 2018 yılından sonra 

kurumsal sürdürülebilirlik performansının yükselişe geçtiği görülmüştür.  

Ersoy (2018) çalışmasında Türkiye’de faaliyet gösteren bir beyaz eşya firmasının 2010-2016 

yıllarındaki kurumsal sürdürülebilirlik performansını değerlendirmiştir. Uygulamada Entropi, 

TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemlerini içeren bütünleşik bir algoritma kullanılmıştır. 

Kriterler Entropi yöntemiyle ağırlıklandırılmış, TOPSIS ve GİA yöntemiyle ulaşılan sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca kriterlerin duyarlılığının test edilmesi için ağırlıklar değiştirilmiş, 

sonuçların hassasiyeti test edilmiştir.  

Sofyalıoğlu and Sürücü (2018) yürüttükleri çalışmada Türkiye’deki beyaz eşya üreticisi bir 

firmanın 2010 ve 2015 yılları arasındaki kurumsal sürdürülebilirlik performansı 

değerlendirilmiştir. Öncelikle sürdürülebilirliğin üç boyutu sübjektif ağırlıklandırma 

metotlarından olan AHS ile ağırlıklandırılmıştır. Sonrasında ise TOPSIS yöntemi kullanılarak 

sürdürülebilirlik performansları yıllara göre sıralanmıştır. Çalışmada uzman görüşleri alınarak 

yapılan ağırlıklandırma işleminde en önemli sürdürülebilirlik boyutunun sosyal sürdürülebilirlik 

olduğu ve onun altında yer alan kaza sıklığı kriterinin en önemli kriter olduğu tespit edilmiştir.  
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Govindan, Kannan, and Shankar (2014), çalışmalarında Hindistan'daki madencilik endüstrisinde 

yer alan bir firmayı vaka çalışması olarak ele almışlardır. Değerlendirmeye alınacak kriterler 

hükümet, medya ve toplumsal birlikler dahil olmak üzere çok sayıda paydaşın fikirleri alınarak 

tespit edilmiştir. Belirlenen kriterler sonrasında madencilik endüstrisinde yer alan uzmanlarla, 

Bulanık DEMATEL yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  

Aktas and Demirel (2021) yapmış oldukları çalışmada bir mobilya üretim firmasının kurumsal 

sürdürülebilirlik performansını değerlendirmişlerdir. Çalışmada hibrit ÇKKV yaklaşımı 

önerilmiştir. Modelde ilk olarak kriterlerin ağırlıklandırılması için Entropi yöntemi kullanılmıştır. 

Ardından VIKOR, TOPSIS ve MAUT yöntemleri kullanılarak alternatif sürdürülebilirlik 

performansları sıralanmıştır. Son olarak ise bir veri seti birleştirme tekniği olan Borda sayım 

yöntemi kullanılarak üç yöntemin birleşiminden oluşan bir nihai sırlama elde edilmiştir.  

VERİ VE YÖNTEM 

Çalışmada Şişecam firmasının 2018 ve 2020 yılları arasındaki sürdürülebilirlik performansı 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla sürdürülebilirlik raporundan ve Datastream veri tabanından 

çekilen veriler ilk olarak Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinden, objektif bir ağırlıklandırma 

metodu olan Entropi yöntemiyle ağırlıklandırılmış sonrasından ise sıralama ve seçim yapmaya 

imkân tanıyan TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

Şişecam bünyesinde düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasal ürün, oto cam, elyaf ve enerji 

üreten birden çok işletme yer almaktadır. Ayrıca madencilik ve geri dönüşüm yapan şirketler de 

mevcuttur. Farklı sektörlerde Türkiye ve Dünya ekonomisine önemli katkılar sunması, önemli bir 

istihdam kaynağı olması ve farklı sektörlerin tedarikçisi konumunda da yer alması bu işletmenin 

önemini ortaya koymaktadır. 

ENTROPİ YÖNTEMİ 

Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinde kriterler değerlendirilirken her bir kriterin önem düzeyi 

ve önceliği analiz sürecine dahil edilmektedir. Bu amaçla kriterlere önem düzeylerine göre ağırlık 

ataması yapılmaktır. ÇKKV yöntemlerinde kriter ağırlıklandırılması için kullanılan yöntemler 

sübjektif yöntemler (AHP, SWARA DEMATEL, FUCOM, vb) ve objektif yöntemler (Entropi, 

CRITIC, CILOS, vb) olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Entropi kavramı ilk olarak termodinamikte ortaya çıkmıştır. Daha sonra, 1948 yılında Shannon 

tarafından bilgi teorisinde, belirsizliği tasvir etmek için kullanılmıştır (Shannon, 1948). 

İlk olarak 1865'te Rudolph Clausius tarafından tanımlanan entropi düzensizlik ölçüsünü ifade 

etmektedir. Entropi ne kadar yüksekse düzensizlikte o kadar yüksektir (Zhang, Gu, Gu, & Zhang, 

2011). Yöntemin adımları aşağıdaki gibidir: 

Adım 1. Karar matrisinin belirlenmesi 

m adet alternatif ve n adet kriteri olan bir ÇKKV probleminin karar matrisi aşağıdaki gibi 

gösterilmektedir. 

                                                                                               (1) 

Burada  i alternatifinin j. kritere göre aldığı değeri göstermektedir. 

Adım 2. Karar Matrisinin Normalize Edilmesi  

Farklı ölçek boyutlarının bir arada kullanılabilmesine olanak tanıyabilmek için karar matrisi 

elemanlarının normalize edilmesi gerekmektedir. Eşitlik 2 kullanılarak normalizasyon işlemi 

yapılmaktadır.  
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                                                                                     (2) 

Adım 3. Entropi Değerlerinin Hesaplanması  

Normalize edilmiş karar matrisi elemanları ile Eşitlik 3 kullanılarak tüm kriterlerin Entropi 

değerleri hesaplanır. 

                                                                                             (3) 

Adım 4. Entropi Ağırlığının Hesaplanması  

Dördüncü ve son adımda ise tüm kriterlerin entropi ağırlığı hesaplanmaktadır. 

                                                                                                                 (4) 

(1- ) her bir kriterin kendine özgü kontrast değerini temsil etmektedir (Ecer, 2020). 

TOPSIS YÖNTEMİ 

TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) yöntemi Hwang 

and Yoon (1981) tarafından geliştirilmiştir. En iyi bilinen ve en çok kullanılan ÇKKV 

tekniklerinden birisidir. Yöntemin temel prensibi seçilen alternatifin ideal çözüme en kısa ve 

negatif ideal çözüme en uzak mesafeye sahip olması gerektiğidir (Guler Aras, Tezcan, Furtuna, 

& Kazak, 2017). Pozitif ideal çözüm, fayda kriterlerini Maksimize eden ve maliyet kriterlerini 

Minimize eden bir çözümken, negatif ideal çözüm ise maliyet kriterlerini Maksimize eden ve 

fayda kriterlerini Minimize eden bir çözümdür. Alternatiflerin ideal çözüme göreli yakınlığını 

değerlendirmek için Öklid uzaklığı kullanılmaktadır. TOPSIS yöntemin adımları aşağıdaki 

gibidir (Triantaphyllou, 2000): 

Adım 1. Normalize Matrisin Elde Edilmesi  

m adet alternatif ve n adet kriteri olan bir karar matrisi Eşitlik 5’te yer alan formül yardımıyla 

normalize edilir. 

                                                                                       (5) 

Adım 2. Ağırlıklandırılmış Normalize Matrisin Elde Edilmesi  

Normalize matrisin göreceli ağırlık değerleri matris elemanları ile çarpılarak ağırlıklandırılmış 

normalize karar matrisi elde edilir. 

                                                                                                              (6) 

Adım 3. İdeal ve Negatif-İdeal Çözümlerin Belirlenmesi 

A* ideal çözümü ve A- negatif-ideal çözümü temsil etmektedir. Bu durumda alternatifler 

(çözümler) şu şekilde tanımlanır: 

                                          

(7) 

                                       (8) 
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Adım 4. Ayrım Ölçütlerinin Belirlenmesi 

Alternatiflerin pozitif ideal çözüme uzaklığı Eşitlik 9 ile, negatif çözüme uzaklığı ise Eşitlik 10 

yardımıyla hesaplanır. 

                                                                        

(9) 

                                                                      

(10) 

Adım 5. Göreli Yakınlığın Hesaplanması ve Sıralamanın Yapılması 

Alternatiflerin ideal çözüme göreli yakınlığı Eşitlik 11 ile hesaplanmaktadır.  

                                                                                        (11) 

Tüm alternatiflerin göreli yakınlık değeri hesaplanır ve en büyük değerine sahip alternatif en 

iyi seçim kabul edilir. 

BULGULAR 

Çalışmada kurumsal sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi için 3 ana, ana kriterlere 

bağlı toplam 35 kriter değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen yıllar ise alternatifler 

olarak değerlendirilmiştir. Kriterler literatür taraması ve yayınlanan sürdürülebilirlik raporundaki 

kalemlerden seçilmiştir. Kriterlere ilişkin bilgiler Şekil 1’de yer almaktadır. Veriler Datastream 

Refinitiv veri tabanı firmaya ilişkin ESG skorlarından ve kurumun yayınladığı rapordan 

alınmıştır.  

Tablo 1. Çevre Boyutu Kriterleri 

Çevre Boyutu Kriter Sembolü Kriterin Yönü 

Toplam enerji kullanımı  Ç1 Min 

Toplam yenilebilir enerji kullanımı  Ç2 Maks 

Toplam su kullanımı Ç3 Min 

Toplam su çekimi Ç4 Min 

Geri dönüştürülen su miktarı Ç5 Maks 

Toplam CO2 emisyon Ç6 Min 

Toplam atık miktarı Ç7 Min 

Tehlikeli olmayan atık miktarı Ç8 Min 

Toplam geri dönüştürülmüş atık miktar Ç9 Maks 

Tehlikeli atık miktarı Ç10 Min 

Deşarj edilen su miktarı Ç11 Min 

Çevre için yapılan harcamalar Ç12 Maks 

 

Tablo 2. Sosyal Boyut Kriterleri 

Sosyal Boyut Kriter Sembolü Kriterin Yönü 

Toplam çalışan sayısı S1 Maks 

Çalışan sirkülasyonu S2 Min 

Toplam çalışanlar içinde kadın çalışan oranı S3 Maks 

Yeni başlayan kadın çalışan sayısı S4 Maks 

Kadın yönetici sayısı S5 Maks 

Toplam çalışan sağlığı ve güvenliği eğitim saati S6 Maks 
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Engelli çalışan sayısı S7 Maks 

Toplam yaralanma oranı S8 Min 

Toplam kaza sayısı S9 Min 

Çalışan başına ortalama eğitim saati S10 Maks 

Toplam eğitim saati S11 Maks 

Toplam bağış ve yardımlar S12 Maks 

 

Tablo 3. Ekonomi Boyutu Kriterleri 

Ekonomi Boyutu Kriter Sembolü Kriterin Yönü 

Toplam ciro miktarı E1 Maks 

Çalışanlara ödenen ücret ve yan haklar E2 Maks 

Ödenen temettü miktarı E3 Maks 

Devlete ödenen vergi miktarı E4 Maks 

Toplam Varlıklar  E5 Maks 

Ar-Ge Harcamaları E6 Maks 

Aktif karlılığı E7 Maks 

Öz kaynak E8 Maks 

 

Kriterlerin Entropi yöntemiyle analiz edilmesi sonucu elde edilen ağırlık miktarları; 

Tablo 4. Çevre Boyutu Entropi Ağırlık Değerleri 

Kri

ter 
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 Ç6 Ç7 Ç8 Ç9 Ç10 Ç11 Ç12 

Wj 0,000

077 

0,068

284 

0,001

096 

0,000

731 

0,067

289 

0,000

283 

0,076

059 

0,075

023 

0,558

673 

0,111

307 

0,024

475 

0,016

703 

Çevre ana kriteri içerisinde ağırlığı en yüksek kriterin Ç11 (Deşarj edilen su miktarı) kriteri 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Sosyal Boyut Entropi Ağırlık Değerleri 

Kri

ter S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Wj 0,000

073 

0,031

666 

0,000

105 

0,000

451 

0,000

167 

0,302

405 

0,011

710 

0,006

923 

0,028

691 

0,074

495 

0,078

533 

0,464

780 

 

Sosyal boyut ana kriteri içerisinde ise en yüksek ağırlığa S12 (Toplam bağış ve yardımlar) 

kriteri sahiptir. 

Tablo 6. Ekonomi Boyutu Entropi Ağırlık Değerleri 

Kriter E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Wj 0,585405 0,010038 0,010178 0,303262 0,001490 0,024171 0,060512 0,004943 

 

Ekonomi boyutu kriteri içerisinde ise önem düzeyi en yüksek kriter E1 (Toplam ciro miktarı) 

kriteridir. 

Çalışmanın bir sonraki adımında kriter ağırlıkları kullanılarak veriler TOPSIS yöntemiyle analiz 

edilmiştir. TOPSIS yönteminin uygulanması ile elde edilen sıralama tabloları: 

Tablo 7. Çevre Boyutunun TOPSIS Yöntemi Analizi 

Alternatif Değer Sıralama 

2020 0,143415911 3 

2019 0,148531613 2 

2018 0,841345545 1 
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Tablo 7’ye bakıldığında çevre boyutu kapsamında en iyi performansın 2018 yılında sağlandığı 

görülmüştür. 

Tablo 8. Sosyal Boyutun TOPSIS Yöntemi Analizi 

Alternatif Değer Sıralama 

2020 0,0242799 3 

2019 0,985631847 1 

2018 0,2219943 2 

Tablo 8’de sosyal boyut ele alındığında ise 2019 yılının sürdürülebilirlik performansı en yüksek 

değerdedir. 

Tablo 9. Ekonomi Boyutunun TOPSIS Yöntemi Analizi 

Alternatif Değer Sıralama 

2020 0,309713839 2 

2019 0,263882629 3 

2018 0,722044576 1 

Ekonomi boyutuna göre ise yine en iyi sürdürülebilirlik performansı 2018 yılında ortaya 

konmuştur. 

 

SONUÇ 

Bu çalışma ile Türkiye’deki bir cam üretim işletmesinin kurumsal sürdürülebilirlik performansı 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda kurumsal sürdürülebilirlik performansının üç boyutu olan 

çevresel, sosyal ve ekonomik boyut için kriterler toplanmıştır. Çalışmada ele alınan kriterler 

literatür taraması ve firmanın yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarından derlenmiştir. Ardından 

kriterler Entropi ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Kriterler objektif bir 

ağırlıklandırma metodu olan Entropi yöntemi ile uzman görüşüne ihtiyaç duyulmadan 

ağırlıklandırılmıştır. Alternatiflerin değerlendirilmesinde ise TOPSIS yöntemi kullanılarak yıllar 

içerisindeki performanslar sıralanabilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre 2018 yılı çevresel 

sürdürülebilirlik performansında ve ekonomik sürdürülebilirlik performansı değerlendirilmesinde 

en iyi performans gösteren yıl olmuştur. Firmanın ilerleyen yıllarda daha kötü performans 

sonuçları elde etmesi nedeniyle sürdürülebilirlik performansında düşüş olduğunu söylemek 

mümkündür. 2020 yılı itibariyle ülkemizde görülmeye başlayan Covid-19 pandemisinin de bu 

sonuçta etkisi olduğu söylenebilir. Yaşanan pandeminin firma esnekliği üzerinde olumsuz etkileri 

olmuştur. Sürdürülebilirlik ve esneklik ise birbirini etkileyen unsurlardır (Fahimnia & 

Jabbarzadeh, 2016). Firma beklenmedik aksaklıklarla karşılaşmış ve bunlarla başa çıkarken 

sürdürülebilirlik hedeflerinden ödün vermek durumunda kalmış olabilir.  Firmanın 

sürdürülebilirlik performansını artırabilmesi için çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda 

iyileştirmelere yönelik politikalar geliştirmesi önerilmektedir. Firmanın sürdürülebilirliği 

iyileştirme yönünde atacağı adımlar firmanın iç ve dış paydaşlarla ilişkilerinin de gelişmesine 

olanak tanıyacaktır. 
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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı; çalışanların karanlık liderlik ve kayırmacılık algılarının presenteizm üzerine etkisini tespit 

etmektir. Araştırma verisi; Malatya ilindeki tekstil işletmelerinde çalışan 513 çalışandan anket tekniği kullanılarak 

toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS 26.0 ve AMOS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 

karanlık liderlik ve kayırmacılık ile presenteizm arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öte 

yandan karanlık liderlik ile kayırmacılık arasında ise yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Buna bağlı olarak 

yapılan regresyon analizlerinde çalışanların karanlık liderlik ve kayırmacılık algılarının presenteizm üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Karanlık Liderlik, Kayırmacılık, Presenteizm, Tekstil  

 

THE EFFECT OF EMPLOYEES’ DARK LEADERSHIP AND FAVORITISM 

PERCEPTIONS ON PRESENTEEISM: A RESEARCH ON TEXTILE 

EMPLOYEES 

 

Abstract 

The main aim of this study; to determine the effect of employees' dark leadership and favoritism perceptions on 

presenteeism. Research data; It was collected from 513 employees working in textile enterprises in Malatya by using 

questionnaire technique. The collected data were analyzed with SPSS 26.0 and AMOS 24.0 program. According to the 

findings, a moderately positive and significant relationship was determined between dark leadership and favoritism 

with presenteeism. On the other hand, a highly significant relationship was found between dark leadership and 

favoritism. Accordingly, in the regression analyzes made, it was found that the dark leadership and favoritism 

perceptions of the employees had a significant effect on presenteeism  

Keywords: Dark Leadership, Favouritism, Presenteism. Textile 

 

GİRİŞ 

Örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşması, rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlaması ve 

varlığını sürdürmesi örgütsel başarılarına bağlıdır. Örgütsel başarı göstergelerinin başında gelen 

verimlik ve performansın sağlanmasında ise çalışanların verimliliği oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Örgütlerde çalışanları ve dolayısıyla onların verimliliklerini etkileyen birçok unsur 

bulunmaktadır. Liderlik bu unsurların başında gelmektedir. Lider; hem davranışları hem de 

söylemleri ile takipçilerini etkileyerek onlara yol gösterir. Takipçilerine yaşattığı olumlu ve 

olumsuz hisler; onları örgütte ya dışlar ya da örgütün bir parçası durumuna getirir. Liderlerin 

istenmeyen olumsuz davranışları olarak tanımlanan karanlık liderlik; çalışanları derinden 

etkilemektedir. Örgütün başarısını etkileyen unsurlar arasında öne çıkan bir diğer olumsuzluk ise 

kayırmacılıktır. Liderlerin yakın çevrelerine ya da ilişkide olduğu kişilere ayrıcalıklı davranması 

olarak tanımlanan kayırmacılık; örgütlerde yozlaşmaya neden olmaktadır. Örgüt içinde görülen 

bu tarz adaletsiz uygulamalar hem örgütü hem de örgütün önemli bir parçası olan 

çalışanların verimliliğini derinden etkilemektedir. Çalışanların işlerinin başında olmalarına 

rağmen, görevlerini tam anlamıyla yerine getirememeleri olarak tanımlanan presenteizmde 

çalışan verimliliği ve örgütsel verimlilik öne çıkmaktadır. Çalışanların fiziksel ya da psikolojik 

sağlık sorunu olmasına rağmen işiyle ilgili korkuların ağır basması nedeniyle işe gelmeleri olarak 

tanımlanan presenteizm, hem çalışanların sağlık durumunu etkilemekte hem de ciddi maliyetlere 
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yol açabilmektedir. Dolayısıyla bu durum presenteizmi; örgütler için oldukça önemli bir konu ve 

sorun haline getirmektedir. Araştırma kapsamında karanlık liderlik ve kayırmacılık unsurlarının 

presenteizmin önemli yordayıcıları olduğu düşünülmektedir.  

Bu araştırmanın temel amacı; çalışanların karanlık liderlik ve kayırmacılık algılarının presenteizm 

üzerine etkisini araştırmaktır. Örgütler için oldukça önemli görülen presenteizm sorunu ile ilgili 

yapılan çalışmalar incelendiğinde; karanlık liderlik ve kayırmacılık değişkenlerinin birlikte ele 

alındığı henüz bilinen bir çalışma yapılmamıştır. Bu kapsamda araştırmanın önemli bir kuramsal 

boşluğu doldurduğu düşünülmektedir. 

 
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Karanlık Liderlik 

Lider, hem davranışları hem de söylemleri ile astlarını etkileyerek onlara rehberlik eder. Liderin 

çalışanlarına yaşattığı olumlu ve olumsuz hisler, örgütsel başarıyı ya da başarısızlığı beraberinde 

getirir (Bakan ve Büyükbeşe; 2010: 74). Bu kapsamda lider başarı ile birlikte anılmakta ya da bu 

unsurlar ölçülerek değerlendirilmektedir (Husted, 2008: 23). Başka bir ifadeyle lider, hedeflenen 

sonuca ulaşırsa başarılı, ulaşamazsa başarısız görülmektedir (McIntosh ve Rima, 1997: 19-20). 

Bu bağlamda liderin çabaları da önemsenmemektedir. Liderin insanlar tarafından kabul gören 

kişilik özellikleri liderin aydınlık tarafını oluştururken, liderin istenmeyen ve olumsuz kişilik 

özellikleri ise liderliğin karanlık tarafını oluşturmaktadır. Liderliğin karanlık tarafı, kulağa kötü 

gelse de aslında doğal bir durum olup insan gelişiminin sonucu olan güdü, içgüdü ve işlev 

bozukluklarıdır. Bu kapsamda karanlık taraf, genellikle araştırılmayan ya da biz deneyimleyene 

kadar bilemediğimiz bir duygusal olaydır (McIntosh ve Rima, 2007: 28). Karanlık liderlik, bir 

örgütün kaynaklarını ve etkinliğini kullanarak çalışanlarının motivasyonunu, iş tatminini ve 

refahını olumsuz biçimde etkileyerek örgütün menfaatlerine zarar veren yöneticinin sistematik ve 

tekrarlanan davranışıdır (Aasland, 2009: 439). Buna ek olarak karanlık liderlik, insanların 

başarılarını azaltarak onları başarısızlığa iten güdü, içgüdü ve işlevsel bozukluklardır (McIntosh 

ve Rima, 1997: 28). Örgütlerde ortaya çıkan bu durum hem örgüte hem de liderin kendisine zarar 

verebilmektedir (Conger, 1990: 44). 

1.2.Kayırmacılık Davranışı 

Kayırmacılık, yöneticilerin/amirlerin ya da güce sahip olanların yakın çevrelerine veya ilişkide 

olduğu kişilere ayrıcalıklı davranması olarak ifade edilmektedir (Saylı ve Kızıldağ, 2007: 235). 

Dolayısıyla kayırmacılık, yakın ilişki ağları yoluyla meydana gelen bir çarpık ilişki şeklidir 

(Aytaç, 2010: 3-26). Bu kapsamda kayırmacılıkta;  yöneticilerin, kendilerine duygusal, sosyal ve 

çeşitli nedenlerle bağ kurarak kendilerini yakın hissettiren kişileri yasalara aykırı ve adaletsiz bir 

biçimde desteklemesi ve koruması söz konusudur (Erdem ve Meriç, 2012: 142). Kayırmacılık 

olgusunun oluşmasında iki taraf bulunup bu taraflardan biri kayıran taraf iken, diğer taraf ise 

kayırılan taraftır. Kayıran taraf, yönetimde gücünü elinde bulunduran, kayırmacılığı yapan kişi 

iken, kayrılan taraf ise işleri kolaylaştırılan ve korunan kişidir. Daha açık ifadeyle kayıran ve 

kayırılan ilişkisinde dikey hiyerarşik bir yapı mevcuttur. Kayırılan taraf bu yapıda alt kademe ve 

pozisyonlarda bulunurken, kayıran taraf ise bu yapıda daha üst kademelerde ve pozisyonlarda yer 

almaktadır. Kayıran taraf bu süreçte kendisine bağlı ve sadık personele sahip olma, saygı 

kazanma, itibar ve iktidar elde etme ve hatta gelir elde ederken, kayrılan taraf ise kayırana saygı 

gösterme, sadık olma, bağlanma, minnet duyma, hediye ve rüşvet verme gibi davranışlar 

göstermektedirler. Kayırmacılık, bir örgütte ortaya çıktığı andan itibaren hem bireysel hem de 

örgütsel çeşitli sonuçlara neden olmaktadır. Örgütün genel yapısındaki durgunluk, örgütün 

tamamında görülen maneviyat düşüşü ve örgütsel performanstaki azalma, kayırmacılığın ortaya 

çıkardığı örgütsel sonuçlardır. Kayırmacılıktan etkilenen üçüncü kişilerdeki örgütsel bağlılık, 

örgütle bütünleşme ve iş tatmininin olumsuz yönde etkilenmesi ise kayırmacılığın bireysel 

sonuçlarıdır (Khatri ve Tsang, 2003: 295-298). Bununla birlikte örgütte görülen kayırmacılık 

uygulamaları çalışanların üst pozisyonların yetkinliklerini edinmede isteksizliğe neden 

olmaktadır. Bu durum beraberinde çalışanların öğrenme isteklerinin azalmasına, daha az çaba 
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göstermelerine ve verimsizleşmelerine yol açmaktadır. Dolayısıyla örgütsel performansın 

azalmasına neden olabilmektedir (Coco ve Lagravinese, 2014: 444). 

1.3.Presenteizm (İşte Varolamama) 

Presenteizm, çalışanın psikolojik ya da fizyolojik olarak rahatsız olduğu zamanlarda izin talep 

edebileceği halde işe gelmesi olarak tanımlanmaktadır (Bierla vd., 2013: 1538). Başka bir ifadeyle 

presenteizm, çalışanın stres, hastalık veya dikkat dağınıklığı nedeniyle iş yerinde bulunma 

zorunluluğu hissetmesi ya da iş güvencesinin olmayışı ve örgütsel bağlılık göstergesi sebebiyle 

fazla mesaiye ihtiyaç olmasa dahi uzun süre fazla mesai yapmasıdır (Middaugh, 2006: 103).  

Presenteizmde odaklanılan husus, çalışanın sağlık sorunları nedeniyle iş performansında meydana 

gelen düşüklüktür (Schultz ve Edington, 2007: 548). Presenteizm, sağlık sorunları bulunmasına 

rağmen işe gitme (hastalık kaynaklı presenteizm) ve gerçekten böyle bir ihtiyacı olmaksızın 

işyerinde uzun saatler çalışmayı tercih etme (hastalık kaynaklı olmayan presenteizm) şeklinde 

sınıflandırılmaktadır (Quazi, 2013: 9). Bu kapsamda hastalık kaynaklı presenteizmin çalışanlar 

arasında en yaygın presenteizm türü olduğu görülmektedir. Hastalık kaynaklı presenteizme ait 

maliyetlerin yüksek olması durumunda hastalık nedeniyle işe gelmeme durumu azalmaktadır. 

Sağlık sorunu olan çalışanların işini başkasına devredememesi, zaman baskısına maruz kalması 

ve kişisel malî ihtiyacının bulunması, hastalık kaynaklı presenteizmin önemli nedenlerindendir 

(Johansen, 2012: 90). Öte yandan hastalık kaynaklı olmayan presenteizmde çalışanların içinde 

bulunduğu stres, aile problemleri, maddi sıkıntılar ve işyeri baskısı gibi hayat koşulları onu işe 

gitmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla mevcut kapasitelerinin altında performans sergilemektedirler. 

Presenteizm, işgörenin iyileşmesine engel olduğundan ciddi sağlık problemlerine ve hastalık 

risklerinin artmasına sebep olabilmektedir (Hansen ve Andersen, 2008: 957). Bununla birlikte 

bulaşıcı hastalık taşıyan bir işgörenin işe gelmesi durumunda, bu hastalığı kolaylıkla iş çevresine 

yaydığı, bu durumun da örgütte üretkenliği büyük oranda etkilediği ve büyük maliyet kayıplarına 

neden olduğu belirtilmektedir (Garrow, 2016: 2). Bu kapsamda presenteizm, hem insani hem de 

maddi kaynaklar bakımından ciddi zararlar verebilmektedir. 

1.4.Karanlık Liderlik, Kayırmacılık ve Presenteizm İlişkisi 

Örgütsel başarı göstergelerinin başında gelen verimlik ve performansın sağlanmasında 

çalışanların verimliliği oldukça önemli bir yere sahiptir. Çalışan verimliliği kapsamında 

çalışanların işlerinin başında olmalarına rağmen, verimsiz çalışması olarak tanımlanan 

presenteizm, karanlık liderlik ve kayırmacılığın önemli unsurları olarak öne çıktığı 

düşünülmektedir. Liderlerin karanlık liderlik davranışları çalışanların zihinsel sağlığı açısından 

değerlendirildiğinde; stres, endişe, hayal kırıklığı, depresyon, duygusal tükenmişlik, sapkın 

davranışlarda bulunmak, kendine güven eksikliği ve iş/aile çatışmaları gibi fiziksel ve psikolojik 

birçok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Çalışanın karanlık lider davranışından dolayı 

yaşadığı bu sorunlar ise örgütte çalışırken iş motivasyonunda düşüş, iş verimliliğinde azalma, 

performansında düşüş, işten memnun kalmama, işlerine yabancılaşma, iş ve yaşam tatminsizliği, 

iş yerinde mutsuzluk, yaratıcılığı olumsuz etkileme, örgütsel ve sosyal destek algılamalarında 

zayıflama, işe bağlılıkta azalma hissi, olumsuz davranışlar karşısında baş kaldırı, işten ayrılma 

niyeti olarak kendini göstermektedir. Çalışan verimliliğinde önemli olduğu düşünülen bir diğer 

unsur olan kayırmacılık davranışlarının örgütte görülmesi ile birlikte örgütün genel yapısında 

durgunluk, örgütün tamamında bir maneviyat düşüşü ve örgütsel performansta azalma biçiminde 

olumsuz etkiler görülmektedir. Kayırmacılıktan etkilenen üçüncü kişilerdeki örgütsel bağlılık, 

örgütle bütünleşme ve iş tatmininin olumsuz yönde etkilenmesi ise kayırmacılığın bireysel 

sonuçları olarak sayılabilmektedir (Khatri ve Tsang, 2003: 295-298). Ayrıca çalışanların üst 

pozisyonların yetkinliklerini edinmedeki isteksizliğine de neden olması ile birlikte öğrenme 

isteklerinin azalmalarına, daha az çaba göstermelerine ve verimsizleşmelerine yol açmaktadır 

(Coco ve Lagravinese, 2014: 444). Çalışanların fiziksel ya da psikolojik sağlık sorunu olmasına 

rağmen işle ilgili kaygılarının ağır basması nedeniyle işe gelmeleri olarak tanımlanan 

presenteizm, hem çalışanların sağlık durumunu etkilemekte hem de ciddi maliyetlere yol 

açabilmektedir. Bu kapsamda verimlilik, motivasyon ve çalışan performanslarının düştüğü, 

hizmet kalitesi ve iş tatmininin de azaldığı görülmektedir (Aslan ve Etyemez, 2015: 414). 
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Karanlık liderlik, kayırmacılık ve presenteizm ile ilgili bu bulgular değerlendirildiğinde; karanlık 

liderlik ve kayırmacılık davranışlarının çalışanlar üzerinde bıraktığı etkiler ile presenteizmi ortaya 

çıkaran etkenlerin benzeştiği görülmektedir. Bu kapsamda presenteizmin arkasında yatan 

nedenlerin başında karanlık liderlik davranışı ve kayırmacı davranışların olduğu 

düşünülmektedir.  

 
2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

2.1. Araştırma Tasarımı, Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evreni Malatya ili büyük ve orta ölçekli tekstil işletmeleri çalışanlarından 

oluşmaktadır. Evren 9214 kişidir. Örneklem ise araştırmaya gönüllü olarak katılan 513 kişiden 

oluşmaktadır. Örneklemin büyüklüğü %95 güven düzeyinde ve ±0,05 güven aralığında 

belirlenmiştir. 

2.2.Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırma, Malatya ilinde bulunan büyük ve orta ölçekli tekstil işletmeleri çalışanlarının cevapları 

ile sınırlıdır. Ayrıca çalışmanın kesitsel araştırma deseninde olması da bir diğer kısıttır. 

2.3.Veri Toplama Yöntemi ve Araştırmanın Metodu  

Araştırma verisinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Tekstil sektörü 

çalışanlarına uygulanan anketin ilk bölümünde demografik nitelikler, ikinci bölümünde 

çalışanların karanlık liderlik algılarını ölçmek için Başar ve arkadaşları (2016) tarafından 

geliştirilen üç boyut ve 17 ifadeden oluşan iş yerinde karanlık liderlik algısı ölçeği, üçüncü 

bölümünde ise çalışanların kayırmacılık algısını ölçmek için Asunakutlu ve Avcı (2010: 102) 

tarafından geliştirilen üç boyut ve 17 ifadeden oluşan kayırmacılık ölçeği ve son bölümünde 

çalışanların presenteizm (işte varolamama) düzeylerini ölçmek için Demirbulat ve Bozok’un 

(2015) çalışmalarından Türkçeye uyarlanan “Standford Presenteizm Ölçeği” yer almaktadır. 

Ölçekler, 5’li Likert tipindedir. Araştırmanın istatistiki analizinde SPSS 26.0 ve SPSS AMOS 

programdan faydalanılmıştır. Araştırmada Cronbach Alpha güvenilirlik analizi, doğrulayıcı ve 

tanımlayıcı faktör analizleri, korelasyon ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır.  

2.4.Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

H1. Çalışanların karanlık liderlik algılarının presenteizm üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2. Çalışanların kayırmacılık algılarının presenteizm üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3. Çalışanların karanlık liderlik ve kayırmacılık algılarının presenteizm üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır.  

 

Karanlık Liderlik 

Kayırmacılık 

Presenteizm 

(İşte VarOlamama) 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Demografik Nitelikler 

Katılımcıların %70’i erkek, %30’u ise kadındır. %77’si evli, %23’ü bekâr olan katılımcıların,  

%48’i ilköğretim, %36,5’i de lise mezunudur. Yaşa göre en yüksek oranla katılımcıların %34,7’si 

36-45 yaş aralığında yer almaktadır. Son olarak katılımcıların %80,1’i mavi yakalılardan %19,9’u 

ise beyaz yakalılar oluşturmaktadır.  

3.2.Faktör Analizi ve Güvenilirlik 

Karanlık liderlik ölçeğinin KMO değeri 0,962, Bartlett testi değeri ise anlamlı (X2= 9928,788; 

p< 0,001) çıkmıştır. Kayırmacılık ölçeğinin ise KMO değeri 0,956, Bartlett testi değerinin anlamlı 

(X2= 6897,275; p< 0,001) olduğu bulunmuştur. Presenteizm ölçeğinin de KMO değeri 0,826, 

Bartlett testi değerinin anlamlı olduğu (X2= 2020,000; p< 0,001) saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör 

analizleri sonucunda elde edilen uyum değerlerinin kabul edilebilir değerler arasında olduğu 

belirlenmiştir. 

Araştırmanın bağımsız değişkenlerinden biri olan karanlık liderlik ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 

0,948, diğer bağımsız değişken olan kayırmacılık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,939, bağımlı 

değişken olan presenteizm ölçeğinin güvenilirlik katsayısı ise 0,867 değerindedir. Bu değerler 

araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin oldukça güvenilir olduklarını göstermektedir.  

3.3.Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Karanlık liderlik ile kayırmacılık arasında (r= 0,622, p< 0,01) yüksek düzeyde, karanlık liderlik 

ile presenteizm arasında (r= 0,522, p< 0,01) orta düzeyde ve kayırmacılık ile presenteizm arasında 

(r= 0,522, p< 0,01) orta düzeyde ilişki saptanmıştır.  

3.4.Karanlık Liderlik ve Kayırmacılığın Presenteizm Üzerine Etkisi 

Çoklu regresyon analizi modelinde katılımcıların karanlık liderlik algılarının presenteizm 

üzerinde anlamlı bir etkiye (p< 0,01; F=191,492) sahip olduğu bulunmuştur.  

Katılımcıların kayırmacılık algılarının da presenteizm üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

(p< 0,01; F= 252,316) görülmüştür. 

Son olarak katılımcıların hem karanlık liderlik hem de kayırmacılık algılarının presenteizm 

üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu (p< 0,01; F= 152,747) saptanmıştır.  

Bu üç değişkenin alt boyutları arasındaki ilişkilere de bakılmış ve regresyon analizleri bağlamında 

değerlendirilmiştir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan araştırmada katılımcıların presenteizmin (işte varolamama) algılarının yöneticilerinin 

karanlık liderlik davranışları ve bu süreçteki kayırmacılık uygulamalarından etkilendiği 

bulgulanmıştır. Çalışanların yöneticilerinin uyguladıkları liderlik sürecinin karanlık boyutlarının 

bulunduğunu algılamaları ve ayrıca yöneticilerin çalışanlar arasında yaptıkları kayırmacı 

davranışlarının çalışanları olumsuz etkileyebildiği bu bağlamda onların moral ve 

motivasyonlarının bozulmasında ve streslerinin yükselmesinde etkili olduğu sonucuna 

erişilmiştir. Çünkü analiz sonuçlarına bakıldığında, karanlık liderliğin presenteizm üzerindeki 

etkisi bağlamında presenteizmdeki değişmenin %27’sini karanlık liderlik açıklamaktadır. Aynı 

şekilde kayırmacılığın presenteizm üzerindeki etkisi ele alındığında, çalışanların işte 

varolamamalarının nedenlerinin %33’ünün yöneticilerin kayırmacılık uygulamalarından 

kaynaklandığı saptanmıştır. Karanlık liderliğin ve kayırmacılığın birlikte presentesizm üzerindeki 

etkisinde de çalışanların işte varolamamalarının %37’sinin yöneticilerinin olumsuzluk liderlik 

uygulamaları ve çalışanlar arasında nesnel davranmamaları kaynaklı olduğu açığa çıkmıştır. 

Araştırmacılar, bu bulgular doğrultusunda yöneticilerin karanlık liderlik uygulamaları ve 

kayırmacılık davranışlarının presenteizmi yordayan iki önemli değişken olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Başka bir ifadeyle, çalışanların işte varolamama nedenleri arasında karanlık 

liderliğin ve kayırmacılığın var olduğu saptanmıştır. Gerçekte çalışanların işte varolamamaları 
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onların etkinlik ve verimliliklerinin düşmesine yol açabilmektedir. Ayrıca karanlık liderlik 

uygulamaları ve kayırmacılık davranışları örgütün kurumsallaşmasını, yöneticilerin ahlaki ve akli 

davranışlar sergilemelerini de olumsuz etkilemekte ve örgüt içinde olumsuz bir iklimin 

oluşmasına yol açabilmektedir. Belki doğrudan ve kısmen görülebilen örgütsel yansımaların 

dışında dolaylı olarak da yöneticinin bizzat kendisini olumsuz etkilemektedir. Çünkü parçada 

yaşanan sorunun bütüne yansıması kuşkusuz kaçınılmazdır. Artan sorunlar uzun vadede 

yöneticinin bizzat kendisini başarısızlığa sürükleyebilmektedir. O halde “acaba neden yöneticiler 

hem örgütlerini hem de kendilerini olumsuz etkileyebilen bu uygulamalara yönelmektedir?” 

sorusunu yöneltmek kaçınılmaz olmuştur. Kuşkusuz ki bunun nedenleri arasında yöneticilerin 

duygu durumları, duygularını yönetememeleri, akli davranış sergileyememeleri, en önemlisi 

kişilik ve benlik yapıları ve geçmişten ana kadarki süregelen kültürel uygulamalar yer almaktadır.  
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Özet  

Sıradışı siyasi liderler konumları gereği sıradışı koşulları yönetebilmek için verecekleri kararlarda riskli ve zor 

durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bilgiye ulaşmak kolay ve hızlı olduğu için liderler yoğun eleştirilere maruz 

kalmaktadırlar. Bu eleştiriler çözümleri zorlaştırma ile birlikte hem lideri hem de takipçileri etkilemektedir. Liderlerin 

sıradışı olaylarda gösterdikleri davranışların sorgulanması ve ortaya konulması için Covid-19 salgın süreci önemlidir. 

Buradan hareketle Covid-19 salgını ile değişen koşullar, ülkelerin imkanları, teknolojinin gelişimi sıradışı liderliği 

yeniden ayrıntılı bir biçimde sorgulamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla sıradışı liderlerin özelliklerini 

ve yeni sıradışı liderlik yaklaşımlarının ortaya çıkacağı öne sürülmektedir. Çalışmada koronavirüsün Almanya, 

Amerika, Çin, İngiltere ve Rusya ülkelerinde resmi olarak ilk görülme tarihleri dikkate alınarak ülke liderlerinin basında 

ve resmi hesaplarında yer alan açıklamaları Nvivo 10 programına aktarılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular 

sonucunda sıradışı liderlerin karizmatik, ideolojik ve pragmatik liderlik davranışlarını sergilemelerinin yanı sıra başarılı 

bir sıradışı liderin; proaktif, demokratik, işbirliğine yatkın ve önlem alabilen, şefkatli, empatik; başarısız sıradışı lider 

ise bilimden uzak, kibirli, önyargılı, uzman görüşlerini önemsemeyen, hayalperest, sorumluluk almayan, takipçileri 

yanlış yönlendiren özellikleri olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sıradışı Liderlik, Siyasi Lider, Pandemi, Nitel Çalışma 

 

FROM EXTRAORDINARY EVENT TO EXTRAORDINARY LEADERSHIP: 

AN EVALUATION ON THE BEHAVIORS OF POLITICAL LEADERS 

DURING THE PANDEMIC PROCESS 

 

Abstract  
Extraordinary political leaders are faced with risky and difficult situations in their decisions to manage extraordinary 

conditions due to their position. The Covid-19 epidemic process is important in order to question and reveal the 

behavior of leaders in extraordinary events. From this point of view, the aim of the study is to question the extraordinary 

leadership in detail, the changing conditions with the Covid-19 epidemic, the opportunities of the countries, the 

development of technology. For this purpose, it is suggested that the characteristics of extraordinary leaders and new 

extraordinary leadership approaches will emerge. In the study, the statements of the country leaders in the press and in 

their official accounts were examined by transferring them to the Nvivo 10 program, taking into account the official 

first appearance of the coronavirus in Germany, America, China, England and Russia. As a result of the findings, 

extraordinary leaders exhibit charismatic, ideological and pragmatic leadership behaviors, as well as a successful 

extraordinary leader; proactive, democratic, collaborative, foresight and precautionary, compassionate, empathetic; the 

unsuccessful extraordinary leader, has been found to have characteristics that are far from science, arrogant, prejudiced, 

do not care about expert opinions, dreamer, do not take responsibility, and mislead followers. 

 

Keywords: Exceptional Leadership, Political Leader, Pandemic, Qualitative Study 

 

GİRİŞ 

Küresel olarak bu zamana kadar seçim zamanlarını hariç tuttuğumuzda, siyasi liderlerin 

takipçileri/karşıtları, onları uluslararası ilişkilerde gösterdikleri davranışlara göre 

betimlemişlerdir. Ancak 2019 yılının sonunda başlayan ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından küresel salgın olarak kabul edilen koronavirüs (Covid-19) ile birlikte tüm 

dünya altüst olmuştur. Salgın ile birlikte belirsizliklerin arttığı, değişimlerin hızlandığı ve 

dünyanın kaotik bir ortama girdiği söylenebilir. Dünyanın gözünün önünde olan liderleri 

incelenmesi için beklenmedik bir fırsat oluşmuştur. Mumford (2010) çalışmasında değişim ve 
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vizyon konularında artan tartışmalardan dolayı liderlik yaklaşımlarının sorgulanması gerektiğini 

öne sürmüştür. Çünkü değişim süreçlerindeki belirsizlik ve kaosla sıradışı koşullar oluşur. 

Böylece liderliğe yeniden odaklanma ve sıradışı liderliği sorgulama imkanı doğmuştur.  

Mumford (2006) sıradışı liderlik yaklaşımları oluşturmak için dünyada yer edinmiş 120 liderin 

biyografilerini incelemişlerdir. Buradan hareketle Covid-19 salgını ile değişen koşullar, ülkelerin 

imkanları, teknolojinin gelişimi sıradışı liderliği yeniden ayrıntılı bir biçimde sorgulamak 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla sıradışı liderlerin özelliklerini ve yeni sıradışı 

liderlik yaklaşımlarının ortaya çıkacağı öne sürülmektedir. Çalışmada koronavirüsün Almanya, 

Amerika, Çin, İngiltere ve Rusya ülkelerinde resmi olarak ilk görülme tarihleri dikkate alınarak 

ülke liderlerinin basında ve resmi hesaplarında yer alan açıklamalar incelenmiştir. Zaman 

kısıtından dolayı 5 ülkenin incelenmesi, liderlerin açıklamalarının tamamına ulaşamamak 

çalışmanının sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 

Trump, “mevsimsel bir grip” tespitiyle bir sorun olmadığını; Borris ise “sürü bağışıklığı” ile 

sorunu çözeceğini; Putin’in “sembolik başkan ile” sorumluluğu almadığı, Merkel’in “proaktif 

yaklaşımı ile birliktelik ve dayanışma” vurgusu ve son olarak Şi Cinping (Xi Jinping) “Küresel 

Kamu Malı” aşı üretimiyle Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğünü belirtmiş ve olabildiğince arka 

planda kalmayı tercih etmiştir. 

 

1. Kavramsal Çerçeve 

Sıradışı liderliğe giden yolda liderlik yaklaşımları; örgütlerin, toplumların, liderlerin ve 

takipçilerin davranışları, duyguları, özellikleri, dikkate alınarak zamana ve çevresel faktörlere 

göre şekillenmiştir. Ancak bazı liderlerin takipçiler üzerinde oluşturduğu etkinin boyutunu 

Shamir ve arkadaşları (1993) takipçilerin kendilerini, duygularını ve değerlerini ifade etmede 

vizyonun rolünü vurgularken, Bass (1997)’a göre sıradışı liderler takipçilerini etkilemek için 

motive edici ve entelektüel davranış sergilerler. Den Hartog ve arkadaşları (1999), takipçilerin 

etkilenme eğilimlerine yanıt verebilmek için onların özelliklerini ve istekli olduklarını anlamaya 

çalışmak; diğer taraftan Hunt ve arkadaşları (1990) ise sıradışı liderliğe duyulan ihtiyacı doğuran 

koşulların anlaşılması gerektiğini savunmuştur. Mumford (2006) ise sıradışı liderliği anlamakta 

en önemli ve tek çerçeveyi etki ve motivasyonun sağladığını kabul etmek gerektiğini 

savunmuştur. Mumford (2010) sıradışı liderliğe karizmatik ve dönüşümsel liderlik 

yaklaşımlarının dışında farklı liderlik yaklaşımlarının da gideceğini belirtmiştir. Bu yaklaşımlar 

ile birlikte sıradışı liderliğin ortaya çıkmasında etkili olan kriz ve kaos ortamlarının karizmatik, 

ideolojik ve pragmatik liderlikle kesiştiğini ileri sürmüştür. Üç lider tipinin etkili olma 

potansiyelinin yanı sıra takipçi türlerinin farklı olması başta olmak üzere birçok konuda da 

farklılık göstereceklerini belirtmiştir. Mumford (2010) karizmatik liderliği, geleceğe yönelik 

olumlu bir vizyona sahip, özgüveni yüksek, dürüst ve cömert görünen, liderin gündeminden veya 

örgütten ziyade lidere sadık olan takipçilerden oluşmasının yanı sıra liderin kendini ifade etme 

eğiliminde olduğu bir liderlik tarzı; ideolojik liderliği, bir liderin idealize edilmiş bir geçmiş 

duruma dönme arzusunu ifade etme eğiliminde olduğu ve liderinkine benzer bir değer sistemine 

sahip, son derece sadık takipçilerden oluşan küçük bir grubu kendine çektiği bir liderlik tarzı; 

pragmatik liderliği ise bilgi yönetimini, uzmanlığı, problem çözmeyi ve fikir birliği oluşturmayı 

vurguladığı bir liderlik tarzı olarak tanımlamıştır. Yani karizmatik liderler geleceğe, ideolojik 

liderler geçmişe ve pragmatik liderler bugüne odaklanır. 

 

2. Araştırma Yöntemi 

Covid-19 hastalığını 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan etmesi 

ile birlikte tüm devletler farklı boyutlarda ve şekillerde önlemler almışlardır. Çin’de ortaya çıkan 

SARS-CoV-2 virüsünün tüm dünyaya yayılmaya başlaması ile birlikte her ülke sağlık sistemi, 

ekonomik gelişmişlik düzeyi ve salgın tecrübelerine göre farklı düzeylerde etkilenmişlerdir. 

Elbette ülke liderlerinin sorumlulukları da bu dönemde artmıştır. Olağanüstü durum olarak 

tanımlanabilecek pandemi süreci öngörülemeyen ve hızlı şekilde kararların alınması gereğini 

ortaya çıkarmıştır. Her lider kendi koşulları ve deneyimlerine paralel olarak çeşitli kararlar almış 

ve uygulanmasını sağlamıştır. Bu çalışma ile olağanüstü bir dönem olan pandemi sürecinin 
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başlangıcında ülke liderlerinin davranışları incelenmektedir. Ülke liderlerinin pandemi 

uygulamaları ve kararlarının sıradışı liderlik yaklaşımları çerçevesinde incelenerek sergiledikleri 

davranışlara göre liderlik özelliklerini belirlemek amacı güden çalışma nitel metot ile dizayn 

edilmiştir. Araştırmada veriler virüsün ilk görüldüğü ve ilk kontrol altına almayı başaran ülke 

olan Çin ile farklı uygulamalarıyla dikkati çeken Almanya, Rusya, İngiltere ve Amerika 

liderlerinin pandemi süreci karar ve uygulamaları ile ilgili açıklamalarından elde edilmiştir. 

Ulaşılabilen tüm açıklamaların dökümleri yapılarak analizlerin yapılması amacıyla Nvivo 10 

programına aktarılmıştır. Basında yer alan haberler ile yayınlanan demeçlerde yer alan veriler 

içerik analizi ile incelenmiş, liderlik davranışları ve tutumlarına yönelik kategoriler 

oluşturulmuştur. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında vakanın görüldüğü 

ilk ülke Çin olurken 1 ay içerisinde sırayla Amerika, Almanya, İngiltere’de ilk vakalar 

görülmüştür. Rusya 25 Mart 2020 tarihine kadar aldığı tedbirler ile ülkesini korumayı başarmıştır. 

Diğer taraftan en çok vaka 80,971,947 ile Amerika’da görülürken, en az vaka 194,947 ile Çin’de 

görülmüştür.  
Tablo 1.Ülkelere Göre Covid-19 Salgın Verileri 

Ülke Nüfus* İlk Vaka 

Tarihi 

Toplam Vaka 

Sayısı** Nüfus/Vaka 
Ölüm 

Sayısı*** Vaka/Ölüm 

Almanya 83,883,596 27 Ocak 2020 13,971,947 6 121,902 114 

Amerika 334,805,269 21 Ocak 2020 80,372,404 4 966,530 83 

Çin 1,448,471,400 31 Aralık 2019 194,947 7430 5,824 33 

İngiltere 68,497,907 31 Ocak 2020 18,695,452 3 160,815 116 

Rusya 145,805,947 25 Mart 2020 15,795,570 9 347,816 45 

Kaynak: 
* https://worldpopulationreview.com/countries 
**https://covid19.who.int/region/euro/country/de 
***https://covid19.who.int/region/euro/country/de 

 

Bu verilerin yanı sıra vakaların toplam nüfusa oranları da anlamlı sonuçlar sunmaktadır. Buna 

göre nüfusa oranla vaka sayısı en fazla olan ülke İngiltere olurken, en az olan ülke yine Çin’dir. 

İngiltere’de her 3 kişiden biri Covid vakası olarak görülürken bu oran Amerika’da 4, Almanya’da 

6, Rusya’da 9, Çin’de 7430’dur. En fazla ölüm 966,530 ile yine Amerika’da en az 5,824 ile yine 

Çin’de yaşanmıştır. Toplam vaka sayısının ölüm sayısına oranlarında da en fazla ölüm yine 

İngiltere’de görülmektedir. Buna göre her 116 vakada bir kişi hayatını kaybederken, bu oran 

Almanya’da 114, Amerika’da 83, Rusya’da 45 ve Çin’de 33’tür.  

3.1. Almanya  

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ilk vakanın görülmesinin ardından virüsün ülkede 

yayılmayacağı görüşüne sahipken kısa bir süre sonra bölgesel bir salgın olan koronavirüsün 

küresel bir salgın haline dönüşeceği yönünde açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamaları ile halkı 

paniğe sağladığı yönünde bir algı oluşsa da Merkel’in net tavrı bu algıyı yıkma konusunda etkin 

olmuştur. Ardından vaka sayılarının artışı ve salgının küresel boyutta tehdit haline gelmesi ile 

birlikte Merkel televizyonlardan yaptığı açıklamalar ile “tarihi bir meydan okuma konusunda 

uyarılarda” bulunmuştur. Bu durum Almanya Lideri Merkel’in halkına karşı net bilgiler 

aktardığını göstermektedir. Diğer taraftan vaka sayılarının artışı ile birlikte çeşitli kısıtlamalar 

getirilirken, özgürlüklerinin ellerinden alnımasının zorluğunu anladığını çocukluğunu hatırlatarak 

empatik bir yaklaşımla anlatan Merkel, soğukkanlılıkla paniklemeden virüsün nedenlerini ve 

nasıl kontrol altına alınabileceğini kararlılıkla açıklamıştır. Merkel yaptığı açıklamalarda alınan 

tedbirlerin halkın görevi olduğunu ve katkısına ihtiyaçları olduğunu vurgulamıştır. Pandeminin 

başında katı önlemler almış olsa da, sağlık sistemine yapılan yatırımları ve katkıları ile hastalarını 

iyileştirme konusunda daha başarılı olabilmiştir (Congar, 2020). Ayrıca yaygın testler ile 

https://worldpopulationreview.com/countries
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vakaların hızlı tespiti ve izolasyon kurallarının uygulanması da ölüm oranlarının düşmesine etkide 

bulunmuştur. Bu şekli ile Merkel ülkede virüsü yavaşlatma hedefine ulaşılarak pandeminin ilk 

aşamasının sona erdiğini açıklamıştır. Aşının bulunması ile birlikte hızlı bir aşılama rekorları 

kırılırken Merkel aşının zorunlu olmadığını belirterek demokratik bir ortam yaratmaya 

çalışmıştır. Ancak aşı zorunlu kılınmazken çeşitli ortak kullanım alanlarına erişim için 3G 

kuralları adını verdiği aşı, negatif test ya da iyileşmiş olma uygulamasını başlatmıştır. Alınan tüm 

kararlar ve yapılan uygulamalar sonucunda Covid-19 pandemisi ile mücadelede Avrupa 

ülkelerinde en başarılı olan ülke olarak Almanya görülmektedir (Congar, 2020; D’Souza, 2020; 

Elsa, 2020; Wittenberg-Cox, 2020).  

 

 

Şekil 1. Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Pandemi Sürecinde Sergilediği Davranışlar 

 

3.2. Rusya 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı ilk açıklama ile pandemi süresince halkın evlerinde 

kalması vurgusu ile sorumluluğu halka yükleyerek disiplinli davranmaları gereğine dikkati 

çekmiştir. Hatta kişilerin kendi sağlıklarının yanı sıra yakınlarının sağlıklı olabilmelerinin 

sorumluluğunu da yine halka yüklemiştir. Virüsün yayılımını yavaşlatmak adına uygulanan 

kısıtlamalar açıklayıcı ancak paniğe neden olabilecek konuşmalar ile duyurulmuştur. Bu 

konuşmalarda yine sorumluluk vurgusu yapılarak salgının tırmanışta olduğu ülkeler örnek 

gösterilerek durumun ciddiyeti anlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan kısıtlamalar tamamen yayılımı 

kontrol altına alma odağında olmuş ve ağır yaptırımlar ile uygulanmıştır. Putin resmi izinler ile 

birlikte halkın evlerinde kalmasını sağlamaya çalışsa da sağlık sistemine yönelik girişimlerde 

bulunulmaması, hatta sağlık çalışanlarının kendilerini koruyabilecekleri bireysel koruyuculara 

sahip olmadıklarını da ifade etmiştir. Bu durum ve çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle sağlık 

çalışanları işlerinden ayrılmak istemişlerdir. 
 

Şekil 2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pandemi Sürecinde Sergilediği Davranışlar 
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3.3. İngiltere 

Pandeminin başlangıcı ile birlikte sürü bağışıklığı siyasiası ile dikkatleri üstüne toplayan Boris 

Johnson kısa bir süre sonra kendisinin de hastalığa yakalanması ile birlikte çeşitli önlemleri hayata 

geçirmiştir. Özellikle el sıkışma hususunda sakınca görmediğini belirten İngiltere Başbakanı vaka 

sayılarındaki artış ile birlikte sosyal mesafe kurallarına önem vermeye başlamıştır. 

İngiltere yaptırımlarında güvenlik güçlerine üst düzeyde yetkiler tanımlayarak kurallara 

uymayanlar hakkında ağır para cezası uygulayabileceğini açıklamıştır. Diğer taraftan bu 

önlemlerin tavsiye değil kural olduğu ve herkesin uymak zorunda olduğu yönünde açıklamalar 

yapılmıştır. Diğer taraftan herkesin bu süreçte bir rolü olduğu vurgusu da önemli bir yer almıştır.  

Bu konuda Boris Johnson pandeminin ilerleyen dönemlerinde kendisinin de aldığı kısıtlama 

kararlarından memnun olmadığını ancak mecbur olduklarını belirtmesi samimiyeti 

yansıtmaktadır. Diğer bir konuşmasında halkına güvendiği ve zorlukların üstesinden 

gelebileceklerine inandığını hatta daha güçlü olacaklarını vurgulamaktadır. 
 

Şekil 3. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın Pandemi Sürecinde Sergilediği Davranışlar 

 

3.4. Çin 

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olarak yerini alan Çin, elbette virüsü tanıma aşamasında 

yeteri kadar tedbir alamamış ve tüm dünyanın tepkisini çekmiştir. Daha sonra alınan tedbirler ve 

uymayalanlara uygulanacak ağır yaptırımlar sonucu salgın kontrol altına alınmaya başlandı. 

Çin’in siyasiaları her zaman tüm devlet mekanizmasının birlikte ve koordine olması ile başarıya 

ulaştığı yönünde açıklamalar yapıldı.  
 

Şekil 4. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (Xi Jinping)’in Pandemi Sürecinde Sergilediği 

Davranışlar 

 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (Xi Jinping)’in özellikle koronavirüsün görüldüğü ilk evrelerde 

gözlerden uzakta kalmayı tercih etmesi halkın eleştirilerine neden olmuştur. Ancak ilk vakanın 

görülmesinden 6 ay kadar sonra Dünya Sağlık Örgütü toplantısında konuşan Şi, her zaman 

açıklık, şeffaflık ve sorumluluk ile hareket ettiğini dile getirmiştir.  
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3.5. Amerika 

Salgının başlangıcında özellikle yurtdışından gelenlere yönelik tedbirler geliştirilmeye başlanmış, 

özellikle Çin’den gelenler için ülkeye girme yasağı getirilmiştir. Diğer taraftan Donald Trump’ın 

Covid için sadece bir grip şeklindeki açıklamaları ile halkı durumun ciddiyetini anlamalarının 

önüne geçmiş, salgının basite alınmasını ve özellikle bilimsel verilere dayanmayan açıklamalar 

yaparak kişisel önlemlerin alınması noktasında geciktirici bir etki yaratmıştır. Pennycook, 

McPhetres, Bago ve Rand tarafından 2020:3) yılında yapılan çalışma sonuçlarına göre Amerika 

halkının koronavirüsü mevsimsel grip olarak düşündüklerini doğrulamaktadır. Diğer taraftan hatlı 

sonuçlar veren testlerin uygulanmaya devam ettirilmesi yönündeki ısrarı ile Trump viürüsün 

yayılmasını önlemede geç kalmıştır (Pilkington ve McCarthy, 2020). Elbette Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki federal yapı sonucunda da pandemiye yönelik ortak bir tutum geliştirilememiştir. 

Swielande (2020:2) Trump’ın pandemi sürecinde hayalci bir liderlik özelliği sergilediğini 

belirtmektedir. Trump, gerçeklere uygun kararlar almak yerine gerçeklerin kararlarına uymasını 

bekleyerek işlerin rayından çıkmasına neden olmuştur. Ancak bu durumda dahi herşeyin kontrol 

altında olduğu yönündeki açıklamaları ile güvenilirliğini daha da yitirmiştir. Yapılan tüm 

açıklamalarında Trump’ın entelektüellikten uzak ve kibirli yapısı dikkati çekmiş, risk almaya olan 

eğimi ile birleşince başarılı olmayan bir liderlik sergilemesine neden olmuştur. (Swielande, 

2020:4). Diğer taraftan Trump’ın artan vakalar ile birlikte tutumu suçlu arama yönünde olarak 

Çin’i suçlama eğilimi sergilemiştir. Bu düşüncesinden hareketle Amerika’nın Dünya Sağlık 

Örgütü’ne destek vermeyeceğini (Picheta ve Yeung, 2020) belirtmesi ile Trump’ın salgın kontrol 

altına alma hususunda liderlik yapamadığı ancak kendisine düşmanlar yarattığı algısı oluşmasına 

neden olmuştur. Trump zaman zaman ülke yönetiminde bulunan yöneticiler ile de anlaşmazlıklar 

yaşamış halkın aklının karışmasına neden olmuştur.  
 

Şekil 5. Amerika Birleşik Devletleri 45. Başkanı Donald Trump’ın Pandemi Sürecinde Sergilediği 

Davranışlar 

4. Sonuç 

Kaos, belirsizlik ve kriz ortamlarında siyasi liderler, toplum üzerinde benzersiz ve kalıcı etkiler 

oluşturmanın yanı sıra geniş sosyal sistemleri de etkilerler. Liderlerin oluşturduğu bu etki 

medyanın gücünü ile desteklendiğinde etkinin boyutu güçlü veya zayıf olmaktadır. (Eubanks vd., 

2010). Ayrıca Griffith (2015) yüksek performansa erişmenin ve toplum üzerinde etkili olmanın 

sıradışı liderlik ile mümkün olduğunu belirtmektedir. 

Merkel pandeminin yarattığı tehlikeyi inkar etmeyerek hızlı bir şekilde kontrol altına almaya 

çalışması ile birlikte karizmatik ve pragmatik liderlik özelliği sergilemiştir. Literatürde yer alan 

çalışmalar da aynı sonuçları desteklemektedir (Fincher, 2020; Yancey-Bragg, 2020). Diğer 

taraftan Merkel sakinliği ve öngörüleri ile ülkesinde vaka görülmeden önce kriz yönetimine 

geçerek farkındalığı ile dikkatleri çekmiştir. 

Merkel salgının başlangıcı ile birlikte hızlı şekilde halkına olayın ciddiyetini ve önemini sakin bir 

şekilde anlatırken, Trump eyalet liderleriyle çatışmalar yaşamıştır. Merkel’in erken tespit 

siyasiası ile ölüm sayılarının artması önlenirken, İngiltere bunu başaramayarak neredeyse 

Almanya’nın 5 katı ölüm sayısı yaşanmıştır. 
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Putin, özensiz ve panik yaratıcı açıklamalar ile sorumlulukları halka yüklemek, sağlık 

çalışanlarının yanında olmamak, önlem almak ve çözüm üretmek yerine sessiz kalması ve ondan 

beklenen açıklamaları belediye başkanının yapmasıyla negatif liderlik davranışları sergilemiştir 

(Asforth, 1994).  

Pandemi sürecine katı kurallar yaklaşımıyla başlayan İngiltere, süreçte herkesin bir görevi 

olduğunu ve önerilerin bir kural olduğunun altını net olarak çizmesi ile otokratik liderlik özelliği 

iken; Borris, her ne kadar “sürü bağışıklığı” açıklamasını yapsa da sağlık çalışanlarına yönelik 

önlem alması ve demeçlerinde sürecin birlikte aşılacağı açıklamasıyla da pragmatik liderlik 

davranışlarını sergilemiştir (Mumford, 2006). 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (Xi Jinping) Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğünde sürecin 

yönetilmesi gerektiğini, üretecekleri aşının küresel kamu malı olacağını belirtirken demokratik 

bir yaklaşım sergilemiştir. Ancak genel olarak arka planda kalıp ülkelerinde kendi kurallarını 

uygulayarak ideolojik liderlik yaklaşımı gösterdikleri söylenebilir. 

Trump ilk olarak bilimsellikten uzak yaptığı açıklamalarla durumu önemsemediğini göstermiş, 

halkı yanlış yönlendirmiş, federal yapı gereği ortak bir tutum oluşmamıştır. Ayrıca gerçeklikten 

uzak hayalperest davranışlarıyla toksik liderlik özelliğini göstermiştir (Reyhanoğlu ve Metin, 

2016). Trump suçlamalarını Çin’e ve Dünya Sağlık Örgütü’ne yaparak negatif liderlik 

yaklaşımları göstermenin yanı sıra başarısız bir lider olarak da nitelendirilmiştir (Swielande, 

2020:4). Trump için Asforth (1994) küçük tiranlar (Petty Tyranny) kavramını kullanabiliriz. Bu 

kavram; "başkalarını küçümseme, kendini yüceltme, düşüncesizlik keyfilik, cesaret kırıcı girişim, 

zorlayıcı bir çatışma çözme tarzı ve koşulsuz ceza" gibi davranışları içerir.  

Sonuç olarak sıradışı olaylarda siyasi liderlerini gösterdikleri davranışları pozitif ve negatif 

liderlik yaklaşımlarını göstermektedir. sıradışı liderlerin karizmatik, ideolojik ve pragmatik 

liderlik davranışlarını sergilemelerinin yanı sıra başarılı bir sıradışı liderin; proaktif, demokratik, 

işbirliğine yatkın ve önlem alan, şefkatli, empatik; başarısız sıradışı lider ise bilimden uzak, 

kibirli, önyargılı, uzman görüşlerini önemsemeyen, hayalperest, sorumluluk almayan, takipçileri 

yanlış yönlendiren özellikleri olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, kurumsal körlük ve boyutlarının (bireysel, kurumsal, sektörel ve yapılan işin rutinlik boyutu) 

çalışan tutumu, iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkisi çalışan tutumunun ise iş tatmini ve iş performansı 

üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat 

Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi’nin 473 çalışanı meydana getirmektedir. Araştırma verilerini toplamak için 

anket yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 25.0 programında frekans analizi, güvenirlik analizi, 

korelasyon analizi ve regresyon analiziyle test edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; kurumsal körlük 

boyutlarından olan bireysel boyut ve yapılan işin rutinlik boyutunun çalışan tutumunu etkilemediği ancak  kurumsal ve 

sektörel boyutun çalışan tutumunu pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Yine bireysel boyutun iş tatmini ve iş 

performansını negatif yönde etkilediği; kurumsal, sektörel ve yapılan işin rutinlik boyutunun iş performansını pozitif 

yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan kurumsal ve sektörel boyutun iş tatminini pozitif yönde etkilediği 

belirlenirken yapılan işin rutinlik boyutunun iş tatminini etkilemediği tespit edilmiştir. Çalışan tutumunun ise iş tatmini 

ve iş performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sonuçlar teorik ve uygulama kapsamında tartışılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Körlük, Çalışan Tutumu, İş Performansı, İş Tatmini. 

 

THE EFFECT OF INSTITUTIONAL BLINDING ON EMPLOYEES: A FIELD 

RESEARCH 

 

Abstract 
The aim of this research is to examine the effect of institutional blindness and its dimensions (individual, institutional, 

sectoral and routine dimension of the work) on employee attitude, job satisfaction and job performance, and the effect 

of employee attitude on job satisfaction and job performance. The sample of the research consists of 473 employees of 

Kahramanmaraş Metropolitan Municipality, Onikisubat Municipality and Dulkadiroğlu Municipality. Questionnaire 

technique was used to collect research data. Research data were tested with frequency analysis, reliability analysis, 

correlation analysis and regression analysis in SPSS 25.0 program. According to the results of the regression analysis; 

It has been determined that the individual dimension and the routineness dimension of the work done, which are among 

the dimensions of institutional blindness, do not affect the employee attitude, but the institutional and sectoral 

dimensions affect the employee attitude positively. Again, the individual dimension affects job satisfaction and job 

performance negatively; It has been concluded that institutional, sectoral and routine dimensions of the work done 

positively affect the work performance. On the other hand, it has been determined that the institutional and sectoral 

dimensions affect job satisfaction positively, while the routine dimension of the work done does not affect job 

satisfaction. It has been determined that employee attitude has a positive effect on job satisfaction and job performance. 

The results are discussed in the theoretical and practical context. 

Keywords: Institutional Blindness, Employee Attitude, Job Performance, Job Satisfaction. 

1.GİRİŞ 

Günümüz iş dünyasında örgütlerin değişen ve gelişen sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik 

ilerlemeler karşısında devamlılığını sağlaması için değişimlere çok hızlı adapte olabilmeleri hatta 

bu değişimleri önceden sezerek, oluşabilecek muhtemel riskleri fırsatlara çevirebilmeleri gerekir. 

Aksi durumda çalışanların yaşanan bu süreç içerisinde eksikliklerini görememe veya gördüğü 

eksikliklerden rahatsızlık duymaması gibi birtakım sorunları itirazsız kabullenilmesi kurumsal 

körlüğün ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
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İşletme körlüğünün ortaya çıkmasına neden olan asıl önemli husus işletmelerin yaşanan bu 

değişim gerçeğini görmemezlikten gelmesidir. Ayrıca işletme körlüğü kavramının ortaya 

çıkmasında örgütte bulunan yöneticiler yıllardır alışılagelmiş düzen içerisinde hatalı ya da eksik 

uygulamaların farkına varamamaktadır (Papatya, 2017). Bu durum işletme körlüğü denilen 

hastalık şeklinde açıklanabilir. Nitekim yaşanan bu değişimlere bazı işletmeler değiştirmek için 

çaba sarf ederken bazı işletmeler ise yaşanan bu değişimlere cesaret edememektedir. Bu durumda 

İşletmenin sürdürülebilirliği üzerinde ciddi bir tehdit oluşturan bu tehlikeli durum karşısında 

işletme yönetimlerine pek çok sorumluluk düşmektedir (Özgül ve Tarhan Mengi, 2018).  

 

İşletme körlüğünün etkileyeceği konulardan birisinin de iş performansı olacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda çalışanların iş performansı örgütün performansını, örgütün verimliliğini, örgütsel 

amaçlara ulaşma sürecini etkiler. Örgütlerin içerisinde iş performansı örgütün önceden belirlenen 

hedeflerini gerçekleştirme sürecinde etkili olduğu kadar öngörülemeyen krizleri sağlıklı yönetme 

konusunda da etkilidir. Dolayısıyla iş performansı çalışanların, onlara verilen belirli, 

gerçekleştirilebilir ve önemli hedeflere, dönem sonunda belirli kriterlere göre erişip erişmeme 

durumlarını ifade eder (Yılmaz, 2016: 40).  

 

Diğer bir inceleme konusu ise çalışan tutumu olmuştur. Çünkü çalışanların çalıştıkları kurum ya 

da kuruluşa olan bağlılıkları ve iş tatminleri, onların performanslarından işe devamlılığına, iyi ya 

da kötü hizmet ya da ürün sunumuna kadar birçok yönden önem taşımaktadır (Ülker, 2015). Bu 

durumda çalışan tutumu kişinin “çalışma” olgusu hakkında sahip olduğu duygu, düşünce ve 

davranışlardan oluşan bütünü anlatır (Uysal, 1996).  

 

Belirtildiği üzere yukarıda kurumsal körlük, çalışan tutumu, iş tatmini ve iş performansı konuları 

açıklanmıştır. Ayrıca belirtilen bu konular ile ilgili olarak yapılmış birtakım çalışmalarda 

belirtilmiştir. Bu alan araştırmasında ise kurumsal körlüğün çalışan tutumu, iş performansı, iş 

tatmini ve kurumsal körlük üzerindeki etkisini, çalışan tutumunda iş tatmini ve iş performansı 

üzerindeki etkisini incelemek ve değerlendirmektir.  Her ne kadar ilgili yazında bunlar ile ilgili 

çalışmalara ayrı ayrı rastlanılsa da böyle bir araştırmanın belediye çalışanları üzerinde 

uygulanmaması araştırmamızın özgünlüğü açısından büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan 

hareket ederek çalışmamızda öncelikle teorik çerçeve sunulmuş, devamında araştırmanın 

metodolojisine yer verilmiş, çalışma bulgular ve analiz sonuçlarıyla desteklenmiş, sonrasında 

sonuç ve öneriler bölümüyle bitirilmiştir. 

 

2. METODOLOJİ  

2.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Yapılan alan çalışmasında kurumsal körlük, iş performansı, çalışan tutumu ve iş tatmini  konulara 

yönelik bilgiler verilmiştir. Bu değişkenler ışığında araştırmanın amacı kurumsal körlüğün çalışan 

tutumu, iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkisi, çalışan tutumunun da iş tatmini ve iş 

performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Alanyazında belirlenen bu değişkenler ile ilgili 

birçok çalışma yer almaktadır ancak bütün değişkenlerin bir arada incelendiğinde herhangi bir 

araştırmaya rastlanılamamıştır. Ayrıca belediyede masa başı çalışanlar üzerinde böyle bir 

araştırmanın uygulanmadığı da görülmüştür. Dolayısıyla araştırma belediyede masa başı 

çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen bir alan çalışmasıyla desteklenmiş olup bu durum çalışmanın 

özgünlüğünü ortaya koyması ve ilgili alanyazının gelişimine fayda sağlaması açısından önem 

taşıyacağı düşünülmüştür.  
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2.2.Araştırmanın Kısıtlılıkları  

Literatürde birçok araştırmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Söz 

konusu kısıtlılıklar şu şekilde sıralanabilir; çalışmanın özellikle pandemi süreci içerişinde 

gerçekleştirilmesi araştırmanın en büyük kısıtlılığını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmanın sadece 

Kahramanmaraş’taki belediyelere uygulanması, bazı belediye çalışanlarının anket formunu 

doldurmaya çekimser davranması, anket formunu dolduranların algıları ve samimiyetleri, anket 

formlarının eksik veya hatalı doldurulması, zaman ve maliyet sınırlılığının olması ve tek bir veri 

toplama yönteminin kullanılmasıdır.  

2.3.Araştırmanın Yöntemi, Evreni ve Örneklemi  

Araştırmamızda belirlenen evren Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu 

Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nde masa başı çalışan personeller oluşturmaktadır. 

Personellerin belirlediğimiz çalışma ile ilgili düşüncelerini ölçmek için anket tekniğinden 

yararlanılmıştır. Anket formu 6 bölüm şeklinde hazırlanmıştır. İlk bölümde çalışanlar ile ilgili 7 

soruluk demografik özellikler ile ilgili bilgilere yer verilirken  ikinci bölümde kurumsal körlük, 

üçüncü kısmında çalışan tutumu, dördüncü bölümde iş performansı, beşinci bölümde iş tatmini 

ve altıncı bölümde örgütsel performans hakkında sorulara yer verilmiştir. Anket formları 

çalışanlar ile yüz yüze yapılmış ve isteğe bağlı olarak doldurulması gerektiği belirtilmiştir. 

Anketteki ifadelerde 5’li Likert ölçeğinden (1:kesinlikle katılmıyorum, 2:katılmıyorum, 

3:kararsızım, 4:katılıyorum, 5:kesinlikle katılıyorum) faydalanılmıştır. Bu araştırmada da 500 

anket formu çalışanlara ulaştırılmaya çalışılmış ancak 27 anketin eksik ve yanlış doldurulması 

nedeni ile analize dahil edilmemiştir. Anket çalışmamızın sonunda kullanılabilir anket sayısı 

473’dür. Çalışmanın örneklem hesabı için alan yazında farklı araştırmaların olduğu görülmüştür.  

Bu çalışmada da Kline (1994, 73) tarafından ortaya atılan 200 örneklemin yeterli olduğu 

belirlenmiştir. Bu noktada Sekeran (1992), farklı evren büyüklüklerinde kabul edilebilir örneklem 

sayısının belirlenmesi için 0,95 güvenirlik ve 0,05 örneklem hatası ile temsil edilebilen örneklem 

büyüklüklerini hesaplamış ve ulaşılan örneklem sayısının 473 olduğu ve araştırmada gereken 

örneklem sayısına ulaşıldığını söyleyebiliriz. 

 

Araştırmada kullanılan ölçekler ise aşağıda belirtilmiştir 

Kurumsal Körlük Ölçeği: Seymen, Kılıç ve Kinter tarafından, Catino’nun 2013 yılında yazdığı 

Örgütsel Miyopi kitabının baz alınması ve kendilerinin de gerekli uzmanlarla görüştükten sonra 

bir alt boyut daha eklemeleriyle birlikte 4 alt boyuttan oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Seymen 

ve ark. (2016) tarafından elde edilen ifadeler kullanılarak ve faktör analizi ile keşfedilen dört 

boyut şu şekilde isimlendirilmişti 

Çalışan Tutum Ölçeği: Schaufeli ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen 17 ifadeli ölçeğin 

dokuz ifadeye indirgenmiş kısa sürümü kullanılmıştır. Ölçekteki ifadelerin Türkçe’ye tercümesi 

Tülay Turgut (2011) tarafından yapılmıştır 

İş Tatmini Ölçeği: Wright ve Cropanzano’nun (1998) tarafından yapılan çalışmada kullanılan beş 

maddelik ölçek kullanılmıştır.  

İş Performans Ölçeği: Chun-Fang ve Tsung (2012: 185) araştırmasında, Ang vd. (2003) ve Kim 

vd. (2009) tarafından çalışılan ve 6 önermeden oluşan “İş Performansı Ölçeği” kullanılmıştır.  

2.4.Araştırmanın Modeli ve hipotezleri 

Bu araştırmada kurumsal körlüğün çalışan tutumu, iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkisi, 

çalışan tutumunun da iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu 

amaçla belirlenen hipotezler aşağıda belirtilmiştir. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli: Kurumsal Körlüğün Çalışan Tutumu, İş Tatmini ve İş Performansı 

Üzerindeki Etkisi 

H1. Kurumsal körlük boyutları çalışan tutumunu negatif yönde etkiler. 

    H1a: Kurumsal körlük boyutlarından olan bireysel boyut çalışan tutumunu negatif yönde etkiler.  

    H1b: Kurumsal körlük boyutlarından olan örgütsel boyut çalışan tutumunu negatif yönde etkiler.  

    H1c: Kurumsal körlük boyutlarından olan sektörel boyut çalışan tutumunu negatif yönde etkiler.  

    H1d: Kurumsal körlük boyutlarından olan yapılan işin rutinlik boyutu çalışan tutumunu negatif 

yönde etkiler.  

H2. Kurumsal körlük boyutları iş performansını negatif yönde etkiler. 

    H2a: Kurumsal körlük boyutlarından olan bireysel boyut iş performansını negatif yönde etkiler.  

    H2b: Kurumsal körlük boyutlarından olan örgütsel boyut iş performansını negatif yönde etkiler.  

    H2c: Kurumsal körlük boyutlarından olan sektörel boyut iş performansını negatif yönde etkiler.  

    H2d: Kurumsal körlük boyutlarından olan yapılan işin rutinlik boyutu iş performansını negatif 

yönde etkiler.  

H3. Kurumsal körlük boyutları iş tatminini negatif yönde etkiler. 

    H3a: Kurumsal körlük boyutlarından olan bireysel boyut iş tatminini negatif yönde etkiler.  

    H3b: Kurumsal körlük boyutlarından olan örgütsel boyut iş tatminini negatif yönde etkiler.  

    H3c: Kurumsal körlük boyutlarından olan sektörel boyut iş tatminini negatif yönde etkiler.  

    H3d: Kurumsal körlük boyutlarından olan yapılan işin rutinlik boyutu iş tatminini negatif yönde 

etkiler.  

H4. Çalışan tutumu iş performansını pozitif yönde etkiler. 

H5. Çalışan tutumu iş tatminini pozitif yönde etkiler. 

 

3.ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

3.1.Demografik Bulgular 

Araştırmada sağlık çalışanlarının demografik özellikleriyle ilgili bilgiler Tablo 1’de gösterilmiş 

olup bunların sonuçlarına yönelik yorumlar yapılmıştır. 

Tablo 2. Çalışanların Demografik Durumları 

Cinsiyetiniz 

 

Frekans Yüzde Çalışma Süreniz Frekans Yüzde 

Kadın  184 38,9 1 yıldan az 81 17,1 

Erkek 289 61,1 1-5 yıl 231 48,8 

Toplam 473 100,0 6-10 yıl 117 24,7 

Medeni Durum Frekans Yüzde 11-15 yıl 39 8,2 

Evli 
361 76,3 

16 yıl ve üzeri 5 1,1 

Toplam 473 100,0 

Kurumsal Körlük Çalışan Tutumu

İş Tatmini

İş Performansı
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Bekar 112 23,7 Yaşınız Frekans Yüzde 

Toplam 473 100,0 25 ve altı yaş aralığı 142 30,0 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde 26-30 yaş aralığı 131 27,7 

Lise 83 17,5 31-35 yaş aralığı 80 16,9 

Önlisans 

181 38,3 

36-40 yaş aralığı 91 19,2 

41-45 yaş aralığı 27 5,7 

46 ve üzeri 2 0,4 

Toplam 473 100,0 

Lisans 205 43,3 Aylık Geliriniz Frekans Yüzde 

Yüksek Lisans 4 0,8 

Toplam 473 100,0 3000-3501 TL 85 22,9 

Pozisyonunuz Frekans Yüzde 3501-4000 TL 155 27,8 

Personel 395 83,5 4001-5000 TL 176 31,2 

Bölüm Yöneticisi 59 12,5 5001 ve üzeri 57 18,7 

Müdür Yardımcısı 19 4,0 Toplam 473 100,0 

Toplam 473 100,0    

 

Tablo 2 incelendiğinde;  

Çalışmada kadın çalışanların 184 (%38,9), erkek çalışanların ise 289 (%61,6) olduğu 

belirlenmiştir. Medeni durumlarına göre dağılımları incelendiğinde 361(%76,3) evli, 112 (%23,7) 

kişinin ise bekar olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılanların eğitim durumları 

değerlendirildiğinde en fazla kişinin 205 (%43,3) kişi ile lisans eğitimine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Pozisyon durumlarına göre dağılımlarının ise 395 (%83,5) kişinin masa başı 

çalışan personeller, 59 (%12,5) kişinin bölüm yöneticisi olduğu ve 19 (%4,0) kişinin ise müdür 

olduğu tespit edilmiştir.  Diğer bir durum ise araştırmada en fazla 1-5 yıl arası çalışma yılına sahip 

olan 231 (%48,8) kişi olduğu saptanmıştır. Yaş durumları incelendiğinde ise 25 ve altı yaş 

durumuna sahip olan kişi sayısı 142 (%30,0) olarak tespit edilmiştir. Çalışanların aylık 

durumlarının ise en büyük evren grubuna sahip 4001-5000 arasında gelire sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

3.2. Güvenirlik Analizi ve Sonuçları 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde; 

Kullanılan ölçeklerin (Kurumsal körlük ölçeğinin,  Çalışan tutumu ölçeğinin, İş tatmini ve iş 

performansının Cronbach’s alpha değeri (,600) üzerinde olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda 

Özdamar’ın (1999) belirlemiş olduğu güvenilirlik katsayısına göre ölçeklerin güvenilir olduğu 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

Değişkenler İfade sayısı Alpha Katsayısı 

Kurumsal Körlük 

         Bireysel Boyut 

         Kurumsal Boyut 

         Sektörel Boyut 

         Yapılan İşin Rutinlik Boyutu 

24 0,923 

7 0,837 

6 0,852 

7 0,668 

4 0,684 

Çalışan Tutumu 9 0,829 

İş Performansı 6 0,659 

İş Tatmini 5 0,774 
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4. ARAŞTIRMANIN TEMEL BULGULARI 

4.1. Korelasyon Analizi ve Sonuçları 

Korelasyon, değişkenlerin bağımlı ya da bağımsız olması dikkate alınmadan aralarındaki ilişkinin 

yönü ile derecesini tespit etmek için faydalanılan istatistiki yöntem şeklinde ifade edilmektedir 

(Sipahi vd., 2008: 143). Bu araştırmada da örgütsel güven ve bilgi paylaşımı arasındaki ilişki 

korelasyon analizi yapılarak incelenmiş ve sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Korelasyon Analizi Sonuçları 
 1 1.1 1.2 1.3 1.4 3 4 5 

Kurumsal Körlük(1) 1        

473        

Bireysel Boyut (1.1) ,920** 1       

,000        

Kurumsal Boyut(1.2) ,819** ,563** 1      

,000 ,000       

Sektörel Boyut(1.3) ,881** ,871** ,548** 1     

,000 ,000 ,000      

Yapılan İşin Rutinlik Boyutu(1.4) ,887** ,753** ,797** ,629** 1    

,000 ,000 ,000 ,000     

Çalışan Tutumu(3) ,278** ,269** ,145** ,348** ,205** 1   

,000 ,000 ,002 ,000 ,000    

İş Tatmini (4) ,089 ,091* -,033 ,186** ,075 ,890** 1  

,054 ,048 ,468 ,000 ,106 ,000   

İş Performansı (5) ,676** ,502** ,767** ,547** ,550** ,588** ,371** 1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tablo 4’teki korelasyon analizi sonuçlarına göre;  

Kurumsal körlük boyutlarından olan bireysel boyut (r=,269;p<0,01), kurumsal boyut 

(r=,145;p<0,01) , sektörel boyutun (r=,348;p<0,01) ve yapılan işin rutinlik boyutu 

(r=,205;p<0,01) ile çalışan tutumu arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür.  Kurumsal 

körlük boyutlarından olan bireysel boyut (r=,091;p<0,01) ve sektörel boyut (r=,186;p<0,01) ile iş 

tatmini arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenirken kurumsal boyut (r=-,033;p>0,01) ve 

yapılan işin rutinlik boyutu (r=,075;p<0,01) ile iş tatmini arasında herhangi bir ilişki 

bulunamamıştır. Kurumsal körlük boyutlarından olan  bireysel boyut (r=,502;p<0,01), kurumsal 

boyut (r=,767;p<0,01) , sektörel boyutun (r=,547;p<0,01) ve yapılan işin rutinlik boyutu 

(r=,550;p<0,01) ile iş performansı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışan 

tutumu  (r=,890;p<0,01) ile  iş tatmini arasında  pozitif yönde bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir.Çalışan tutumu ile (r=,588;p<0,01) ile iş performansı arasında  pozitif yönde bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışan tutumu ile bireysel boyut (r=,099;p<0,01), kurumsal boyut 

(r=,104p<0,01), sektörel boyut (r=,126;p<0,01) ve yapılan işin rutinlik boyutu (r=,829;p<0,01) 

ile kurumsal performans arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

 

4.2.Regresyon Analizi ve Sonuçları 

Çalışmanın hipotezlerini test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar aşağıda 

belirtilmiştir. 
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Tablo 5. Kurumsal Körlük Boyutlarının Çalışan Tutumunu Etkilemesine İlişkin Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Model Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaşmış 

Katsayılar 

T P      F R2 ∆R2 

B Standart 

Hata 

Beta 

Sabit -,,567 ,124  -4,560 ,000  

 

 

393,399 

 

 

 

  ,769 

 

 

 

   ,771 

Bireysel Boyut ,019 ,053 ,020 ,364 ,716 

Kurumsal 

Performans Boyut    

1,096 ,030 ,818 36,268 ,000 

Sektörel Boyut ,224 ,057 ,180 3,925 ,000 

Yapılan İşin Rutinlik 

Boyutu 

,034 ,034 ,034 1,004 ,316 

Bağımlı Değişken: Çalışan Tutumu 

 
Tablo 5 incelendiğinde bireysel boyut, kurumsal performans boyutu,  sektörel boyut ve yapılan 

işin rutinlik boyutunun çalışan tutumunun % 76,9’sını açıkladığı görülmektedir. Yapılan 

regresyon analizi sonucunda bireysel boyutun (β=,020; p<0,05) ve yapılan işin rutinlik boyutu 

(β=,034; p<0,05) çalışan tutumunu etkilemediği belirlenirken kurumsal performans boyutu 

(β=,818; p<0,05) ve sektörel boyutun (β=,034; p<0,05) çalışan tutumunu pozitif yönde etkilediği 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda “H1a”, “H1b” “H1c”  ve “H1d” hipotezleri 

reddedilmiştir. 

 

Tablo 6. Kurumsal Körlük ve Boyutlarının İş Performansı ve İş Tatminini Etkilemesine İlişkin 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişkenler 

Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaşmış 

Katsayılar 

T P      F R2 ∆R2 

 B Standart 

Hata 

Beta 

Sabit  

 

 

İş 

Performansı 

-,187 ,158  1,185 ,237  

 

 

121,150 

 

 

 

,509 

 

 

 

,505 

Bireysel 

Boyut 

-,149 ,067 -,175 -2,222 ,027 

Kurumsal 

Boyut 

,423 ,038 ,365 11,039 ,000 

Sektörel 

Boyut 

,402 ,073 ,373 5,534 ,000 

Yapılan işin 

rutinlik 

boyutu 

,369 ,043 ,428 8,656 ,000 

Sabit  

 

 

İş Tatmini 

-,,878 ,118  -7,466 ,000  

 

 

539,388 

 

 

 

,822 

 

 

 

,820 

Bireysel 

Boyut 

-,128 ,050 -,121 -2,558 ,011 

Kurumsal 

Boyut 

1,281 ,029 ,892 14,832 ,000 

Sektörel 

Boyut 

,168 ,054 ,126 3,099 ,002 

Yapılan işin 

rutinlik 

boyutu 

,043 ,032 ,040 1,340 ,181 

 
Tablo 6 incelendiğinde, bireysel boyut, kurumsal performans boyutu,  sektörel boyut ve yapılan 

işin rutinlik boyutunun iş performansının % 50,9’unu açıkladığı görülmektedir. Yapılan 

regresyon analizi sonucunda bireysel boyutun (β=-,175; p<0,05) iş performansını negatif yönde 

etkilediği belirlenirken kurumsal performans boyutu (β=,365; p<0,05), sektörel boyutun (β=,373; 

p<0,05) ve yapılan işin rutinlik boyutu (β=,428; p<0,05) iş performansını pozitif yönde etkilediği 

belirlenmiştir.  
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Bireysel boyut, kurumsal performans boyutu,  sektörel boyut ve yapılan işin rutinlik boyutunun 

iş tatmininin % 82,2’ini açıkladığı görülmektedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda bireysel 

boyutun (β=-,121; p<0,05) iş tatminini negatif yönde etkilediği ancak kurumsal performans 

boyutu (β=,892; p<0,05),  sektörel boyutun (β=,126; p<0,05) ve yapılan işin rutinlik boyutu 

(β=,040; p<0,05) iş tatminini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.  

 

Araştırmada “H4. Çalışan tutumu iş performansını pozitif yönde etkiler.” “H5. Çalışan tutumu iş 

tatminini pozitif yönde etkiler.” hipotez sonuçları Tablo 7’da gösterilmiştir. 

Tablo 7. Çalışan Tutumunun İş Performansı ve İş Tatminini Etkilemesine İlişkin Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişkenler 

Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaşmış 

Katsayılar 

T P      F R2 ∆R2 

 B Standart 

Hata 

Beta 

Sabit İş 

Performansı 

1,859 ,110  16,909 ,000  

248,625 

 

,345 

 

,344 Çalışan 

Tutumu 

,509 ,032 ,588 15,768 ,000 

İş Tatmini -,377 ,077  -4,908 ,000  

186,970 

 

,790 

 

 

,658 
,955 ,023 ,890 42,273 ,000 

 
Tablo 7 incelendiğinde, yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; Çalışan tutumunun iş 

performansının % ,34’ünü ve iş tatmininin % ,79’unu açıkladığı görülmektedir. Ayrıca çalışan 

tutumunun iş performansını (β=,588; p<0,05) ve iş tatminini (β=,890 p<0,05) pozitif yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. 

 
5.SONUÇ  

 
Gelişen ve değişen dünyada teknolojik gelişmeler başta olmak üzere birçok alanda yaşanan 

ilerlemeler örgütlerin değişimini de zorunlu kılmaktadır. Ancak işletmelerde kurumsal körlük 

diye adlandırılan bu kavram nedeni ile değişimleri zamanında uygulamama veya gerekli tedbir 

alınmamaktadır. Bu durum kurumsal körlük kavramını ortaya çıkarmaktadır.  

Bu araştırmada kurumsal körlük, çalışan tutumu, iş tatmini ve iş performansı konuları bir arada 

ele alınmıştır. Alanyazında kurumsal körlüğün çalışan tutum, iş tatmini ve iş performansı üzerine 

etkisi, çalışan tutumunun da iş tatmini ve iş performansı üzerine etkisini inceleyen herhangi bir 

araştırmaya rastlanılamamıştır. Böyle bir araştırmanın belediye masa başı çalışanları üzerinde 

gerçekleştirilmediği de tespit edilmiştir. Bütün bunların araştırmanın özgünlüğünü ortaya 

koyması ve yazındaki boşluğu doldurması açısından önem taşıdığı düşünülmüştür. Bu doğrultuda 

araştırmada kurumsal körlük ve boyutlarının (bireysel, kurumsal, sektörel ve yapılan işin rutinlik 

boyutu) çalışan tutumu, iş tatmini ve iş performansı üzerine etkisini incelenmiştir. Araştırma 

verilerini test etmek amacıyla SPSS 25.0 yazılım programından faydalanılmıştır. Araştırma 

verileri frekans analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analiziyle test 

edilmiştir. Araştırmanın sonuçları hakkında genel bir değerlendirmede bulunmak gerekirse; 

Bireysel boyutun iş performansını ve iş tatminini negatif yönde etkilediği, kurumsal, sektörel ve 

yapılan işin rutinlik boyutunun iş performansını ve iş tatminini pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre “H1a”, “H1b”, “H1c”, “H1d” ,“H2b”, “H2c”, “H2d”, 

“H3b”, “H3c” ve “H3d” hipotezleri reddedilirken “H2a”, “H3a”, “H4” ve “H5” hipotezleri ise kabul 

edilmiştir. Elde edilen bu bulgular değerlendirildiğinde belirlenen sonuçlara nitekim 

ulaşılamamıştır. Çünkü kurumsal körlüğün çalışanların genel olarak iş tatminini ve iş 

performansını nitekim etkilediği görülmüştür. Dolayısıyla her ne kadar bireyler kurum içerisinde 

gelişmelerden haberdar olmaması kişinin herhangi bir faaliyet durumunu etkilemediği 

söylenilebilir. 
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Özet 

Çalışmanın amacı, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan firmaların sürdürülebilirlik kapsamında kadın yönetici 

oranı ile marka değeri ilişkisini incelemektir. Spearman korelasyon analizi yapılarak sonuçlar “Sürdürülebilir Kalkınma 

Küresel Amaçları 2030 Gündemi” kapsamında değerlendirilmiştir. Bulgulara göre; “Kadın Yönetici Oranı ve Marka 

Değeri” arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yönetim kurullarında kadın oranları Türkiye’de yıllar içinde 

artmaktadır. 2020 yılı yönetim kurullarındaki kadın oranının %17 olması sürdürülebilir kalkınmada kadınlara önem 

verildiğini destekler niteliktedir. Ancak “Küresel Cinsiyet Farkı Raporu” verilerine göre ülkemizde sürdürülebilir 

kalkınma için cinsiyet eşitliliğinin sağlanması konusunda çok çalışılması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmamız bu 

konuyu derinlemesine incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği. 

 

GENDER EQUALITY FOR SUSTAINABILITY: A RESEARCH ON BIST 

SUSTAINABILITY INDEX COMPANIES 

 

Abstract 

The aim of the study is to examine the relationship between the ratio of women managers and brand value within the 

scope of sustainability of the companies included in the BIST Sustainability Index. Spearman correlation analysis was 

made and the results were evaluated within the scope of the “Sustainable Development Global Goals 2030 Agenda”. 

According to the findings; No significant relationship was found between “Female Manager Ratio and Brand Value”. 

The rate of women on boards of directors has been increasing in Turkey over the years. The fact that the rate of women 

in the boards of directors is 17% in 2020 supports the importance given to women in sustainable development. 

However, according to the "Global Gender Gap Report" data, it is necessary to work hard to ensure gender equality for 

sustainable development in our country. In this context, our study examines this issue in depth. 

Keywords: Sustainability, Sustainable Development, Sustainable Development Goals, Social Gender Equality. 

 

GİRİŞ 

2015 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Zirvesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni içeren ve daha 

geniş kapsamlı olan “Küresel Amaçlar” olarak da adlandırılan “Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları”nı kabul etmiştir. 17 amaç ve 169 alt hedeften oluşan Küresel Amaçlar’ın 2030 yılına 

kadar hayata geçirilmesi hedeflenmiştir (www.borsaistanbul.com). “Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kapsamında iş dünyasında yer alan kadınlar 

değerlendirilebilir.  Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yalnız temel insan 

hakkı değildir. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem 

taşımaktadır (www.tr.undp.org).  

İş hayatı, cinsiyet eşitsizliğinin en fazla görüldüğü alanlardandır. İş gücüne katılım oranında 

cinsiyete yönelik açıklıklar devam etmekte olup kadınların yüksek işsizlik oranları ile 

karşılaştıkları görülmektedir (Murat, 2017). “Dünya hükümetleri sürdürülebilir kalkınma 

amaçlarını benimsemiştir, ancak bu yeni hedefler gerçekten bir fark yaratacak mı?, Yeni bir dizi 

hedef, dünyanın henüz yapamadıklarını yapmasına bir şekilde yardımcı olacak mı?, Birleşmiş 

Milletler Hedefleri gerçekten bir fark yaratabilir mi?” cevabı aranan temel sorulardır (Sachs, 

2015). Çalışmada “BİST Sürdürülebilirlik Endeksi” listesinde yer alan firmaların kadın çalışan 

http://www.borsaistanbul.com/
http://www.tr.undp.org/
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oranları ve yönetim kademesindeki kadın çalışan oranları “Sürdürülebilir Kalkınma Küresel 

Amaçları 2030 Gündemi” kapsamında değerlendirilmiştir. 

 

1.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Sürdürülebilir teriminin özü, “Zamanla korunabilen şey/Zaman içinde sürdürülebilen”dir. Dolaylı 

olarak bu, şu anlama gelmektedir: “Sürdürülebilir olmayan herhangi bir toplum uzun süre 

sürdürülemez ve bir noktada işlevini yitirecektir” (Heinberg ve Lerch, 2010). Kavram,  1987’den 

sonra yaygın bir kullanım kazanmış olup Birleşmiş Milletler Brundtland Raporu Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu sürdürülebilirliği; “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden 

ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılama yeteneği” olarak tanımlamaktadır (WCED, 

1987).  

1.1.Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

Dünya liderlerinin insanlığı güvenlik ve refaha yönlendirmeye yardımcı olmak için bir dizi 

somut sürdürülebilir kalkınma hedefi de dahil olmak üzere kalkınma gündemi üzerinde sıkı bir 

şekilde çalışmakta oldukları görülmektedir (Sachs, 2015). Çevre-kalkınma tartışmasında 

çarpıcı bir dönüşüm görülmesi ile birlikte önceden sorulan “Kalkınma ve çevresel kaygılar 

birbiriyle çelişiyor mu?” sorusu “Sürdürülebilir kalkınma nasıl sağlanabilir?” sorusuna 

dönüşerek “Sürdürülebilir Kalkınma” ifadesi yaygın hale getirilmiştir (Lele, 1991). 

Sürdürülebilir Kalkınma; “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün 

vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır” (Brundtland, 1987). Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu, her ulusun kendi ulusal koşullarına ve önceliklerine göre kendi ulusal 

hedeflerini seçmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ülkelerden ayrıca, hedefler ve hedeflere yönelik 

ilerlemeyi ölçmek için üzerinde anlaşmaya varılan bir dizi gösterge hakkında rapor vermeleri 

beklenmektedir (Sachs, 2015). Şekil 1’de “Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar” yer 

almaktadır: 

 
Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar 

     

Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/  
 
Çalışmamızın odak noktasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” amacı bulunmaktadır. “Cinsiyet 

eşitliğini sağlayın, kadınları ve kızları güçlendirin”; bu hedef, kadınlara ve kız çocuklarına 

yönelik her türlü ayrımcılığı sona erdirmeyi ve kadınların eşit ekonomik ve sosyal haklara sahip 

olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Sachs, 2015). Toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması 

açısından, günümüzde toplumsal sorunları oluşturan alanlardan işsizlik ve istihdam sorunlarını 

https://www.kureselamaclar.org/
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çözmek oldukça önemlidir. İstihdam probleminden etkilenen kadınların çalışma hayatına dahil 

edilmesi toplumsal kalkınma için önemli bir faktördür. Günümüzde hem kadın işgücü sayısı hem 

de kadın istihdamına verilen önemin arttığı görülmektedir (Sar, 2021).  

1.2.Sürdürülebilirlik ve Marka Değeri Arasındaki İlişki 

Şirket yönetimi uygulamalarının iş değerini etkilediği gibi sürdürülebilirlik girişimleri de marka 

değerini etkilemektedir. Sürdürülebilirliği bir iş pratiği haline getirmek sadece şirketlerin marka 

değerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda işletmenin uzun ömürlü olmasını da garanti 

etmektedir. Lider bir marka, satın alma davranışını etkileyerek farklı teklifleri nedeniyle 

müşterilerle güçlü bir ilişki geliştirerek tekrarlanan satın almalara yol açmaktadır. Sürdürülebilir 

bir marka aynı zamanda bir şirketin itibarını artırır, paydaş sadakati ve savunuculuğu yoluyla 

gelecekteki kazançları güvence altına alır ve böylece marka değerini artırmaya yardımcı olur 

(Nastu, 2008). Firmaların çevre dostu ve sosyal sorumluluk sahibi olma itibarı, sürdürülebilir 

ürünler için önemli bir satın alma faktörüdür. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir ürünler, 

tüketicilerin seçimini etkilemektedir (Carter, Jayachandran ve Murdock, 2021). Tüketicilerin 

kendilerini özdeşleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluğu ve sürdürülebilirlik girişimleri olan 

şirketlere olumlu yanıt verdikleri görülmektedir (Choi ve Ng, 2011).  

Sürdürülebilirlik Matrisi’nde sürdürülebilirliğin sektör için önemi/sürdürülebilirliğin sektör ile 

ilgisi ve sürdürülebilir konularda marka farklılaşması yer almaktadır (Sürdürülebilirlik Gündemi, 

s. 8). Fırsat eşitliği ve çeşitliliğinin sürdürülebilirlik matrisinde orta düzeyde önemli bir konu 

olarak ele alınması da ülkemizde konu ile ilgili yapılması gereken çalışmaların önemini 

görmemizi sağlamaktadır. Cinsiyet eşitliğinin ve çeşitliliğin sürdürülebilir kalkınmaya katkısının 

önemi öne çıktığından cinsiyet eşitliği ve çalışma hayatında çeşitliliğe odaklanan çalışmamızın 

farkındalık anlamında olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. İş gücü piyasasında var olan 

eşitsizlik, görevlerdeki ayrımcılık ve eşit olmayan iş paylaşımlarının kadınların önündeki engeller 

arasında yer alması nedeni ile kadınların güçlendirilmesinin kalkınma amaçlarına ulaşmayı 

hızlandıracağı düşünülmektedir. 

 

2.YÖNTEM 

2.1.Amaç 

Kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının sürdürülebilir kalkınmayı hızlandıracağı 

düşüncesi ile bu çalışmada, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan firmaların kadın yönetici 

oranının ülkemiz ve Dünya’daki oranlarla karşılaştırılması akabinde sürdürülebilirlik kapsamında 

kadın yönetici oranı ile marka değeri ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. BİST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde yer alan firmaların kadın yönetici oranı, marka değeri, sürdürülebilirlik ve marka 

değeri ilişkisi vurgulanarak literatür taraması yapılmıştır.  

2.2.Verilerin Elde Edilişi 

Çalışmada veriler, ikincil veri kaynaklarından elde edilmiştir. İkincil veri kaynakları, farklı 

amaçlarla daha önceden başka araştırmacılar veya kurumlar tarafından toplanmış veri 

kaynaklarıdır (Gürbüz ve Şahin, 2018,). İkincil veriler, orijinal araştırmacılar dışındaki kişilerin 

kullanımına sunulan verilerdir. Bu veriler tipik olarak, verileri uzun vadede veya kalıcı olarak 

koruma misyonuna sahip bir kuruluş tarafından korunur ve dağıtılır (Pienta, O’Rourke ve Franks, 

2011). Veriler; Borsa İstanbul “BİST Sürdürülebilirlik Endeksi 2020 Yılı Değerlemeye Tabi 

Şirketler Listesi”nde yer alan 58 şirketin Web Siteleri’nde yer alan “2020 Yılı Sürdürülebilirlik 

Raporları” ve “Türkiye 100/2020 Yılı Marka Değeri Sıralaması Lig Tablosu-Marka 

Rehberi”ndeki 35 şirketin marka değeri oranları, “Türkiye İstatistik Kurumu” ve “Dünya 

Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi Sıralaması/Küresel Cinsiyet Farkı Raporu” 

verileri incelenerek elde edilmiştir. 

2.3.Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paket Programı (SPSS, 

Statistical Package for the Social Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analiz 
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edilmesinde “Kadın Yönetici Oranı” ve “Marka Değeri” arasındaki ilişkiyi incelemek için veriler 

normal dağılım göstermediğinden Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca 

değişkenlere ait betimleyici istatistikler de hesaplanmıştır. 

 

3.BULGULAR 
Tablo 1. BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yer Alan Firmaların Mevcut Kadın Çalışan Oranları  

Marka Değeri ve Yönetim Kademesindeki Kadın Çalışan Oranları 

  Mevcut Kadın 

Çalışan Oranı 

Marka 

Değeri 

Yönetim Kademesindeki 

Kadın Çalışan Oranı 

1 ANADOLU EFES 30 424 40 

2 AK ENERJİ 38  38 

2 AKBANK 52.5 998 37.2 

4 AKSA 11  24 

5 AKSA ENERJİ 35  16.74 

6 ALBARAKA TÜRK 13.1 83 3.61 

7 ANADOLU GRUBU HOLDİNG 33  40 

8 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK 62  50.48 

9 ANEL ELEKTRİK 4 29 3 

10 ARÇELİK 24.2 1.273 20.8 

11 ASELSAN 21 224 15 

12 AYGAZ 14 82 28 

13 BİZİM MAĞAZALARI 11  31.50 

14 BRİSA 5 109 24 

15 ÇİMSA 5.94  17.40 

16 COCA COLA İÇECEK 12.7  21 

17 DOĞAN HOLDİNG 25  45 

18 DOĞUŞ OTOMOTİV 21.1 242 33.68 

19 ENERJİSA ENERJİ 11 175 33 

20 ENKA İNŞAAT 10.6 176 7.2 

21 EREĞLİ DEMİR ÇELİK 8.53  17 

22 FORD OTOSAN 9.68 875 21.42 

23 GARANTİ BANKASI 58 1.538 40 

24 GLOBAL YAT. HOLDİNG 16  30 

25 İŞ BANKASI (C) 55 951 45 

26 İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 5.55  22 

27 KEREVİTAŞ GIDA 36 102 29.03 

28 KOÇ HOLDİNG 26  13 

29 KORDSA TEKNİK TEKSTİL 13.5 65 35 

30 KARDEMİR (D) 3.72  - 

31 LOGO YAZILIM 44 24 32 

32 MİGROS TİCARET 40 375 29 

33 NETAŞ TELEKOM 29  21.42 

34 OTOKAR 5.38 159 6.97 

35 PETKİM 7  5.8 

36 PEGASUS 32.2 345 25 

37 POLİSAN HOLDİNG 11.39  24 

38 SABANCI HOLGİNG 30  38 

39 ŞİŞE CAM 47 380 29 

40 ŞEKERBANK 51 48 43.5 

41 ŞOK MARKETLER 45 181 3 

42 HALK BANKASI 44 408 47.12 

43 T.S.K.B. 56  51 

44 TAT GIDA 35.24 40 24 

45 TAV HAVALİMANLARI 26.4 85 27.8 

46 TEKFEN HOLDİNG 9  18 
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47 TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI 9.7 354 13.62 

48 TÜPRAŞ 10  24 

49 TÜRK HAVA YOLLARI 46 1.975 25 

50 TÜRK TELEKOM 20 1087 37 

51 TÜRK TRAKTÖR 10 130 13.70 

52 TURKCELL 33 1.361 23 

53 ÜLKER BİSKÜVİ 21 539 38 

54 VAKIFLAR BANKASI 50.62 458 25.6 

55 VESTEL 34 493 16.85 

56 VESTEL BEYAZ EŞYA 31  10.81 

57 YAPI VE KREDİ BANKASI 62 876 40 

58 ZORLU ENERJİ 17  25 

Kaynak: https://www.borsaistanbul.com/files/BIST_Surdurulebilirlik_Endeksi_Degerlemeye_Tabi_sirketler_Listesi_2020.pdf 

https://brandirectory.com/rankings/turkey/2020/table 

 

2019 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %45,7 olup bu oran 

kadınlarda %28,7, erkeklerde ise %63,1 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2020). İnceleme yaptığımız 

Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan firmaların kadın çalışan oranlarıyla Türkiye ortalaması 

karşılaştırıldığında endeksteki firmaların oranının %26.4 olduğu görülmektedir. Türkiye’de üst 

yönetim kadın yönetici oranı %3.90 olarak açıklanmıştır (Global Gender Gap Report, 2020). Orta 

ve üst düzey kadın yönetici oranı  %14.7 olarak açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer 

alan kadın yönetici oranı %26.3 olup endeksteki firmaların oranının yüksek olduğu ifade 

edilebilir. 

 
Tablo 2. 2020 Yılı Dünya’da Yönetim Kurullarında Kadın 

Ülke Oran 

Fransa 45 

İtalya 43 

Norveç 38 

Belçika 35 

Almanya 33 

Hollanda 31 

İspanya 25 

İşveç 42 

İngiltere 33 

Kanada 29 

Türkiye 17 (2011: % 11; 2019: % 16) 

Kaynak: https://www.yonetimkurulundakadin.org/sayfa/turkiyede-ve-dunyada-ykda-kadin https://www.womenonboardturkey.org/ 

Dünya’da yönetim kurullarında kadın oranlarının yer aldığı tablo incelendiğinde Türkiye’de oran 

yıllar içinde artmakla beraber 2020 yılı yönetim kurullarındaki kadın oranının %17 olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de yönetim kurullarında yer alan kadın oranı tablodaki diğer ülkelere göre 

düşük olmakla birlikte Türkiye’de oranın yıllar içerisinde artış göstermekte olduğu 

görülmektedir. 

SPK’nın kadın yöneticiler için minimum %25 oranı önerisini yakalayan yalnızca 116 şirket 

bulunmakta olup toplamın %29’unu oluşturmaktadır. Tüm BİST şirketlerinde sadece 37 yönetim 

kurulu başkanı ve 14 CEO kadın bulunmaktadır. Kritik eşiği geçen (minimum 3 kadın) yalnızca 

41 şirket vardır ve oranı %10’dur (www.womenonboardturkey.org ). 

 

 

 

https://www.borsaistanbul.com/files/BIST_Surdurulebilirlik_Endeksi_Degerlemeye_Tabi_sirketler_Listesi_2020.pdf
https://brandirectory.com/rankings/turkey/2020/table
https://www.yonetimkurulundakadin.org/sayfa/turkiyede-ve-dunyada-ykda-kadin
https://www.womenonboardturkey.org/
http://www.womenonboardturkey.org/
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Tablo 3. Türkiye Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi Sıralaması 

Yıllar 
Ülke 

Sayısı 

Genel 

(Küresel Cinsiyet 

Farkı Endeksi) 

Ekonomik 

Katılım ve 

Fırsat 

Eğitimsel 

Kazanımlar 

Sağlık ve 

Hayatta 

Kalma 

Politik 

Yetkilendirme 

2006 115 105 106 92 85 96 

2020 153 130 136 113 64 109 

2021 156 133 140 101 105 114 

Kaynak: World Economic Forum , Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi Sıralaması, 2020 , 2021 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf  https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  

 “Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi”  ilk olarak 2006 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından 

cinsiyet eşitliğine yönelik ilerlemeyi ölçmek amacı ile ülkelerin cinsiyet eşitsizlikleri “ekonomik 

fırsatlar, eğitim, sağlık ve siyasi liderlik” olmak üzere dört boyutta karşılaştırılmıştır (Global 

Gender Gap Report, 2021). Tablo incelediğinde “Küresel Cinsiyet Farkı Raporu” verilerine göre 

2006 yılında 115 ülkenin içinde Türkiye 105’inci sırada yer alırken 2021 yılında yayımlanan ve 

156 ülkenin yer aldığı raporda ise 133’üncü sırada yer alan Türkiye’nin Dünya’da oldukça geri 

bir noktada olduğu açıkça görülmektedir. 

 

Şekil 3. Kadın Yönetici Oranı (X ekseni) - Marka Değeri (Y Ekseni)  İlişkisi Saçılım Grafiği 

 

 

Tablo 4. Kadın Yönetici Oranı ile Marka Değeri Arasındaki İlişkiyi Belirlemek için Yapılan Spearman 

Sıra Farkları Korelasyon Analizi Sonucu 

Değişken N R P 

Kadın Yönetici Oranı - Marka Değeri 35 .260 .132 

p‹.05,**p‹.01,***p‹.001    

 

Kadın Yönetici Oranı ve Marka Değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını belirlemek amacıyla -normal dağılım varsayımı karşılanmadığından- yapılan 

Spearman korelasyon analizi sonuçları Tablo 5’te, saçılım grafiği Şekil 3’te verilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre “Kadın Yönetici Oranı ve Marka Değeri” arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan firmalardan “Türkiye 100/2020 

Yılı Marka Değeri Sıralaması Lig Tablosu-Marka Rehberi”nde yer alan 35 firmanın oranı %60,3 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında diğer firmaların da marka değerlerine 

ulaşılabilseydi sonucun farklılaşabileceği düşünülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkelerin çeşitli açılardan kalkınma yolunda olmaları kapsamında büyük bir cinsiyet eşitsizliği 

probleminin var olduğu göz önüne alındığında sürdürülebilir kalkınma için kadınların 

güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Cinsiyet eşitliği 

başlı başına bir hedef olmakla birlikte sürdürülebilir ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve 

çevresel sürdürülebilirlik için de kilit bir faktördür (Bayeh, 2016; Warth ve Koparanova, 2012; 

Pathania, 2017,). Çalışmamızda yer alan “Küresel Cinsiyet Farkı Raporu” verilerine göre 2006 

yılında 115 ülkenin içinde Türkiye, 105’inci sıradayken 2021 yılında yayımlanan ve 156 ülkenin 

yer aldığı raporda ise 133’üncü sırada Türkiye’nin Dünya’da oldukça geri bir noktada olduğu 

açıkça görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için kadınların güçlendirilmesi ile cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasına yönelik amaçlara ulaşmak adına sıralamada üst seviyelerde yer alabilme 

kapsamında adımlar atılmasının gerekliliği vurgulanabilir (Bayeh, 2016). Kofi Annan; “Kalkınma 

için kadınların güçlendirilmesinden daha etkili hiçbir araç yoktur.” ve Sheryl Sandberg; 

“Dinamiği değiştirmek, konuşmayı yeniden şekillendirmek, kadınların seslerinin duyulmasını ve 

dikkate alınmasını ve göz ardı edilmemesini sağlamak için tepedekiler de dahil olmak üzere her 

düzeyde kadınlara ihtiyacımız var.” (Lohani ve Aburaida, 2017) ifadeleri ile sürdürülebilir 

kalkınmada kadınların önemi vurgulanmaktadır. Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre 

Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan firmaların kadın çalışan oranı %26.4’tür. “Küresel 

Cinsiyet Farkı Raporu 2020” verilerine göre ülkemizde orta ve üst düzey kadın yönetici oranı  

%14.7 olarak açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan firmaların kadın yönetici oranı 

%26.3 olup endeksteki firmaların oranının yüksek olduğu ifade edilebilir. Dünya’da yönetim 

kurullarında kadın oranları incelendiğinde ise Türkiye’de oran yıllar içinde artmakla beraber 2020 

yılı yönetim kurullarındaki kadın oranının %17 olması sürdürülebilir kalkınmada kadınlara önem 

verildiğini destekler niteliktedir. Kadınların daha üretken ve karar verici rollerde olmaları ile 

ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda sürdürülebilirliğe doğru daha hızlı ve emin adımlarla 

ilerlemenin gerçekleşeceği düşünülmektedir (Stevens, 2010). Kadınların yönetim kurullarında yer 

almaması son zamanlarda önemli bir konu haline gelmiştir ve bu da üst yönetimdeki cinsiyet 

çeşitliliğini yansıtmaktadır. Yönetim kurulu düzeyinde kadın katılımının marka değeri ile anlamlı 

ve pozitif bir ilişkisi vardır. Kadınların üst yönetime katılımı teşvik edilmelidir (Hassan, 

Marimuthu ve Kaur Johl, 2016; Daily ve Dalton, 2003). Myers (2003)’e göre marka değeri, 

sürdürülebilirliğe olumlu katkılar sağlamaktadır. Daily ve Dalton (2003)’a göre kadın 

yöneticilerin oranı marka değeri ile pozitif olarak ilişkilidir. Kadın yöneticilerin payı marka 

değerini olumlu etkilese de kadın çalışanların payının marka değeri üzerinde doğrudan bir etkisi 

olmadığı görülmüştür. Çalışmamızda; kadın yönetici oranı ve marka değeri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan firmalardan “Türkiye 

100/2020 Yılı Marka Değeri Sıralaması Lig Tablosu-Marka Rehberi”nde yer alan 35 firmanın 

oranı %60,3 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında diğer firmaların da marka değerlerine 

ulaşılabilseydi sonucun farklılaşabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmada, sadece cinsiyet çeşitliliğine (kadın katılımı) ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 

yer alan şirketlere odaklanıldığından bulguları genelleştirmenin uygun olamayacağı 

düşünülmektedir. 

Bulgulara dayalı olarak, kadınların yönetim kurulu düzeyinde ve yönetim kademesi katılımını 

isteklendirme yönünde bazı önerilerde bulunulabilir. Yönetim kurulu düzeyinde kadınlar için 

oluşturulan zorunlu kotanın yerine getirilmesine yardımcı olacak gerekli şartların devlet ve diğer 

düzenleyici kurumlar aracılığı ile kontrolü sağlanabilir. Eşitliğin sağlanması için yapılacak 

uygulamalar, bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak önceliklere yönelik planlanabilir. Planların 

uygulanabilmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve diğer paydaşlar 

arasında uyumlu çalışma ortamı yaratılabilir. Eğitim ve istihdama yönelik politikaların cinsiyet 

eşitliğini destekler nitelikte düzenlenmesine ve sonuçların izlenmesine özel önem verilmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu araştırmanın temel amacı, akademisyenlerin çalıştıkları kurumun yönetim politika ve uygulamalarına ilişkin 

algılarının iş tatminlerine etkisinde örgütsel iletişimin rolünü ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Türkiye’de büyük 

ölçekli bir üniversitede çalışan 355 akademik personelden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Verilerin analizinde 

AMOS paket programı ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, yönetim politikaları 

ve uygulamalarının iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel iletişimin kısmi aracı role sahip olduğunu göstermiştir. 

Buna göre, akademisyenlerin yönetimin politika ve uygulamalarına yönelik olumlu algıları, örgütsel iletişimi 

artırmakta, artan iletişim ise akademik personelin işlerinden duydukları tatmini artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim politikaları ve uygulamaları, Örgütsel iletişim, İş tatmini 

 

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN THE EFFECT 

OF TOP MANAGEMENT POLICIES AND PRACTICES ON JOB 

SATISFACTION: A RESEARCH ON ACADEMIC STAFF 

 

Abstract 

The main purpose of this research is to reveal the role of organizational communication in the effect of academicians' 

perceptions of the policies and practices of the top management on their job satisfaction. Accordingly, data were 

collected from 355 academic staff working at a large-scale university in Turkey by survey method. Structural Equation 

Modeling (SEM) with AMOS package program was used in the analysis of the data. The results of the research revealed 

that organizational communication has a partial mediator role in the effect of top management policies and practices 

on job satisfaction. Consequently, positive perceptions of academic staff about the policies and practices of top 

management increase organizational communication, and increased communication increase the job satisfaction of 

academic staff. 

Keywords: Policies and practices of the top management, Organizational commitment, Job satisfaction 

 

GİRİŞ 

Üniversiteler, çevresel değişimlere uyum sağlayabilmek ve rakipleri karşısında fark yaratabilmek 

için katılımcı, eğitim ve araştırmayı destekleyen ve bilgi paylaşımına önem veren bir yönetim 

anlayışını benimsemek durumundadır (Bartell, 2003, s. 54). Başarılı üniversitelerin, yeniliği ve 

yaratıcılığı destekleyen, bilimsel araştırmaları teşvik ederek ödüllendiren bir kültür oluşturduğu 

görülmektedir. Bu tip bir kültür oluşturmak, akademik ve idari personelin iş tatmini duyarak 

motive olmasını sağlayan politika ve uygulamalar geliştirmek ve örgüt içi etkin iletişimi 

sağlamakla mümkün olmaktadır. Akademik örgütlerde personeli destekleyen politika ve 

uygulamaların geliştirilmesi, eğitimin niteliğini arttırmakta, öğrencilerle daha iyi iletişim 

kurulmasını ve iş dünyasına nitelikli insan kaynağının kazandırılmasını sağlamaktadır. Diğer 

yandan akademik personelin iş memnuniyeti, bilimsel çalışmaları hızlandırarak yayın sayısı ve 

kalitesini arttırmakta, bu durum üniversitelere dünya ölçeğindeki iyi üniversiteler arasına girme 

şansı sağlamaktadır (Çekmecelioğlu, Of ve Mirzayev 2020). Literatür incelendiğinde, 

üniversitelerde çalışan akademik personelin iş memnuniyetini değerlendirmek üzere birçok 

araştırma yapıldığı görülmektedir (Koçoğlu, 2015; Hong, Hao, Kumar, Ramendran ve Kadiresan, 

2012; Tai ve Chuang, 2014). Bu çalışmalarda, akademisyenlerin yaptıkları işten duydukları 

tatminin idari personele göre daha yüksek olduğu, ücretten duyulan tatminin daha düşük olduğu 
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(Hong vd., 2012), kamu üniversitelerinde çalışanların iş tatmininin özel üniversitelere oranla daha 

yüksek olduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir (Tai ve Chuang, 2014).  

Bu çalışmada üniversitelerin yönetim politikaları ve uygulamalarının akademik personelin iş 

memnuniyeti üzerindeki etkisi ve bu etkide akademik personelin algıladığı örgütsel iletişimin 

nasıl bir rol oynadığı incelenmektedir. Araştırma kapsamında bir kamu üniversitesinde çalışan 

355 akademik personelden toplanan veriler analiz edilmiş ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZ GELİŞTİRME 

Yönetimin örgüt hedeflerini vurgulama, üretimi arttırmak üzere çalışanlara yaptıkları iş ile ilgili 

geri besleme sağlama gibi davranışları, çalışanların örgütte kalmalarını, örgüt amaçları 

doğrultusunda hareket etmelerini ve örgüt değerlerini benimsemelerini sağlamaktadır (Meyer, 

Becker ve Vandenberghe, 2004). Ayrıca, kişiler arası ilişkilere önem verme, çalışanlara değerli 

olduğunu hissettirme, empati kurma, takdir ve ödüllendirme gibi motive edici liderlik 

davranışlarının çalışanların performansını artırdığı, işten ayrılma niyetlerini ise azalttığı 

saptanmıştır (Çekmecelioğlu, 2014). Bu çalışmada yönetim politika ve uygulamaları, yönetimin 

çalışanlara değer vermesi, çalışanların performansını objektif bir şekilde değerlendirmesi, terfi 

sisteminin şeffaf ve açık olması, sorunlara yapıcı yaklaşımlar getirmesi ve kurumun strateji, 

vizyon ve misyonunu duyurması olarak tanımlanmış ve buna ilişkin ifadelerle ölçülmüştür. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan iş tatmini ise kişinin yaptığı işe ve içinde bulunduğu ortama 

ilişkin değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. İş tatmini pozitif bir tutum olarak 

değerlendirilmekte ve kişinin işin farklı boyutlarına yönelik değerlendirmeleri olarak ifade 

edilmektedir (Knoop, 1995). Organizasyonların çalışanların kişiliğini etkileyemediği kabul 

edildiğinde, iş ve örgütün başarısı için ortam koşullarının ne denli önemli olduğu bilinmektedir. 

Ortam koşullarını yaratmada yönetimin politika ve uygulamalarının kilit rolü göz önünde 

alındığında, söz konusu politika ve uygulamaların çalışan tatmini açısından kritik bir öneme sahip 

olduğu söylenebilir. Bu noktada işe uygun bireylerin seçilmesi, terfilerde adil ve şeffaf olunması 

ve seçilen bireylerin kendileri için en uygun olan işlere yerleştirilmesi çalışanlarda iş tatminini 

artırmaktadır (Saari ve Judge, 2004, s. 396). Nitekim, araştırmalar destekleyici yönetim 

politikaları ve uygulamalarının iş tatminini artırdığını göstermektedir (Visvesvaran, Deshpande 

ve Joseph, 1998; Kim ve Park, 2020). Ayrıca Hee vd. (2020) üst yönetimin liderliğinin 

akademisyenlerin işlerinden duydukları tatmin düzeyini artırdığını bulmuştur. Bu bilgiler ışığında 

oluşturulan H1 hipotezi aşağıdaki gibidir: 

H1: Akademik personelin yönetim politika ve uygulamalarına ilişkin algıları iş tatminini 

pozitif yönde etkiler. 

Çalışmada yer alan bir diğer önemli değişken iletişimdir. İletişim bir şahıstan diğer bir şahsa bilgi, 

veri, talimat ve anlayış aktarması olarak tanımlanmaktadır (Koçel, 2020: 540). İletişim sürecinin 

amacına ulaşması için hem vericinin hem de alıcının, aktarmak istediğini doğru bir biçimde 

tanımlaması ve alıcıya doğru bir ortamda haberi iletmesi gerektiği kadar, işletmenin de iletişim 

teknolojisindeki gelişmelerden faydalanarak iletişim sürecinin etkinliğini sağlaması 

gerekmektedir (Eren ve Gündüz, 2002, s. 74). Yenilikçi örgütlerde, yatay ve dikey iletişim 

kanallarının açık olduğu, fikir ve teklif sistemlerinin bulunduğu ve örgütün dış çevre unsurları ile 

olan ilişkilerinin yüksek olduğu görülmektedir. İletişim ağı yeterli olgunluğa erişmemiş ya da 

gereksiz bilgilerle fazlasıyla yüklenmiş olan örgütlerde ise iletişim sistemleri amaca hizmet 

edememektedir (Budak, 1998, s. 93). Üniversitelerin bilime ve yeniliğe öncülük eden kuruluşlar 

olduğu düşünüldüğünde, gereksiz bilgilerden uzak, kaliteli bir örgütsel iletişim sisteminin önemi 

yadsınamaz. Kaliteli bir örgütsel iletişim için ise örgütün amaç ve hedeflerinin açık olması ve 

yönetimin bu amaçlar doğrultusunda hareket ederken eleştiriyi kabul etmesi gerekmektedir 

(Bentley, 1999, s. 45). Bu doğrultuda, yönetim politika ve uygulamalarının örgüt içi iletişimi 

etkileme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Bu bilgilere dayanarak oluşturulan H2 hipotezi 

aşağıda yer almaktadır:  

H2: Yönetim politika ve uygulamaları örgütsel iletişimi pozitif yönde etkiler. 
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Sağlıklı bir iletişim ve geri beslemenin mümkün olmadığı ortamlarda çalışanların işlerinden 

tatmin olması mümkün olmamaktadır. Literatürde birçok çalışma bu düşünceyi desteklemiştir 

(Muchinsky, 1977; De Nobile ve Mccormick, 2008; Carriere ve Bourque, 2008). Bir çalışanın 

yöneticisinin iletişim tarzını ve örgütün iletişim sistemini nasıl algıladığı, işinden duyduğu 

memnuniyet düzeyini etkilemektedir (Giri ve Pavan Kumar, 2010, s. 138). Bununla birlikte, 

yönetimin ya da liderin aşırı yönlendirmeye yönelik iletişim tarzı iş tatminini azaltmaktadır (De 

Nobile ve Mccormick, 2008, s. 104). Dolayısıyla bu araştırmada örgütsel iletişimin 

akademisyenlerin iş tatminini pozitif yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda 

oluşturulan H3 hipotezi aşağıdaki gibidir: 

H3: Örgütsel iletişim iş tatminini pozitif yönde etkiler. 

Son olarak, bu araştırmada üniversite yönetiminin politika ve uygulamalarının akademisyenlerin 

iş tatminine etkisinde örgütsel iletişimin aracı bir rol üstleneceği düşünülmektedir. Zira, üniversite 

yönetiminin misyon, vizyon ve politikaları duyurması, açık ve şeffaf bir terfi sistemi oluşturması 

ve sorunlara yapıcı yaklaşımlar geliştirmesi kurum içi iletişimi artırırken, artan iletişim de 

çalışanların işlerinden duydukları tatmini artırma potansiyeline sahiptir. Nitekim, Taşlıyan ve 

Hırlak (2014)’ın akademisyenler üzerinde yapmış oldukları araştırmada, akademisyenlerin 

örgütsel iletişim etkinliğine yönelik algılarıyla işlerinden duydukları tatmin düzeyleri arasında 

pozitif yönde güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan H4 hipotezi aşağıdaki 

gibidir: 

H4: Yönetim politika ve uygulamalarının iş tatminine etkisinde örgütsel iletişimin aracı 

rolü bulunmaktadır. 

  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

    

 
                      H2     H3 

 
   

                   H1 

 

 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de büyük ölçekli bir üniversitede çalışan 2330 akademik personel 

oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiş, bu doğrultuda akademik personelin 

tümüne online ortamda anket gönderilmiştir. 483 akademik personel ankete dönüş sağlamış ancak 

eksiksiz olarak doldurulmuş 355 anket formu analize dahil edilmiştir. 

Demografik bilgiler incelendiğinde; katılımcıların %23.4’ünün Dr. Öğretim Üyesi ve 

%23.4’ünün Öğretim görevlisi kadrosunda yer aldığı, %51.8’inin fakülte birimine bağlı olduğu, 

%44’ünün 36-45 yaş aralığında yer aldığı ve %55’inin erkek bireylerden oluştuğu tespit 

edilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri, 2019 yılı ekim ve aralık ayları arasında katılımcılara online ortamda 

sunulan anket formları aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmaya eksiksiz olduğu tespit edilen 355 

anket formuyla devam edilmiştir. Anket formu toplamda 3 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk 

bölümü, katılımcıların işlerinden duydukları tatmin düzeyini belirlemeye yönelik 5 ifadeden 

oluşurken, ikinci bölümü yönetim politika ve uygulamalarına yönelik 8 ifadeden oluşmaktadır. 

Yönetim 

politikaları 

Örgütsel 

iletişim 

İş tatmini 
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Anketin üçüncü ve son bölümünde ise çalışanların kurum içi iletişime yönelik algılarını ölçmeye 

yönelik 6 ifade yer almaktadır. Ölçüm araçlarının tümünde (1) Hiç Memnun Değilim (5) Çok 

memnunum şeklinde 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. İş tatmini ölçeği oluşturulurken Smith 

vd. (1969) ile Hackman ve Oldham (1975)’ın iş tatmini ölçeklerinden yararlanılmıştır. Yönetim 

politikaları ve uygulamaları ölçeği Çekmecelioğlu (2018)’nun, örgütsel iletişim ölçeği 

Roberts ve O’Reilly’nin (1974) çalışmasından uyarlanmıştır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik düzeylerini saptamak amacıyla 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı kullanılmıştır. Daha 

sonra AMOS programı yardımıyla yapılan Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) ile hipotezler test 

edilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Güvenilirlik ve Faktör Analizleri 

Bu araştırmada iç tutarlılık güvenilirliğini ölçmek amacıyla Cronbach Alpha katsayısı 

kullanılmıştır. Yönetim politikaları, iş tatmini ve iletişim ölçeklerinin Cronbach Alpha katsayıları 

sırasıyla 0.939, 0,857 ve 0,910’dur. Dolayısıyla, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik 

düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Ölçeklerin geçerliliğini ölçmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. DFA, 

gözlenen değişkenler aracılığıyla faktörlerin oluşturulduğu, genellikle önceden oluşturulmuş olan 

bir yapıyı doğrulamayı hedefleyen bir tekniktir (Karagöz, 2019). Araştırmada, DFA esnasında, 

modelin uyum iyiliği değerlerini iyileştirmek amacıyla yönetim politikaları ölçeğindeki dört ve 

iletişim ölçeğindeki iki ifade arasında kovaryans bağlantısı çizilerek modifikasyon yapılmıştır. 

Nihai uyum iyiliği değerleri; yönetim politikaları ve uygulamaları ölçeği için CMIN/DF= 1,825 

NFI=0,989 TLI= 0,991 IFI: 0,995 CFI=0,995 GFI=0,980 RMSEA=0,048; iş tatmini ölçeği için 

CMIN/DF= 3,392 NFI=0,978 TLI= 0,957 IFI: 0,980 CFI=0,980 GFI=0,966 RMSEA=0,082; 

örgütsel iletişim ölçeği için ise CMIN/DF= 4,684 NFI=0,975 TLI= 0,957 IFI: 0,980 CFI=0,980 

GFI=0,966 RMSEA=0,102 şeklindedir. Ölçeklerin uyum iyiliği değerlerinin iletişim ölçeğinin 

RMSEA değeri haricinde kabul edilebilir düzeylerde olduğu (Karagöz, 2019) ve ölçeklerin tek 

faktörlü yapılarının doğrulandığı görülmüştür.  

3.2. Hipotez Testleri 

Yönetim politikaları ve uygulamalarının iş tatmini üzerindeki doğrudan ve iletişim aracılığıyla 

dolaylı etkisini ölçmek üzere Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. YEM regresyon 

analizinden farklı olarak, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki dolaylı etkisini 

incelemeye olanak tanımaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada araştırma hipotezlerini test etmek 

üzere YEM kullanılmıştır. YEM kullanılarak oluşturulan birinci modelde yönetim politikaları ve 

uygulamalarının iş tatmini üzerindeki etkisi, ikinci modelde ise yönetim politikaları ve 

uygulamalarının iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel iletişimin aracı rolü incelenmektedir. 

Aracılık etkisinden söz edebilmek için birinci modelde yönetim politikaları ve uygulamalarının 

iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olması ve ikinci modelde örgütsel iletişim aracı değişkeni 

modele dahil edildiğinde yönetim politikaları ve uygulamalarının iş tatminine etkisinde anlamlı 

bir azalma olması gerekmektedir (Baron ve Kenny, 1986). Birinci model Şekil 2’de, ikinci model 

ise Şekil 3’te gösterilmiştir. Birinci modelin uyum iyiliği değerleri CMIN/DF= 2,616, CFI=0,973 

GFI= 0,939, TLI=0,965, NFI=0,957 ve RMSEA=0,068; ikinci modelin uyum iyiliği değerleri ise 

CMIN/DF= 3,287, CFI=0,941 GFI= 0,876, TLI=0,930, NFI=0,918 ve RMSEA=0,080 şeklinde 

kabul edilebilir düzeylerdedir. 
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Şekil 2. Birinci Model 

 
Şekil 3: İkinci Model 

 

Birinci ve ikinci modelden elde edilen sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Birinci model sonuçları, 

yönetim politikaları ve uygulamalarının iş tatminini pozitif yönde (β=0,596) etkilediğini 

göstermektedir. Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. Aracı değişkenin modele dahil edildiği 

ikinci model sonuçları; yönetim politikaları ve uygulamalarının örgütsel iletişimi pozitif yönde 

güçlü bir şekilde (β=0,887) etkilerken, örgütsel iletişimin de iş tatminini pozitif yönde (β=0,286) 

etkilediğini göstermiştir. Dolayısıyla H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir. Örgütsel iletişim aracı 

değişkeninin modele dahil edilmesiyle yönetim politikaları ve uygulamalarının iş tatmini 

üzerindeki etkisinde önemli oranda bir azalma olduğundan (β=0,596  β=0,346) yönetim 

politikaları ve uygulamalarının iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel iletişimin kısmi aracı 

etkiye sahip olduğu söylenebilir. Dolayısıyla H4 hipotezi kabul edilmiştir.  
Tablo 1. Yol Analizi Değerleri ve Hipotez Testleri 

Model Yol β Hipotez Sonuç  

I. MODEL Yönetim politikaları ve uygulamaları---> İş tatmini 0,596** H1 Desteklendi 

II. MODEL 

Yönetim politikaları ve uygulamaları---> Örgütsel iletişim 0,887** H2 Desteklendi 

Örgütsel iletişim--->İş tatmini 0,286** H3 Desteklendi 

Yönetim politikaları ve uygulamaları---> İş tatmini 0,346** H4 Desteklendi 

  Yapısal Model       

 
Değişken R2 

 
 

 İş tatmini 0,37 
 

 

 Örgütsel iletişim  0,79 
 

 

                              **: p<0.01 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada yönetim politikaları ve uygulamalarının iş tatminine etkisinde örgütsel iletişimin 

rolü incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen ilk sonuç, yönetim politikaları ve uygulamalarının iş 

tatmini üzerindeki pozitif yönlü etkisidir. Buna göre, yönetimin çalışanlara değer veren tutumu, 

açık ve şeffaf bir terfi sistemi oluşturması, sorunlara yapıcı çözümlerle cevap vermesi, vizyon, 

misyon ve stratejileri duyurması gibi politika ve uygulamalarının akademisyenlerin işlerinden 

duydukları memnuniyeti artırdığı söylenebilir. Bu sonuç Masum vd. (2015)’nin akademisyenlerin 

algıladıkları yönetim desteği ile çalışma ortamı ve ödüllerden duydukları memnuniyetin iş 

tatminini pozitif yönde etkilediğini gösteren çalışması ve literatürdeki diğer bazı çalışmaların 

(Hee vd., 2020; Visvesvaran vd., 1998; Kim ve Park, 2020) sonuçlarıyla tutarlıdır. Araştırma 

sonuçları, ayrıca, yönetim politikaları ve uygulamalarının örgütsel iletişimi pozitif yönde güçlü 

bir biçimde etkilediğini göstermiştir. Bu sonuç, akademisyenlerin algıladıkları yönetim 

politikaları ve uygulamalarının örgüt içi iletişimi kolaylaştırdığını göstermektedir. Bu sonuç, 

literatürde algılanan örgütsel destek ile iletişim arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu gösteren 

çalışmalarla tutarlıdır (Örn. Neves ve Eisenberger, 2012; Allen, 1992).  Araştırmadan elde edilen 

bir başka sonuç ise örgütsel iletişimin iş tatmini üzerindeki pozitif yönlü etkisidir. Buna göre, 

akademisyenlerin örgüt ve birim içerisindeki kişilerle rahatlıkla iletişim kurabilmesi ve yönetimin 

iletişim kanallarını açık tutması akademisyenlerin işlerinden duydukları memnuniyet düzeyini 

artırmaktadır. Bu sonuç, literatürdeki diğer çalışmalarla tutarlıdır (Örn. Nobile ve Mccormick, 

2008; Taşlıyan ve Hırlak, 2014). Son olarak, araştırma sonuçları, yönetim politika ve 

uygulamalarının iş tatminine etkisinde örgütsel iletişimin kısmi aracı etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Dolayısıyla, yönetimin çalışanlara değer veren, açık ve şeffaf bir terfi sistemini temel 

alan, yapıcı politika ve uygulamaları akademisyenlerin örgüt içindeki bireylerle iletişim 

kurmasını kolaylaştırdığı, akademisyenlerin algıladıkları örgüt içi iletişime izin veren yönetim 

politikaları ve uygulamalarının ise onların işlerinden duydukları tatmini artırdığı söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar, üniversitelerin başarıya ulaşmasında akademik personelin 

katkısı ve başarısının kritik önemi göz önüne alındığında daha önemli hâle gelmektedir. Özellikle 

ülkemizde çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin açılmasıyla artan rekabet, akademisyenlerin 

iş tatminin sağlanması ve nitelikli bilimsel çalışmaların ortaya konulması noktasında örgüt içi 

iletişime izin veren ve çalışanları destekleyen yönetim politikaları ve uygulamalarının önemini 

ortaya koymaktadır. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, Türkiye’de bir üniversitede görev yapan akademik 

personelden elde edilen verilerle sınırlıdır. Bu nedenle araştırma sonuçlarını genellemek doğru 

olmayacaktır. Gelecekteki araştırmalara devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan 

akademisyenlerin algıladıkları yönetim politika ve uygulamaları ile akademisyenlerin iş 

tatminleri ve algıladıkları örgütsel iletişimin karşılaştırılması önerilmektedir. 
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Özet 

Örgütler, rekabet ortamında mücadele edebilmek için nitelikli personelinin başka bir örgüt bünyesine geçmesini 

engellemek amacıyla düzenlemeler yapmaktadır. Örgütlerde yapılan düzenlemelere karşı çalışanların tutumu, 

tutumlarının işe adanmışlıklarına etki edip etmediği ve çalışanların örgütleri için içlerinde besledikleri adalet algısının 

bu etkiye katkı sağlayıp sağlamadığı araştırma konusunun temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Ankara ilinde 

faaliyet gösteren İnsansız Hava Aracı (İHA) üzerinde çalışan Savunma Sanayi Şirketlerinde görev yapmakta olan 351 

personel üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21 istatistik paket programında test 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma, İşe Adanmışlık, Örgütsel Adalet Algısı. 

 

ORGANIZATIONAL JUSTICE IN THE EFFECT OF EMPLOYEES’ 

ATTITUDES TOWARDS FLEXIBLE WORK ARRANGEMENTS ON THEIR 

ENGAGEMENT TO WORK 

 

Abstract 

In order to fight in a competitive environment, organizations make arrangements to prevent their qualified personnel 

from moving to another organization. The attitude of employees towards the regulations made in organizations, whether 

their attitude affects their engagement to work and whether the perception of justice that employees have in them for 

their organizations contributes to this effect is the basis of the research topic. In this direction, a study was conducted 

on 351 personnel working in Defense Industry Companies working on Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) operating 

in Ankara province. The obtained data were tested by performing simple regression in SPSS 21 statistical package 

program.   

Keywords: Flexible Working, Work Engagement, Organizational Justice. 

 

GİRİŞ 

Hedeflerine ulaşabilmek için örgütler, kaynaklarını verimli şekilde kullanmak ve çalışanlardan en 

iyi performansı elde edebilmek çabasındadır. Bu amaca ulaşmak için örgütler sürekli olarak en 

iyi yönetim şeklini aramaktadır. Çalışanlar da örgütlerinden bireysel veya örgütün geneliyle ilgili 

beklenti içinde bulunmaktadır.   

Çalışma esnek çalışma modellerinden bir veya birkaçını çalışanları için uygulama niyetinde olan 

örgüt yöneticilerinin bu kararları alırken çalışanların beklentilerini, önerilerini veya özel 

durumlarını dikkate alıp almadıklarına cevap üretmeyi amaçlamaktadır. Esnek çalışan bireylerin 

bu durumdan memnuniyet düzeylerini ortaya koyarak bu durumun çalışanların işe 

adanmışlıklarında etkili olup olmadığı sorgulanmıştır. Ayrıca bu ilişkide çalışanların örgütsel 

adalet algılarının rolü de belirlenmeye çalışılmıştır. 

1.   KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

1.1. Esnek Çalışma ve Esnek Çalışma Düzenlemeleri 

Günümüzde çalışanların iş ve yaşam dengesini sağlamak ve buna bağlı olarak çalışanların işlerine 

bağlılıklarını artırmak, işe adanmışlık düzeylerini yükseltmek ve geleneksel çalışma koşullarına 

alternatif düzenlemelerin yapılması iş dünyasında önemli hale gelmiştir (Taş ve Ateş, 2020). 

Verimliliğin arttırılması, iş esnasında ortaya çıkabilecek kesintilerin azaltılması ve çalışan 

performanslarının artırılmasında esnek çalışma modelleri tercih edilmektedir. Esnek çalışma 

modelleri; telafi edici çalışma (Hart, 2004), yoğunlaştırılmış iş haftası (Eyrenci, 1994), kayan iş 

saatleri (Nadler ve Cundiff, 2006), evden çalışma (Jessop, 2005), tele çalışma (Erdut, 1997), çağrı 
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üzerine çalışma (Tokol, 1992), ödünç iş ilişkisi (Akyiğit, 1995) ve iş paylaşımı (Günay, 2007) 

olarak sınıflandırılmıştır. 

 1.2. İşe Adanmışlık 

Çalışanlar örgütler açısından her geçen gün daha da önemli bir kaynak haline gelmektedir. 

Niceliğin yanında günümüzün rekabet koşullarında nitelik daha da ön plana çıkmaktadır. Nitelikli 

çalışanların bulunup istihdam edilmesi örgütün önemli görevlerindendir (Doğan ve Baynal, 

2021). Özveri sahibi, örgütün amaçları doğrultusunda çalışan işine adanmış çalışanların varlığı 

değerlidir (Bakker ve Demeroutie, 2008). Robinson ve arkadaşları (2004) ise işe adanmış 

çalışanların özelliklerini; işi ve örgütü hakkında olumlu düşüncelere sahip olması, örgütün 

çıkarlarını daha üstün tutması ve yapması gerekenden fazlasını yapmaya çalışması olarak 

sıralamıştır. 

1.3. Örgütsel Adalet 

Adalet; bireylerin birbirlerine karşı davranışlarında, çıktıların bölüştürülmesinde ve karar alma 

sürecinde tutum gösterici bir prensip olarak tanımlanabilir (Fortin ve Fellenz,2008).  

Örgütsel adalete ait literatürde birçok teori bulunmaktadır. Örgütsel adalet teorilerinin 

sınıflandırılmasında literatürde çoğunlukla kabul gören ayrım; reaktif ve proaktif teoriler ile süreç 

ve içerik teorileri şeklindedir. (Greenberg,1987). Örgütsel adaletin boyutlarının ayrımında yıllara 

sarih tartışma konularının olduğu görülmektedir. Colquitt’in çalışmasında yapılan analizlerin 

sonuçlarıyla adalet algısının boyutlarının dörde ayrıldığı belirlemiştir. Colquitt ve arkadaşları 

(2001) örgütsel adaleti; dağıtım adaleti, işlevsel adalet, kişilerarası ve bilgisel adalet olmak üzere 

dört boyutta incelemiştir.  

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumları ile işe 

adanmışlıkları arasındaki ilişkinin durumunu incelemek ve çalışanların örgütsel adalet algılarının 

bu ilişkideki aracı rolünü belirlemektir.  

2.2. Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırma savunma sanayinin önemli bir alanı olan İnsansız Hava Aracı (İHA) üzerinde Ankara 

ilinde çalışan özel sektör işletmelerinin çalışanları üzerinde yapılmıştır. Ankara ilinde Savunma 

Sanayi Sektöründe (İHA) yaklaşık olarak 1700 çalışanın olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmaya katılmayı kabul eden iki örgütün 450 çalışanına soru formu ulaştırılmış, 372 soru 

formu geri alınmış, uygun 351 soru formu analizlere dâhil edilmiştir.  

2.3. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemleri üst başlığı içinde ifade edilen genel tarama 

modellerinden ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır (Karasar, 2007). 

Esnek çalışma düzenlemelerinin bu sektörde çalışanlarının işe adanmışlıkları üzerinde nasıl bir 

etki bırakacağının araştırılmasına yönelik olarak oluşturulan model aşağıda Şekil 1’ de 

sunulmuştur. 
      Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

 
2.4. Araştırmanın Varsayımları                                               

Çalışmada çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumlarının işe adanmışlıklarına 

etkisinin olacağı, bu etkide örgütsel adalet algısının aracı rol oynayacağı öngörülmüştür. 

Araştırmanın modelinde de görüldüğü üzere belirlene hipotezler şu şekildedir; Hipotez 1: 

Çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumlarının işe adanmışlıkları üzerinde anlamlı 
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ve olumlu yönde etkisi vardır. Hipotez 2:  Çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı 

tutumlarının örgütsel adalet algısı üzerinde anlamlı ve olumlu yönde etkisi vardır. Hipotez 3: 

Çalışanların örgütsel adalet algılarının işe adanmışlıkları üzerinde anlamlı ve olumlu yönde etkisi 

vardır. Hipotez 4: Çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumlarının işe 

adanmışlarına etkisi üzerinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü vardır. 

2.5. Veri Toplama Yöntemi ve Çalışmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada daha fazla katılımcıya ulaşmak amacıyla veri toplama aracı olarak anket yöntemi 

tercih edilmiştir. Soru formları internet ortamında çalışanlara ulaştırılmıştır.  

Çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Majella J. 

Albion’un “Esnek Çalışma Düzenlemelerine Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır (Albion, 

2004). Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Çamlı (2010) tarafından yapılmıştır. Çalışanların işe 

adanmışlık düzeyleri, Schaufeli ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilen Utrecht İşe 

Adanmışlık (UWES) ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek, Özkalp ve Meydan (2015) tarafından 

Türkçeye çevrilmiştir. Çalışanların örgütsel adalet algılarını ölçmek amacıyla Coulquitt (2001) 

tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Özmen, Arbak ve Özer’in 

(2005) “tarafından Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır.    

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Elde edilen 351 adet soru formunda yer alan ölçeklere yönelik sırasıyla keşfedici faktör analizi, 

Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett testi, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, güvenilirlik 

analizi, standart sapma ve korelâsyon ilişkilerinin analizi yapılmıştır. Analizlerin sonunda 

ölçeklere ait örneklem yeterliliği testinin %80’in üstünde olduğu, Bartlett Küresellik Testi önem 

seviyelerinin p < 0,05’den düşük olduğu,  ölçeklerinin normal dağılıma sahip olduğu, güvenilir 

olduğu, iç tutarlılık düzeylerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu ve korelâsyon ilişkisi 

incelendiğinde değişkenler arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Güvenilirlik analiz 

sonuçları ve korelasyon matris sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

 
Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler İfade sayısı Cronbach’s Alfa (α) 

EÇD 10 0,783 

İA 9 0,929 

ÖA 20 0,957 

 

Tablo 2: Korelâsyon Matrisi 

        Ölçekler Ort. S.S. EÇD İA         ÖA 

EÇD 3,6963 0,63165 1   

İA 3,5964 0,75592 0,115* 1  

ÖA 3,5177 0,58364 0,168** 0,825**          1 
** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

*   Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

3.1. Esnek Çalışma Düzenlemelerine Karşı Tutum, İşe Adanmışlık ve Örgütsel Adalet 

Algısı Kavramları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi  
Araştırmanın bu bölümünde hipotezlerin test edilmesi için yapılan analizlerle elde edilen bulgular 

ortaya koyulacaktır. 

H1 hipotezi açısından bakıldığında; esnek çalışma düzenlemelerine karşı çalışanların 

tutumlarının, işe adanmışlık üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan regresyon 

analizi sonuçlarına göre esnek çalışma düzenlemelerine karşı çalışanların tutumlarının işe 

adanmışlık üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (F 

(1,349) = 4,656, p<0,05). Bu kapsamda esnek çalışma düzenlemelerine karşı çalışanların 

tutumlarının, işe adanmışlık üzerindeki etkisinin düşük düzeyde olmasıyla beraber H1 hipotezinin 

desteklendiği belirlenmiştir.  

H2 hipotezi incelendiğinde esnek çalışma düzenlemelerine karşı çalışanların tutumlarının, 

örgütsel adalet üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla uygulanan regresyon analizi 

sonuçlarına göre esnek çalışma düzenlemelerine karşı çalışanların tutumlarının örgütsel adalet 

üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir                     (F 
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(1,349) = 10,128, p<0,01). Bu kapsamda esnek çalışma düzenlemelerine karşı çalışanların 

tutumlarının, örgütsel adalet üzerindeki etkisinin düşük düzeyde olmasıyla birlikte H2 hipotezinin 

desteklendiği belirlenmiştir. 

H3 hipotezine yönelik yapılan analiz sonuçlarına göre çalışanların örgütsel adalet algılarının işe 

adanmışlıkları üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu 

belirlenmiştir (F (1,349) = 744,377, p<0,01). Bu kapsamda örgütsel adalet algısının işe adanmışlık 

üzerindeki etkisinin olduğu tespit edilmiş ve H3 hipotezi kabul edilmiştir.                                                          

Aracılık etkisinin incelendiği H4 hipotezi açısından bakıldığında çalışanların esnek çalışma 

düzenlemelerine karşı tutumlarının, işe adanmışlıklarına etkisinde örgütsel adalet algısının aracı 

rolü incelenirken Baron ve Kenny’nin (1986) önerdiği aracılık modeli temel alınmış ve 4 temel 

adım sırasıyla uygulanmıştır. Ayrıca sobel testi ile de test edilmiştir. Birinci adımda; çalışanların 

esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumlarının, işe adanmışlık üzerindeki etkisine basit 

regresyon analizi yapılarak bakılmıştır. Analiz sonucunda p değerinin 0,039 olduğu tespit edilmiş 

ve p değerinin 0,05 değerinden küçük olması sebebiyle iki değişken arasındaki ilişkinin anlamlı 

olduğu saptanmıştır (p<0,05; B=0,137). İkinci adımda; çalışanların esnek çalışma 

düzenlemelerine karşı tutumlarının, örgütsel adalet üzerindeki etkisine basit regresyon analizi 

yapılarak bakılmıştır. Analiz sonucunda p değerinin 0,002 olduğu tespit edilmiş ve p değerinin 

0,05 değerinden küçük olması sebebiyle iki değişken arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 

saptanmıştır  (p<0,05; B=0,155). Üçüncü adımda; örgütsel adaletin işe adanmışlık üzerindeki 

etkisine regresyon analizi yapılarak bakılmıştır. Analiz sonucunda p değerinin 0,00 olduğu tespit 

edilmiş ve p değerinin 0,05 değerinden küçük olması sebebiyle iki değişken arasındaki ilişkinin 

anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (p<0,05; B=1,069). Dördüncü adımda ise çalışanların esnek 

çalışma düzenlemelerine karşı tutumlarının, işe adanmışlık üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin 

aracı rolü çoklu regresyon analizi yardımıyla incelenmiştir. Modelde p değerinin 0,425 olması ve 

0,05 değerinden büyük bir değer olması sebebiyle esnek çalışma düzenlemelerine karşı 

çalışanların tutumlarına ait değişkenin anlamlılığını kaybettiği saptanmıştır. (p=0,425, p>0,05; 

B=-0,029). Bu sonuca istinaden H4 hipotezinin de desteklendiği belirlenmiştir. Ayrıca sobel testi 

sonucunda çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumlarının işe adanmışlıkları 

üzerindeki etkide tam aracılık etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumlarının işe adanmışlıklarına 

etkisinde örgütsel adalet algısının aracı rolünü ortaya koyabilmek amaçlanmıştır.  

Yapılan analizler sonucunda çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumları ile işe 

adanmışlık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ulaşılan sonuç 

literatürde bu konuda yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Huckle’ın (2019) 

çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. Çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı 

tutumları ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkiye bakıldığında, örgütsel adalet algısındaki 

değişkenliğin çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumları değişkeni tarafından 

açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Heponiemi ve arkadaşları (2013) tarafından yürütülen çalışma 

ile benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışanların örgütsel adalet algısı ile işe adanmışlıkları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında,  çalışanların örgütsel adalet algılarının işe adanmışlıklarını 

pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Babaoğlan ve Ertürk (2013) tarafından yürütülen çalışma 

ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Örgütsel adaletin aracı rolünü belirlemek için yapılan 

analiz sonuçlarına göre örgütsel adalet algısının çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı 

tutumlarının işe adanmışlıklarına etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan bu sonuçla Arslan 

(2019) tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları benzerlik göstermektedir. 

Gelecek dönemlerde bu konuya yönelik çalışma yapmayı planlayan araştırmacıların savunma 

sanayinin başka alanlarında veya savunma sanayi dışında farklı sektörlerde daha fazla örgütün 

katılımıyla gerçekleştirmeleri durumunda farklı sonuçlara ulaşabilecekleri değerlendirilmektedir. 
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Özet 

Psikolojik sermaye örgütsel davranış ve insan kaynakları alanında güncel bir konu olup bireye özgü geliştirilebilir 

özellikler olarak ifade edilmektedir.Umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklık ve öz yeterlilik bileşenlerinden 

oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, psikolojik sermaye kavramını, psikolojik sermayenin iş yaşamındaki önemi ve 

etkilerini film analiziyle ortaya koymaktır.Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi yapılmıştır. 

Döküman incelemesi, görsel dökümanlardan film analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2006 yılı yapımı  Umudunu 

Kaybetme / The Pursuit of Happyness filmi örgütsel davranış perspektifinden incelenmiştir.Araştırmanın amacı 

doğrultusunda filmdeki bazı sahneler ve diyaloglar irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pozitif Örgütsel Davranış, Psikolojik Sermaye, Nitel Araştırma, Film Analizi 

 

EXAMINING OF THE PSYCHOLOGICAL CAPITAL USING FILM 

ANALYSIS METHOD 

Abstract 

Psychological capital is a current issue in the field of organizational behavior and human resources and is expressed as 

individual-specific features that can be developed. It consists of hope, optimism, resilience and self-efficacy 

components.The aim of this study is to reveal the concept of psychological capital, the importance and effects of 

psychological capital in business life with movie analysis. In the research, document analysis was made from qualitative 

research methods.Document review was carried out using film analysis from visual documents.The Pursuit of 

Happyness movie, made in 2006, was examined from the perspective of organizational behavior. In line with the 

purpose of the research, some scenes and dialogues in the movie were examined. 

Key Words: Positive Organizational Behavior, Psychological Capital, Qualitative Research, Film Analysis 

1. GİRİŞ 

Örgütler için insan kaynağının önemi her geçen gün önemli hale gelmekte ve daha fazla 

anlaşılmaktadır. Çalışanların eğitimi, bilgisi, tecrübesi, yetenek ve becerisi örgütün başarısı için 

gerekmektedir. Bunun yanında çalışanlara ait pozitif özelliklerin örgütler için ne denli gerekli 

olduğu da artık bilinmektedir. Bu pozitif özelliklerden biri ise psikolojik sermaye olarak 

görülmektedir. Luthans (2002),  örgütsel davranış alanında da pozitif eğilimin güçlendirilmesi 

gerektiği üzerinde durmuştur. Pozitif örgütsel davranış yaklaşımı ile ortaya çıkan psikolojik 

sermaye, durumsal ve geliştirilebilir bir kavram olup, hem pozitif kişisel ve durumsal özellikler 

hem kavramsal (pozitiflik gibi) hem de ampirik (pozitif korelasyonlar, ortak korelasyonlar, ilişkili 

çıktılar) olarak bazı ortak karakteristiklerle ilişkilidir (Avey vd, 2008). Psikolojik sermaye bireye 

ait olumlu özellikler olması nedeniyle yaşamın her alanıyla ilişkili olmakla beraber çalışanlara 

dair bir çok özellik ve durumla da ilişkilendirilebilmektedir. Bu doğrultuda yapılan birçok 

çalışmaya konu olduğu görülmekte olup bu çalışmada film analiziyle irdelenmiştir. 

Sinema filmleri insanların toplumsal rolleri hakkında bilgi veren, yönlendiren, ait olduğu 

toplumun  kültürel özelliklerini taşıyan ve kültürler arasında bilgi akışını sağlayan güçlü bir 

materyaldir (Morsünbül, 2015;Özden, 2004). Sinema, yaşamın sosyal, politik ve kültürel 

yapısında önemli bir  yere sahiptir (Morsünbül, 2015; Bhugra, 2003). Filmler kuramlara örnek 

oluşturmakla birlikte kuramsal bilgiyi somutlaştırmak konusunda önemli bir yere sahiptir (Şenol-

Durak ve Fışıloğlu, 2007). 

Bu çalışmada Umudunu Kaybetme / The Pursuit of Happyness filmi psikolojik sermaye 

kavramını daha somut olarak değerlendirmek açısından seçilmiştir. Bu film gerçek yaşam 

hikayesini aktardığı, psikolojik sermayeyi hem üst bir yapı hem de  alt boyutlarıyla beraber ortaya 

koyabildiği düşüncesiyle incelenmiştir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Pozitif psikoloji ile bireylerin zayıf yönleri yerine güçlü yönleri; kırılganlık yerine psikolojik 

dayanıklılık; ruhsal sorunların çözümü yerine iyilik, refah ve iyi bir yaşamın sağlanması üzerinde 

durulmuştur. Pozitif psikoloji ile ortaya çıkan pozitif örgütsel davranış yaklaşımı, günümüz 

örgütlerinde, performans gelişimi için ölçülebilen, geliştirilebilen ve verimli bir şekilde 

yönetilebilen pozitif (olumlu) özelliklerin ve psikolojik kapasitelerin incelenmesi, 

değerlendirilmesi ve uygulanmasıdır (Luthans, 2002).Pozitif örgütsel davranış yaklaşımı 

bireylerin olumlu özelliklerine odaklanan psikolojik sermaye kavramının da ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. 

Psikolojik sermaye,“bireyin pozitif psikolojik gelişme hali” olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik 

sermaye dört bileşenden oluşmaktadır. 1) Zor görevleri başarmak için gerekli çabayı sarf 

edeceğine dair kendine güven duyma (öz yeterlilik), 2) Şimdi ve gelecekte başarılı olacağına dair 

olumlu beklenti (iyimserlik), 3) Hedeflere gidecek yolda azmetmek ve gerekli olduğunda 

hedeflere giden yolları değiştirebilmek (umut), 4) Zorluklarla karşılaşınca güçlü durmak, kendini 

toparlayabilmek ve başarıya ulaşmak (psikolojik dayanıklılık) olarak ifade edilmektedir (Luthans 

vd., 2007). Psikolojik sermaye Luthans ve arkadaşları tarafından umut, öz yeterlilik, iyimserlik 

ve psikolojik dayanıklılık bileşenlerinden oluşan kavramsal ve ampirik anlamda desteklenen 

temel üst düzey bir yapı olarak ifade edilmektedir  (Rego vd., 2012).  

Psikolojik sermayenin bileşenleri; öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık kendi 

arasında etkileşim içerisindedir. Örneğin, umut düzeyi yüksek bir birey yeni hedeflere ulaştıracak 

alternatif yollar bulabilir ve karşılaştığı zorluklarla mücadele etmek için  daha fazla yeteneğe ve 

motivasyona sahip olacaktır. Yüksek umut düzeyine sahip bireylerin psikolojik dayanıklılığı da 

yükselecektir. Öz yeterliliği yüksek olan bireyler, sahip olduğu umut, iyimserlik ve psikolojik 

dayanıklılık gibi özelliklerini, önüne çıkan özel durumlarda aktarabilecek ve uygulayabilecektir 

(Luthans vd., 2007).Psikolojik sermayenin bileşenleri hem ayrı ayrı hem de aralarında oluşan 

etkileşim sonucunda bir üst yapı olarak, bireyin  olumlu tutum ve davranış geliştirmesinde katkıda 

bulunarak iş yaşamında diğer çalışanlarla rekabet gücünü arttırabilecektir. Bireyin yaşadığı tüm 

zorluklara rağmen yüksek performans göstermesini sağlayabilecektir. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden  döküman analizi kullanılmıştır. Döküman analizi, 

hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı kaynaklar, film, video ve fotoğraflar gibi 

görsel materyallerin kullanıldığı bir analiz türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

3.2. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik yöntemleri;  inanılırlık, güvenilebilirlik, 

onaylanabilirlik ve aktarılabilirlik olmak üzere dört başlıkla sınıflandırılmış olup bir araştırmada 

bulguların doğruluğunu kontrol etmek için bu yöntemlerin bir ya da daha fazlasının belirtilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir (Başkale, 2016). 

Bu noktadan hareketle araştırmada analiz konusu filmin eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiş 

olması,  konuyla  ilişkilendirilen sahneler  üzerinde özellikle durulması, filmin gerçek bir yaşam 

hikayesinden alınmış olması araştırma sonuçlarının inanılır olduğunu gösterebilir. Araştırma 

sonuçlarının farklı durumlarla ilişkilendirilebilir olması, diğer kişilerle paylaşılabilir olması 

aktarılabilir olduğunu yansıtabilmektedir. Çalışmanın benzer koşullarda tekrarlandığında benzer 

sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmekte olup güvenirlikten bahsedilebilinir. Filmin objektif bir 

bakış açısıyla tekrar tekrar izlenerek değerlendirilmesi araştırma sonuçlarının onaylanabilir 

olduğunu gösterebilir. 

3.3. Film Seçimi ve İşlemi 

Araştırmada  psikolojik sermaye kavramı ve alt boyutları film analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Bu doğrultuda  2006 yılı yapımı Türkçeye Umudunu Kaybetme olarak çevrilen  The Pursuit of 

Happyness filmi örnek olarak seçilmiştir. Umudunu Kaybetme filmi örgütsel davranış 
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perspektifinden psikolojik sermaye kavramı üst yapı olarak ve umut, iyimserlik, psikolojik 

dayanıklılık, özyeterlilik alt boyutları ile incelenmiştir. Filmde yer alan bazı sahne ve diyaloglar 

psikolojik sermaye ve alt boyutlarıyla açıklanmış ve bazı diyaloglardan alıntılar yapılmış ve 

yorumlanmıştır. 

3.4. Film Özeti ve Tanıtımı 

Film; Chris Gardner’ın gerçek yaşam hikayesini anlatmaktadır.Chris 1981 yılında San 

Francisco'da eşi Linda ve oğlu Christopher ile yaşamakta olup pahalı ve bir süre sonra çokta talep 

görmeyen bir teknolojik cihaz olan kemik tarayıcı cihazının satışını yapmaktadır. Ancak ürüne 

olan ilgi düzeyinin düşük olması, yeterli satış yapamaması ve geçim sıkıntısı yaşamaları üzerine 

karısı Linda tarafından terk edilmiştir. Yeni arayışlar içerisinde olan Chris Gardner bir borsa aracı 

şirketine stajyerlik eğitimi için başvuruda bulunur. Stajyerlik eğitimi sürecinde çalışıp gerçek 

anlamda performans gösteren tek kişi işe alınacaktır. Bu süreci hem yaşamındaki hem de işindeki 

çeşitli zorluklara rağmen başarılı bir şekilde bitiren Chris işe alınmış ve sonrasında kariyerinde 

çok iyi yerlere gelmiştir. Film gerçek yaşam hikayesinden alınmış olup Chris’e ait pozitif  

özellikleri ve verdiği mücadeleleri yalın bir dille ele almıştır. Chris’in sahip olduğu psikolojik 

sermaye düzeyini hem iş hem genel yaşam alanında görmek mümkün olmaktadır. 

Film  ABD yapımı olup Columbia Pictures tarafından 2006 tarihinde yayınlanmıştır. Film drama, 

biyografi türünde olup süresi 117 dk’dır. Filmde Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton ve 

Brian Howe gibi oyuncular yer almaktadır. 

4. BULGULAR 

Film incelendiğinde filmin ana karakteri Chris Gardner’ın psikolojik sermaye düzeyinin  ve alt 

bileşenleri öz yeterlilik, iyimserlik, umut, psikolojik dayanıklılığın özellikle ön plana çıktığı 

sahneleri görmek mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda bazı sahnelerden ve sahnelere ait 

diyologlardan örnek verilmiştir. 

Geçimini sağlamak için ayda 2 adet kemik tarama cihazı satması gerektiğinden bahseden Chris, 

satış için hastaneleri ve doktorları ziyaret etmekte fakat satış yapamamaktadır. Arabasının park 

cezalarından dolayı alındığı, kirayı ve yuva borcunu ödeyemediği de görülmektedir. Eşi Linda da 

çalışmasına rağmen vergi ve kira borçlarını ödeyememektedirler. 

Zeki ve aynı zamanda insanlarla arası iyi olan Chris, elinde cihazla satış için yolda yürürken lüks 

arabasıyla bir borsa şirketinin önünde duran bir adama selam vererek ne iş yaptığını ve nasıl 

yaptığını sorar adam borsada aracı olarak çalıştığını ve bu iş için sayılarla ve insanlarla arasının 

iyi olması gerektiğini söyler. Şirkette çalışanların gülümsediğini gören Chris, kendisinin neden 

böyle mutlu olmadığını düşünmektedir. Ertesi sabah eşine borsada aracı olmak için bir şirkete 

başvuracağını söyler. Eşi Linda ne iş yapacağını sorar, Chris matematik dersinin çoçukken iyi 

olduğunu ve bu işi yapabileceğini Linda’ya söyler. Linda ise alaycı bir tavırla “Astronot değil 

yani” der. Chris “Benimle böyle konuşma Linda gidip bu işe bakacağım…” der. Chris iş 

başvurusu yapmak konusunda kararlıdır.  

Chris hissesenedi komisyonculuğu ve menkul kıymetler firması olan Dean Witter’ın insan 

kaynakları departmanına başvurmak için gider. Başvuru formunda stajyerlik eğitiminin 6 ay 

sürdüğü ve eğitimden sonra işe sadece bir kişi alınacağından bahsetmektedir.  

Chris oğlunu yuvaya bırakırken çocukluğundan bahsetmekte ve ne kadar zeki olduğunu 

söylemektedir. Chris Dean Witter firmasının ana ofisine gider ve insan kaynakları departmanın 

üst düzey yöneticisi Jay’e formunu teslim eder. Jay, Chris’e döneceklerini söyler. 

Chris’in iş başvurusunun üzerinden 1 ay geçmiştir yine satamadığı cihazla elinde Dean Witter 

şirketinin  en üst insan kaynakları yöneticisini şirketin önünde beklemektedir. İK yöneticisi Jay 

ile  tam o taksiye binerken konuşur ve başvuru üzerinden 1 ay geçtiğini söyler. Jay acelesi 

olduğunu ve hemen gitmesi gerektiğini söyler, Chris de o yöne gideceğini söyler ve Jay onu da 

taksiye davet eder. Bu sahnede Chris’in başvuruda bulunduğu iş için henüz geri dönüş 

olmamasına rağmen ve İK yöneticisi Jay’in ona zaman ayırmadığı halde onunla görüşmek için 

uğraşması ve amacına ulaşmak için onunla aynı takside yolculuk yapabilmek için uğraşı umut 

düzeyini gösterebilir.  
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Chris, Jay ile taksi yolculuğunda kendinden bahsetmeye başlar neden cihaz satışı yaptığını 

söylemektedir. Fakat Jay o dönem popüler olan zeka küpüyle oynamakta ve Chris’i 

dinlememektedir. Chris kendini anlatmaya çalışırken Jay Twistle zeka küpü ile oynamaya devam 

etmekte ve bu küpü istenildiği gibi yapmanın imkansız olduğunu söyler. Chris “Bunu ben 

yapabilirim” der, Jay “Hayır, yapamazsın bunu yapman imkansız” der. Chris “Hayır yapabilirim” 

der, küpü alır ve istenildiği şekilder yapar. Zeka küpünü istenildiği şekilde kısa sürede yapar ve 

Jay Twistle’ı etkilemeyi başarır. Chris’in bu sahnede öz yeterlilik özelliğine sahip olduğu ve bunu 

ortaya koyduğu söylenebilir.  

Telefon çalar İK yöneticisi Jay Twistle arar ve iki gün sonra sabah görüşmeye gelmesini söyler. 

Chris de geleceğini söyler. Chris’in satış yapamaması, aile hayatının bozulması, borcunun olması 

ve tüm bunlara rağmen yeni bir iş için uğraşması umut, psikolojik dayanıklılık, iyimserlik ve öz 

yeterlilik  düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Borcunu ödeyemediği için o gece hapishanede kalması gerektiği söylenmiştir. Ancak ertesi gün 

10.30’da iş görüşmesi olduğunu söylese de o geceyi hapishanede geçirmek zorunda kalmıştır. 

Sabah kot pantolon, mont ve üzerindeki boya lekeleriyle iş görüşmesine yetişmeye çalışır. İş 

görüşmesi için odaya alındığında görüşmeyi yapan ekip tarafından şaşkınlıkla karşılanır. 

Görüşme ekibinde Jay ve üç diğer kişi bulunmaktadır. Chris görüşmeye neden böyle geldiği 

konusunda herkesin beğenebileceği bir açıklama yapabileceğini ve aklına bişey gelmediğini 

söyler. Ayrıca evini boyarken park cezalarını ödemediği için tutuklandığını söyler. Görüşme ekibi 

şaşırmıştır. Görüşmeyi yapan yetkililerden Frohm “Jay senin kararlı olduğunu söyledi” der. Jay 

“Elinde yaklaşık 20 kg ‘luk bir makine ile bir buçuk aydan fazladır kapının önünde bekliyor” der. 

Frohm  “ Jay senin zeki olduğunu söyledi ve işi öğrenmek istiyorsun kendi başına öğrenmeye 

başladın mı?” der. Chris “Evet efendim”der. Chris, okulda ve donanma da birinciliği olduğunu 

söyler. Frohm sınıf sayısının az olduğuna vurgu yapar. Chris “Bana bir soru sorarsanız 

bilmiyorsam bilmiyorum derim ve şundan emin olun cevabı nasıl bulacağımı bilirim ve sonunda 

o cevabı bulurum” der. Frohm, Chris’e “ Eğer bir adam görüşmeye gömleksiz gelseydi ve sen de 

onu işe alsaydın sen ne derdin?” diye sorar. Chris “Herhalde pantolonu güzeldi derdim” der. 

Buradaki diyalogdan Chris’in kendine ve yeteneklerine olan inancını görmek (öz yeterlilik) 

mümkün olmaktadır.  

Maaş ve iş ile ilgili bir vaad olmadığı gibi  20 kişilik bir ekip eğitime alınacak ve sadece 1 kişi işe 

alınacaktır. Ayrıca eğitime katılan kişi işe kabul edilmez ise 6 ay boyunca başka bir şirketin 

aracılık eğitimine başvuramayacaktır. Chris için bu ciddi bir risk içermektedir. Ayrıca 6 ay 

boyunca satacağı 6 cihaz olacaktır. Ancak bu cihazları satabilirse belki bu süre zarfında 

geçinebilecektir. Eşi Chris’i terk edeceğini söyler. Eşine oğlunu götürmemesini ona 

bakamayacağını ve oğluna kendisinin bakacağını söyler. Eşi “Nasıl para kazanacaksın ?” diye 

sorar, Chris ise “ Dean Witter’da stajyerlik için görüşmeye gittim ve işe alındım, programda 

birinci olacağım” der. Eşi, “Satıcılıktan sonra gerileme” der. Chris ise “Hayır değil” diye cevap 

verir. Bu diyalogda Chris’in kendine ve yapabileceklerine olan inancı net bir şekilde (öz yeterlilik) 

görülebilmektedir. Evden çıkmak zorunda kalmış otele taşınmışlardır. Oğluyla cihaz satmaya 

çıkar. Ayrıca oğlunu basket sahasına götüren Chris ile oğlu arasında diyalog da dikkat 

çekmektedir. Chris oğluna “Birinin sana birşeyi yapamayacağını söylemesine izin verme.. Bir 

hayalin varsa onu koruman gerek..” der. Oğlunun neden bir otele taşındık sorusuna Chris “ Çünkü 

daha iyi bir işim olacak” diye net bir şekilde cevap verir. Bu kadar sıkıntılı ve zorlu bir sürecin 

içerisinde Chris’in olumlu beklentiler içerisinde olduğu (iyimserlik) söylenebilir. 

Eğitim süresince en çok şirkete para kazandıran kişi genellikle işe alındığı için Chris elinden 

geleni yapmaktadır. Chris’in bu işten henüz kazancı olmaması, maddi durumunun kötü olması, 

oğluna bakmak zorunda olması, bir yandan hem satış yapmak hem de işe alınmak için uğraşması 

olumsuzluklara ve belirsizliklere uyum sağlama sürecini (psikolojik dayanıklılık) iyi yönettiğini 

göstermektedir. 

Diğer adayların 9 saatte yapması gerekenleri Chris’in 6 saatte yapması gerekmektedir. Ara 

vermeden çalıştığı halde 2 ayın sonunda daha çok çalışması gerektiğini bilmekte ve yeni 

müşteriler bulmaya çalışmaktadır.  
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Chris,  bir şirketin CEO’su olan Walter Ribbon’la daha önce görüşmeye çok kısa süre ile 

yetişemediği için evine gider kapıyı çalar. Bay Ribbon birazdan maça gideceğini söyler aslında 

Chris Bay Ribbon’nın maça gideceğini tahmin ettiği için oraya gelmiştir. Elindeki cihazı gören 

Ribbon ne olduğunu sorar, Chris oraya bir müşterisine geldiğini ve ona da uğradığını söyler, Chris 

buradan maça gideceklerini söyler. Bay Ribbon maça oğluyla gittiğini isterse Chris ve oğlunun 

da gelebileceğini söyler onların da maça gideceklerini düşünmektedir. Oysa maça biletleri bile 

yoktur. Bay Ribbon ve oğluyla maça giderler ve locada onlarla maçı seyretme fırsatı bulurlar. 

Maç esnasında Dean Witter ve ürünleri hakkında Bay Ribbon’a bilgi verir, locada maçı 

seyretmenin avatajıyla birçok kişiyle tanışır ve kart vizitlerini alır. Bu sahnede Chris’in amacına 

ulaşma çabası, başarılı olabilmek için daha önce görüşemediği Bay Ribbon’la görüşmek için 

alternatif yollar bulması ve yeni müşterilere farklı bir ortamda ulaşma çabası (umut) dikkat 

çekmektedir. Amaçlara ulaşma yolunda bireyin gösterdiği çaba ve kararlılık ile bu amaçlara 

ulaşırken kullanılabilecek alternatif yolların belirlenmesi “umut” olarak ifade edilmekte  (Jensen 

ve Luthans, 2006) olup bu sahnede belirgin bir şekilde görülebilmektedir. 

Dört ayın sonunda elindeki tüm tarayıcıları satmıştır. Chris başaracağını ve yaşadığı onca 

olumsuzluğa rağmen herşeyin yolunda gittiğini düşünmektedr. Chris’in burda iyimserlik 

özelliğini görmek mümkün olmaktadır. Yine vergi borcu gelmiştir ve hükümet banka hesabındaki 

parayı borcunu ödemek için kullanmıştır. Artık bankada hiç parası kalmamıştır.Otelin de borcunu 

ödeyememiştir. Oğluyla düşkünler evinde geceyi geçirip sabahları oğlunu yuvaya bırakıp işe 

gitmektedir. Düşkünler evinde geceleri elindeki son cihazı tamir etmeye çalışmakta ve işe alım 

için eğitim sonunda yapılacak sınava hazırlanmaktadır. Müşteri portföyünü arttırmak için müşteri 

görüşmeleri yapmaktadır. Nihayet sınava girmiş ve sınavı iyi geçmiştir. Cihazı tamir etmek için 

eksik olan parçaları almak için para karşılığında kan vermek zorunda kalmıştır. Chris zekası ve 

yeteneğiyle cihazı tamir etmiş ve cihazın satışını yaparak 250 dolar kazanmıştır. Artık bir süre 

daha rahat olabilecektir.Gittiği futbol maçında birçok kişi ile tanışmış kartlarını almış ve onları 

çalıştığı firmaya kazandırmıştır. Chris’in amacına yönelik göstermiş olduğu çaba, alternatif 

arayışları ve gösterdiği irade umut, başaracağına dair inancı ve bunu devam ettirmesi öz yeterlilik 

düzeyini göstermektedir. Kalacak düzenli bir yeri olmadığı, oğluna bakmak zorunda kaldığı, 

parasız olmasına rağmen hem günlük yaşamında hem de işinde zor ve belirsizlik içeren 

durumlarla başa çıkma kapasitesinin (psikolojik dayanıklılık) yüksek olduğunu gösterirken tüm 

bunlara rağmen olumlu beklentisini kaybetmemesi psikolojik sermayenin iyimserlik boyutunu 

yansıtmaktadır. 

Chris eğitimin sonuna kadar çok sıkı çalışır müşteri ile telefon görüşmesi yaparken eğitmen 

çağırır ve işe alacak ekiple görüşmek üzere odaya girer. Frohm gömleğinin güzel olduğunu söyler 

Chris, iş görüşmesine ilk geldiği zaman gömlekle gelemediği için Frohm o durumu ima 

etmektedir.Frohm eğitim sürecine vurgu yapar “ Göründüğü kadar kolay mıydı Chris ?” der. 

Chris “Hayır efendim, hayır hiç değil” der ve gözleri dolar, görüşme odasındakilerle tokalaşarak 

odandan ayrılır. Bu sahnede Chris’in eğitim sürecinde çok fazla zorluk yaşadığı görülebilmekedir. 

Chris çok büyük bir sevinç duyar ve hayatının bu küçük kısmını mutluluk olarak nitelendirir. 

Dean Witter’daki kariyerinden sonra Chris Gardner 1987’de, Gardner Rich yatırım şirketini 

kurmuştur. Ayrıca 2006 yılında Chris aracılık firmasındaki küçük bir hisseyi milyon dolara 

satmıştır. Chris’in zorluklarla başa çıkarken gösterdiği çaba  ve verdiği uğraşlar, umudunu 

kaybetmeyişi, geleceğe dönük olumlu tutumu, kendine ve yapabileceklerine olan inancı, zorluklar 

karşısındaki direnci, psikolojik sermaye düzeyinin yüksek olduğunu gösterebilir.Filmin 

içerisindeki sahnelerden yola çıkarak psikolojik sermayenin zeka, mutluluk, kariyer, başarı, 

motivasyon, iş tatmini, yaşam tatmini, performans gibi birçok unsurla ilişkili olduğu söylenebilir. 

5. SONUÇ 

 

Film analiziyle çalışmada psikolojik sermaye bileşenleriyle irdelenmiş özellikle iş yaşamındaki 

önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Filmin bazı sahnelerinde ve diyaloglarında psikolojik 

sermaye ve bileşenlerine ilişkin yansımalar gözlenmiş ve ortaya konulmaya çalışılmıştır.Ayrıca 
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psikolojik sermayenin diğer değişkenlerle iş tatmini, yaşam tatmini, motivasyon, performans ve 

mutlulukla ilişkilerini de filmde görmek mümkün olmaktadır. 

 Bu çalışmada tek bir materyal üzerinde durulması bir eksiklik olabilir. Diyaloglardan ziyade 

sahnelerdeki olaylarda psikolojik sermaye düzeyi daha net görülebilmektedir. Farklı 

araştırmalarda daha fazla materyaller üzerinden çalışmak  konu ile ilgili daha fazla bilgi 

edinilmesi  ve konunun daha somut bir şekilde ortaya konulmasını sağlayabilir.Sinema 

filmlerinde araştırmaya konu olan olguya yeterince değinilmemiş olması da eleştiriye açık olabilir 

(Çavuşoğlu, 2021). Söz konusu olgu ve olayların farklı araştırma yöntemleriyle ortaya konulması 

olgu ve olaylara dair bilgi ve anlayışı daha fazla artırabilecektir. 

Araştırmadaki film konusu, daha önce birçok çalışmada ele alınmış olmasına rağmen film 

analiziyle incelenmiş olmasının literatüre, araştırmacılara ve çalışanlara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca ilgli konu farklı görsel ve işitsel materyaller ile ele alınarak örgütsel 

davranış perspektifinden incelenebilir. 
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Özet 

Bankalar tarafından kullandırılan kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlayan çalışmada, 

01/2005 – 04/2021 dönemi aylık verilerinden yararlanılarak Sanayi Üretim Endeksi, toplam nakdi kredi, ticari faiz 

oranı, bireysel faiz oranı ve ihracatın ithalatı karşılama oranı kullanılmıştır. Verilere ilk olarak eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığının tespiti için Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) sınır testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmüştür. Eşbütünleşme sınamasından 

sonra nedensellik ilişkisi Toda Yamamoto Nedensellik analizi ile test edilmiştir. Nedensellik sınamasıyla, faiz oranları 

ile kredi hacmi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilirken, sanayi üretim endeksinden ticari faiz oranına ve 

ihracatın ithalatı karşılama oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca nedensellik sınamasında 

ekonomik büyüme ile kredi hacmi arasında dolaylı ilişki bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: ARDL, Toda Yamamoto, Sanayi Üretim Endeksi, İhracat/İthalat, Banka Kredileri 

 

THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC GROWTH WITH 

LOAN VOLUME, BALANCE OF FOREIGN TRADE, AND INTEREST RATES: 

A CASE OF TURKEY 

 

Abstract 

In the study, which aims to measure the effect of the loan volume provided by banks on economic growth, the Industrial 

Production Index, total cash loan, commercial interest rate and coverage ratio of export to import were used by making 

use of monthly data form the period 01/2005-04/2021. Autoregressive Distributed Lag Bound Test was applied to the 

data, as a first step, to determine the existence of a cointegration relationship. The results demonstrated the cointegration 

relationship between loan volume and ecenomic growth. After the cointegration test, the casuality relationship was 

tested with the Toda Yomamoto Causality analysis. Based on the results of causality analysis, one-way causality was 

found between the industrial production index and both the commercial interest rate and the export-import coverage 

ratio, while  two-way causality was observed between interest rates and loan volume.  Additionally, in the causality 

test, an indirect relationship was found between economic growth and loan volume. 

Keywords: ARDL, Toda Yamamoto, Industrial Production Index, Export-Import, Bank Loans 

 

GİRİŞ 

Ekonomik büyüme, insan kaynakları (aktif nüfusun artması, beşeri sermayeye yatırım), doğal 

kaynaklar (yer aldı kaynaklar ve toprak), teknolojik gelişmeler veya kullanılan sermayedeki artış 

gibi doğrudan faktörlerden etkilendiği kadar kurumlar (özel idareler, finansal kuruluşlar vb.), 

yatırım oranları ve tasarruf oranları, toplam talebin büyüklüğü, finansal sistemin etkinliği, 

sermaye ve hükümetin verimliliği, bütçe ve maliye politikaları, işgücü ve göç gibi dolaylı 

faktörlerden de etkilenebilmektedir (Boldeanu ve Constantinescu, 2015). 

Ticari bankalar tarafından kullandırılan kredilerin ekonomik büyümeye olan etkisi çokça tartışılan 

bir konudur. Ekonomilerin gelişmesi için finansal gelişmişliğe ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir 

(Levine, 1997). Ancak bu durum gelişmekte olan ülkeler için farklılık gösterebilir. Burada kritik 

faktör kredi hacmindeki optimal düzeydir. Bir ülkede hükümet, şirket veya hane halkı borçlarının 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'nın yüzde 100'ü aştığı durumlarda üretkenliğin daha yavaş 

arttığına dair önemli kanıtlar vardır (Reinhart ve Rogoff, 2010; Cecchetti vd., 2011; Cecchetti ve 

Kharroubi, 2012). Bu sebeple borçlanmada optimal düzeyi sağlamak önemli olmak ile birlikte 

standart bir optimal düzeyden bahsetmek mümkün olamamaktadır. Makro ölçekte her ülkenin 
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jeopolitik yapısı, gelişmişlik düzeyi, ülke riski farklılık göstermekle birlikte mikro olarak 

düşünüldüğünde aynı sektörde yer alan işletmelerin bile sermaye yapıları farklılaşmaktadır.  

İşletmelerin temel amacı değer maksimizasyonu olup bu amaca ulaşabilmek için finansman, 

yatırım ve temettü politikalarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu politikalarda optimal düzeyi 

sağlamak, işletmelerin faaliyetlerini sıkıntıya düşmeden sürdürmelerine yardımcı olacak ve 

hedefleri doğrultusunda büyüyerek ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Finansman 

politikası olarak gerek faaliyetlerini sürdürme gerekse yeni yatırımlarını finanse etmek için 

işletmeler, ihtiyaç duyacakları fonları işletmenin iç kaynaklarından veya dış kaynaklardan olmak 

üzere iki şeklide elde edebilmektedir. Söz konusu iç kaynaklar, dağıtılmamış kârlar ile 

yedeklerden oluşurken, dış kaynaklar ise borçlanma ya da yeni ortak alımı şeklindedir. 

Finansmanda iç kaynakları yetersiz olan veya çeşitli teşviklerden faydalanmak isteyen işletmeler 

borçlanma yolu ile (borçlanma araçları ihraç ederek veya banka kredisi kullanarak) fon temin 

edebilmektedir. İşletmelerin ve bireylerin kullandığı krediler, üretilen mal ve hizmetlere olan 

talebi artıracağı gibi ithal edilen mal ve hizmetlere olan talebi de artırabilmektedir.  

Yukarıda bahsedildiği gibi finansal gelişmişlik, ekonomik büyümeye etki etmektedir. Ancak 

finansal gelişmişlik ile birlikte kullanılan kredilerin iç pazarlarda mı yoksa dış pazarlarda mı talebi 

artırdığı da önemli bir faktördür. Faiz oranları ise banka kredisi kullananlar açısından en önemli 

maliyet unsuru olarak görülmektedir. Faiz oranlarının yüksek olması durumunda banka 

kredilerinden sağlanan faydanın azalması beklenmektedir.  

Çalışmada ilk olarak kredi hacmi, dış ticaret ve faiz oranları ile ekonomik büyüme değişkenleri 

arasındaki ilişkiye yönelik literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonrasında 

ekonometrik analiz olarak ARDL sınır testi ile uzun dönemli ilişki ve Toda Yamamoto 

nedensellik testi ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi sınanmıştır. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR 

Literatür, kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, dış ticaret ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki ve faiz oranları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki olmak üzere üç ayrı 

kategoride oluşturulmuştur. 

Kredi hacmi ile ekonomik büyüme ilişkisiyle ilgili literatür taraması yapıldığında, Türkiye’de ve 

dünyada farklı zaman aralıklarında ve farklı analiz yöntemleri ile yapılan birçok çalışmaya 

rastlanmıştır. Türkiye özelinde kredi hacimleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran 

çalışmalar incelendiğinde, bazı çalışmalar değişkenler arasında çift yönlü veya tek yönlü ilişki 

bulurken bazı çalışmalar ise değişkenler arasında ilişki bulamamıştır. Değişkenler arasında çift 

yönlü ilişki bulan çalışmalara baktığımızda Ümit (2016), Toda-Yamamoto nedensellik testi ile 

1989-2014 dönemini kapsayan çalışmasında; Karahan vd. (2018), eşbütünleşme ve nedensellik 

analizleri ile yaptığı çalışmalarında; Vurur (2020) 2010:01-2019:03 dönemini kapsayan 

çalışmasında kredi hacimleri ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 

bulmuşlardır. Zortuk ve Çelik (2014) ise Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ve birim kök testi 

ile 1995-2010 yılları arasında üçer aylık veriler ile yaptıkları çalışmalarında kredi hacmi ile 

ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucunu bulmuşlardır. 

Türkiye’de dış ticaret ile ekonomik büyüme değişkenleri kullanılarak yapılan çalışmalara 

baktığımızda Uçan ve Koçak (2014), 1990-2011 dönemine ait veriler ile Türkiye’de dış ticaret ve 

ekonomik büyüme ilişkisini ölçtükleri çalışmada bu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki 

bulmuşlardır. Korkmaz ve Aydın (2015), Türkiye’de 2002-2014 dönemine ait veriler ile 

ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik testi ile ölçmüşlerdir. 

Sonuçlara göre ithalat ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Dereli (2018), Türkiye’de 1969-2016 dönemine ait veriler ile dış ticaret ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik ve Johansen eşbütünleşme testleri ile ölçmüştür. 

Çalışmada ithalat ile büyüme arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiş ve bu durum yazar 

tarafından Türkiye’nin ithalata dayalı bir büyüme modelinin olduğunun göstergesi olarak 

yorumlanmıştır. 
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Türkiye’de ekonomik büyüme ile cari işlemler dengesi değişkenleri ile yapılan çalışmalara 

bakıldığında Telatar ve Terzi (2010) 1991-2005 dönemine ait veriler ile; Yılmaz ve Akıncı 

(2012), 2003-2017 dönemine ait veriler ile; Duman (2017) ise 1980-2010 dönemine ait veriler ile 

çalışmalar yapmışlardır. Granger nedensellik analizinin kullanıldığı çalışmalarda ekonomik 

büyüme ile cari işlemler dengesi arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Faiz oranları ile ekonomik büyüme ilişkisine yönelik literatüre baktığımızda ise Yamak ve 

Tanrıöver (2016), Türkiye’de kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki farkın (getiri farkının) 

ekonomik büyüme oranlarına etkisini araştırmışlardır. 1990-2006 yıllarına ait veriler ile yapılan 

analiz sonuçlarına göre ekonomik büyüme oranını, hem getiri farkı hem de faiz oranlarının 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Moyo ve Le Roux (2018), yaptıkları çalışmada 1990-2015 dönemi için 15 Güney Afrika 

ülkesinden oluşan SADC ülkelerinde faiz oranlarının tasarruf ve yatırımlar yoluyla ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Sonuçlara göre faiz reformları, tasarruflar ve 

yatırımlar yoluyla ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca yazarlar yapay 

olarak düşük seviyelerde tutulan reel faiz oranlarının ekonomik büyümeye zarar verebileceğini 

düşünmektedir. 

Shaukat vd. (2019), Farklı geçiş seviyelerine sahip 38 ülkenin ekonomilerinde reel faiz oranının 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 1996-2015 dönemi verileri ile dinamik 

panel veri tekniği kullanılan çalışmada, hızlı bir şekilde daha yüksek büyüme oranına ulaşmak 

için faiz oranlarının düşük olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kredi hacmi ile ekonomik büyümeye ilişkin şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bu iki değişken 

arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşmadığı görülmektedir. Bu çalışma, gelişmekte olan bir ülke 

olan Türkiye’de ticari bankalar tarafından kullandırılan kredilerin toplam hacmi ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi ölçmeyi ve açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Çalışmada faiz 

oranlarının ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da ekonomik büyüme belirleyicisi olarak 

analize dâhil edilmesi çalışmayı diğer çalışmalardan ayırmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki 

araştırma sorularına yanıt aranacaktır.  

Araştırma Sorusu 1: Bankalar tarafından kullandırılan kredi hacimleri ile ekonomik 

büyüme arasında bir ilişki var mıdır? 

Araştırma Sorusu 2: Dış ticaret ile kredi hacmi ve ekonomik büyüme arasında bir ilişki var 

mıdır? 

Araştırma Sorusu 3: Faiz oranları ile kredi hacmi, büyüme ve dış ticaret arasında bir ilişki 

var mıdır? 

 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışmada 2005:01 – 2021:04 dönemi aylık verilerinden yararlanılarak sanayi üretim endeksi, 

toplam nakdi kredinin logaritması, ticari faiz oranı, bireysel faiz oranı ve ihracatın ithalatı 

karşılama oranı kullanılmıştır. Değişkenlerden ticari faiz oranı, bireysel faiz oranı ve ihracatın 

ithalatı karşılama oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) web sayfasından, 

sanayi üretim endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) web sayfasından ve toplam nakdi kredi 

değişkeni ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) web sayfasından elde 

edilmiştir. 

Durağan olamayan serilerde sahte regrasyon problemi yapılan testlerin sonuçlarının hatalı 

olmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle zaman serisi sınamalarında ilk olarak değişkenlere 

durağanlık sınaması yapılması gerekmektedir. Çalışmada Dickey ve Fuller (1979, 1981)’un 

geliştirmiş oldukları Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi kullanılarak serilerin 

durağanlık sınamaları yapılmıştır. Durağanlık sınaması sonrasında uzun dönemli ilişkiyi test 

etmek amacıyla literatürde Engle Granger (1987) ya da Johansen (1988, 1995) eşbütünleşme 

yöntemleri gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler değişkenlerin aynı mertebeden 

durağan olmaları fakat düzey değerlerinde durağan olmamaları durumunda uygulanabilmektedir. 

Bu durum ise değişkenlerde bilgi kaybına neden olabilmektedir. Pesaran vd. (2001) bu sorunu 

Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL): sınır testi ile ortadan kaldırmaktadır. ARDL 
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sınır testi, değişkenlerin farklı mertebeden durağan olmaları halinde eşbütünleşme sınamasına 

imkân sağlamaktadır. Ancak kısıt olarak bu test, düzeyde (I(0)) durağan olan veya birinci farkında 

(I(1)) durağanlaşan serilere uygulanabilmekte olup ikinci farkında (I(2)) durağanlaşan serilere 

uygulanamamaktadır. Ayrıca ARDL sınır testinin hata düzeltme modelini kullanması, diğer 

eşbütünleşme testlerine nazaran daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. En büyük 

avantajlarından biri ise küçük örneklem büyüklüğüne sahip çalışmalara uygulandığında da 

güvenilir sonuçların elde edilmesidir (Narayan ve Smyth, 2005:103). Hata düzeltme modeliyle 

değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli tahmin sonuçlarının elde edilebilir olması onun en 

önemli özelliğini oluşturmaktadır (Akel, 2014:30, 31). 

Çalışmada serilerin durağanlık derecesine bağlı olunmaksızın nedensellik ilişkisi sınamasına 

imkan sağlayan Toda Yamamoto (1995) nedensellik testi de uygulanmıştır. Toda Yamamoto 

nedensellik testi için Vektör Otoregresif (VAR) modelinin kurulması ve uygun gecikme 

uzunluğunun tespiti gereklidir. Bulunan gecikme uzunluğuna değişkenlerin maksimum 

bütünleşme dereceleri (dmax) eklenerek nedensellik sınaması yapılmaktadır. 

 

3.  BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada ilk olarak serilere durağanlık sınaması için ADF birim kök testi uygulanmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre toplam nakdi kredi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı değişkenleri kesmeli 

ve trendli modelde, bireysel faiz oranı ve ticari faiz oranı değişkenleri ise kesmeli modelde temel 

hipotez reddedilmektedir. Sanayi üretim endeksi değişkeni ise kesmeli ve trendli modelde birinci 

farkında durağanlaşmaktadır. Durağanlık sınaması sonucunda bağımlı değişken birinci farkında 

durağanlaşırken bağımsız değişkenler ise düzeyde durağandır. 

İlk olarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki sınır testi yaklaşımı ile incelenmektedir. 

Eşbütünleşme ilişkisinin tespitinden sonra uzun ve kısa dönemli ilişkileri incelemek için ARDL 

modeli oluşturulmuştur.  

Sınır testi sonuçlarına göre F istatistik değerinin üst sınırdan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen sonuca göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını söyleyen temel 

hipotez reddedilerek uzun dönemli ilişkinin varlığı bulgulanmıştır. ARDL (2,0,0,3,0) modeline 

göre toplam nakdi kredi değişkenindeki %1’lik artışın Sanayi üretim endeksi değişkenini 21,42 

birim artırmaktadır.  Kurulan ARDL modelinde değişen varyans ve otokorelasyon sorunun olup 

olmadığının tespiti için Breusch-Godfrey LM Testi ve ARCH testi uygulanmış ve modelde 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunun olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca uygulanan CUSUM 

testi ile modelin istikrarlı olduğu görülmüştür.  

Çalışmada eşbütünleşme ilişkisi sonrasında nedensellik sınaması için Toda Yamamoto (1995) 

nedensellik testi uygulanmıştır. Değişkenlerin uygun gecikme uzunluğunun “2” olduğu ve birim 

kök testi sonucuna göre de değişkenlerin maksimum bütünleşme derecelerinin “1” olduğu 

bulgulanmıştır. Bu bilgiler ışığında oluşturulan VAR modelinin istikrarlı olduğu tespit edilmiştir. 

Toda Yamamoto Nedensellik Testi sonuçlarına göre Sanayi Üretim Endeksinden İhracatın ithalatı 

karşılama oranına ve Ticari faiz oranına doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca faiz 

oranları ile kredi hacmi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu bulgulanmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada ekonomik büyümeyi temsilen sanayi üretim endeksi kullanılmış olup eşbütünleşme 

analizi sonucunda ekonomik büyüme ile kredi hacmi arasında uzun dönemli ilişki tespit 

edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Zortuk ve Çelik (2014), Ümit (2016), Karahan vd. (2018)’nin 

bulguları ile uyumludur. 

Eşbütünleşme sınaması sonrasında nedensellik ilişkisi için Toda Yamamoto nedensellik testi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçları beklenildiği gibi faiz oranları ile kredi hacmi arasında çift yönlü 

nedensellik ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışmanın bir diğer bulgusu ise sanayi üretim 

endeksinden ticari faiz oranına ve ihracatın ithalatı karşılama oranına doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisinin olmasıdır. Sanayi üretim endeksinden ihracatın ithalatı karşılama oranına doğru 
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nedensellik ilişkisi tespiti Telatar ve Terzi (2010), Yılmaz ve Akıncı (2012), Duman (2017) 

bulguları ile uyumludur. Sonuç olarak sanayi üretim endeksinde meydana gelen bir değişim ticari 

faiz oranları üzerinde bir etkiye sahip olmaktadır. Ekonomik büyümenin artması, yeterli finansal 

kaynağın olması durumunda ticari faiz oranını düşürmesi yönünde bir beklenti oluşturmaktadır. 

Ayrıca ticari faiz oranlarındaki artışın kredi hacminde talep kaynaklı düşüşe; tersi durumda ise 

kredi hacminde artışa neden olması beklenmektedir. Elde edilen sonuçlar genel olarak 

değerlendirildiğinde ekonomik büyüme ile kredi hacmi arasında dolaylı yoldan nedensellik 

ilişkisi olduğu görülmektedir.  

Çalışma bulguları değerlendirildiğinde bankalar tarafından kullandırılan kredi hacimlerinin 

çalışma döneminde ekonomik büyümeye katkı sağladığı görülmektedir. Ancak kredi hacmi ile 

faiz oranları arasında bulunan çift yönlü nedensellik ilişkisi bize bu büyümenin sürdürülebilir 

olamayacağını göstermektedir. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucunda faiz oranlarında 

meydana gelen değişmeler kredi hacmini etkileyecektir. Ayrıca kredi hacminin ekonomik 

büyümeyi olumlu yönde etkilemesi için kredi hacminde optimum bir seviye olduğu 

düşünülmektedir. Dolayısıyla gereğinden fazla kredi hacmi ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Bu sebeple kullanılan kredilerden sağlanan para arzının verimli yatırımlara 

yönlendirilmesi ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. 
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Özet 

Günümüz postmodernitesinde tüketim olgusu sadece nesnelerin tüketilmesi olarak görülmemekte, aynı zamanda sahip 

olunan nesnelerin anlamları ve bireylerin yaşadıkları deneyimlerin de tüketim olgusuna gömülü olduğu ifade 

edilmektedir. Tüketimin sembolik yönü olarak literatürde bahsedilen bu durumu açıklamak için farklı disiplinlerce 

kavramlar, varsayımlar ve teoriler ortaya atılmıştır. Genişletilmiş benlik teorisi ve Diderot etkisi kavramı da tüketim 

olgusunun sembolik yönünü açıklamaya çalışan kavram ve teorilerden oldukları alan yazını tarafından kabul 

görmektedir. Bu nedenle çalışmanın temel amacı genişletilmiş benlik teorisi ile Diderot etkisi kavramının bir brikolajını 

ortaya koymak böylece alan yazın içersin de yeni ve yaratıcı fikirlerin tartışılmasını sağlamaktır. Brikolajın 

oluşturulması için genişletilmiş benlik teorisi ve Diderot etkisi kavramının ortaya koyduğu varsayımlardan hareket 

edilerek önce literatür incelemesiyle bütünleştirme çalışması gerçekleştirilmiş sonrasında ise literatürdeki boşluklar 

hakkında yeni düşüncelerin ortaya koyulması amacıyla ön görüler paylaşılmıştır.  

Abstract 

In today's postmodernity, the phenomenon of consumption is not only seen as the consumption of objects, but also it is 

stated that the meanings of the objects owned and the experiences of the individuals are embedded in the consumption 

phenomenon. Concepts, assumptions and theories have been put forward by different disciplines to explain this 

situation, which is mentioned in the literature as the symbolic aspect of consumption. The extended self theory and the 

concept of the Diderot effect are also accepted by the literature as one of the concepts and theories that try to explain 

the symbolic aspect of the consumption phenomenon. For this reason, the main purpose of the study is to present a 

bricolage of the concept of the extended self theory and the Diderot effect, thus enabling the discussion of new and 

creative ideas in the literature. In order to create the bricolage, based on the assumptions put forward by the extended 

self theory and the concept of the Diderot effect, first an integration study was carried out with the literature review, 

and then the predictions were shared in order to reveal new thoughts about the gaps in the literature. 

1. Giriş 

Diderot etkisi, günümüzde mal ve hizmetlerin tüketilmesinde sosyal ve kültürel anlamların öne 

çıktığı “sembolik tüketim” in açıklanmasındaki mihenk taşlarından birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kısaca, bireyi tüketim nesneleri hakkında kültürel tutarlılığı sürdürmeye teşvik eden 

bir güç olarak tanımlanan Diderot etkisi, McCracken (1988) tarafından literatüre kazandırılmıştır.  

Söz konusu kavram, adını aydınlanmacı Fransız filozof ve yazar olan Denis Diderot’tan almıştır. 

McCracken, Diderot’un “Eski Sabahlığımdan Ayrılmamın Pişmanlıkları” başlıklı yazısındaki 

yaşanan deneyime istinaden, kavrama onun adını vermiştir. McCracken’e göre, Diderot’un 

yaşadığı bu deneyimin tüketim nesnelerinin kültürel tanımlayıcısı olarak birbirleriyle bağlantılı 

dahası uyum ve tutarlılığa da sahip olduğunun önemli bir göstergesidir. Diğer taraftan, Belk’in 

(1988) ortaya koymuş olduğu Genişletilmiş Benlik Teorisi ise James’in (1890) “Neye sahip isek 

O’yuz” olarak özetlediği ve “bireyin sahip olduğu varlıklar ile benliğini oluşturduğu” fikrini temel 

almaktadır. Belk’e göre bireyin sahip olduğu her şey benliğinin bir uzantısı olmakta dahası, kişi 

yapmış olduğu tüketim ile benliğini genişletmektedir (1988).  

Hem Belk’in (1988) ortaya koyduğu genişletilmiş benlik teorisi hem de McCracken’in (1988) 

öne sürdüğü Diderot etkisi kavramı tüketim olgusuna sosyokültürel ve psikolojik olarak 

yaklaşmakta böylece tüketimin sembolik yönünün anlamını açıklamaya çalışmaktadır. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı birbirlerine çok yakın durumdaki bu teori ve kavramı entegre etmeye 

çalışmaktır. Bu nedenle sonraki bölümde önce Diderot etkisi kavramı kısaca açıklanmaya 
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çalışılacak sonrasında ise genişletilmiş benlik teorisi hakkında genel bir bilgilendirme 

yapılacaktır. Çalışmanın bir sonraki bölümünde ise Diderot etkisi kavramının genişletilmiş benlik 

teorisine entegrasyonu için neden ve nasıl sorularına alan yazından yararlanılarak muhtemel 

cevaplar oluşturabilecek brikolaja değinilecektir.  

2. Diderot Etkisi ve Bağlantılı Kavramlar 

18. yy. da yaşamış olan Denis Diderot başından geçen tüketim deneyimini “Eski Sabahlığımdan 

Ayrılmamın Pişmanlıkları” isimli bir makale yazarak sunmuştur (McCracken, 1988). Diderot’a 

bir arkadaşı tarafından sabahlık hediye edilmiş ve Diderot sahip olduğu bu yeni mülkten memnun 

kalarak eski sabahlığının yerine yenisini kullanmaya başlamıştır. Yeni sabahlığı kullanmaya 

başlamasından sonra Diderot’un gözüne çalışma masası eski püskü görünmeye başlamıştır.  

Masayı yenisiyle değiştiren Diderot bir süre sonra çalışma odasında bulunan diğer nesnelerin 

(duvar halısı, sandalye, kitaplık vb.) de eskimiş olduğunu düşünmeye başlamıştır. Diderot 

standartlarına uymadığını düşündüğü bu nesneleri yavaş yavaş ve kademeli olarak değiştirmeye 

başlamıştır. Sonuç olarak Diderot yeni sabahlığıyla uyumlu bir bütünlük sergileyen bir çalışma 

odasına sahip olmuştur. Ancak bu durum beklenilenin tam tersine Diderot’u rahatsız etmiş ve 

sonuçtan hoşnut olmamıştır. Ona göre eski ahenk kaybolmuştur ve bunun suçlusu ise yeni gelen 

sabahlıktır. Diderot kaleme aldığı yazısında yaşadığı bu deneyimi anlatarak şunu dile getirmiştir: 

“Eski sabahlığımın efendisiyken yenisinin kölesi oldum” (akt. Tokmak, 2019). 

McCracken Diderot’un yaşamış olduğu bu deneyimden yola çıkarak bireyi tüketim ürünlerde 

kültürel tutarlılığı ve uyumu aramaya iten bir gücün bulunduğunu öne sürmüş ve bunu Diderot 

etkisi olarak adlandırmıştır (1988). O’na göre Diderot etkisi üç şekilde çalışmaktadır. İlki, mevcut 

tüketim nesnelerinin kültürel uyum ve bütünlüğünü korumaktır. Diğer bir değişle birey, maddi 

dünyasındaki tutarlılığı sağlamak için birliği bozabilecek veya uyum sağlayamayacak ürünlerin 

girişini engellemek için çaba harcamaktadır. İkincisi Diderot’un deneyimlediği gibi bireyin maddi 

dünyasına girmesini kabul ettiği yeni tüketim nesnesi, yeni bir tüketim örüntüsü başlatarak kendi 

kültürel bütünlüğünü oluşturmak ve tutarlılığını sağlamak için kişinin üzerinde baskı 

kurmaktadır. Üçüncüsünde ise birey tüketimin sembolik amaçlarından yararlanmak için kasıtlı 

olarak manipüle edebilmektedir. Bir başka değişle, birey bilerek ve isteyerek eski uyum ve 

bütünlüğü bozarak yeni bir uyum ve bütünlük kurmak için çabalamakta ve tüketmeye devam 

etmektedir. Söz konusu çalışma prensibi diğer ikisinden farklı olarak bireyin bilinçli 

manipülasyonuna konu olmaktadır.  

McCracken’e göre tüketme eyleminin ardında uyum ve bütünlük arayışı yatmaktadır (1988). Söz 

konusu uyuma ulaşma arzusu Diderot bütünlüğü olarak ifade edilmektedir (Gürdin, 2020). Bu 

bağlamda alan yazın incelendiğinde Diderot bütünlüğü kavramının farklı isimlendirmeleri ile 

karşılaşılmaktadır: “ürün takımyıldızları” (Solomon ve Assael, 1987; Flight ve Coker, 2016), 

“tüketim kümeleri” (Tokmak, 2019) ve “yaşam tarzı” (Ames, 1989). Diğer taraftan söz konusu 

bütünlüğü bozan ve yeni bir uyum ve bütünlüğün sağlanması için ilham veren tüketim nesnesi 

bulunmaktadır (McCracken, 1988). Söz konusu tüketim nesnesine aynı Diderot bütünlüğünde 

olduğu gibi literatürde farklı isimlendirmeleri ile karşımıza çıkmaktadır: Odabaşı (2011) 

‘başlangıç ürünler’ veya ‘köprü ürünler’ olarak adlandırırken, Ames (1989) ‘Truva atı nesnesi’, 

Davis ve Gregory (2003) ‘ayrıksı ürünler’, Shove ve Warde (2002) ise ‘köprüleyici nesneler’ 

olarak adlandırmışlardır. Bu çalışmada, söz konusu nesne için “Diderot birimleri” kavramı 

kullanılacaktır. Çünkü McCracken Diderot etkisi içerisindeki bütünlük ve uyumu ifade etmek için 

Diderot bütünlüğü kavramını ortaya koyarak aynı anlama gelen birçok farklı kavramı tek çatı 

altında toplamıştır (1988).  
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3. Genişletilmiş Benlik Teorisine Kısa Bir Bakış 

Genişletilmiş benlik teorisi Belk tarafından 1988 yılında W. James ‘in (1890) benlik tanımında 

yola çıkarak ortaya koyulmuştur. Belk (1988) genişletilmiş benlik teorisinde bireylerin sahip 

olduğu veya sahiplik hissettiği tüm maddi ve maddi olmayan varlıklar ile benliklerini 

genişlettiklerini dahası bu varlıkların benliğin birer uzantısı olduğunu ileri sürmüştür. Bir başka 

değişle, sahip olunan varlıklar bireyin benliğini tanımlamada ve temsil etmede önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu nedenle birey benliği ile ilgili olduğunu düşündüğü ve benliğini destekleyecek 

ürünleri tercih etmektedir (Ahuvia, 2005). Diğer taraftan tüketiciler benliklerini her ürün ile 

ilişkilendirmemekte ve benliklerine katmamaktadırlar. Ancak kimi tüketim nesneleri ise bireyin 

benliğini etkilemektedir (Belk, 1988). 

Belk çalışmasında hangi varlıkların benliği genişlettiği sorusunu sormuş ve cevap olarak 

varlıkların hiyerarşik bir yapıda ve farklı çatı altında toplanabileceklerini ileri sürmüştür (1988). 

Ona göre ilk sırada vücut ve organlar, ikinci sırada bireyler ve evcil hayvanlar, üçüncü sırada 

nesneler ve son sırada ise yer ve zaman bulunmaktadır (Belk, 1988). Diğer taraftan, varlıkların 

bireyin benliğini genişletmesinin iki tür yolu olduğunu iddia etmiştir. Bunlardan biri iradi diğeri 

ise iradi olmayan genişlemedir. 

1) İradi (Gönüllü) Genişletme 

a. Bilmek (Tanıma / Aşinalık): Birey bir kişi yer ve olayı tanıdıkça ve bildikçe o 

şey bireyin benliğinin bir parçası olmaktadır (Belk, 1988). Dahası varlığa dair 

bilgi edinmek sahiplik düşüncesi uyandırmaktadır (Sartre, 1943).  

b. Yaratmak: Birey somut ya da soyut varlığı yaratmak veya değiştirmek için 

zaman harcamakta, dikkat ve efor sarf etmektedir. Böylece bireyin emek 

harcadığı şey benliğinin bir parçası olarak görülmeye başlanmaktadır (Belk, 

1988). Diğer taraftan, Sartre ‘a göre (1943) yaratmanın bir diğer şekli ise satın 

almaktır. Bu görüşün temelinde ise harcanan enerji ve emeğin karşılığı olan 

satın alma gücü yani para yatmaktadır.  

c. Kontrol: Bir nesnenin kontrol edilebilmesi bireyde sahiplik hissi 

uyandırmaktadır. Kontrol edilebilen nesneler benliğin bir parçası olarak 

görülmekte dahası bireyin nesne üzerindeki kontrol derecesi arttıkça benliğin 

parçası olma ihtimalide artmaktadır (Belk, 1988). 

2) İradi Olmayan Genişletme 

a. Bulaştırma (Lekeleme): Bu benlik genişletme türü bireyden bağımsız 

gerçekleşmekte yani birey pasif kalmaktadır. Diğer bir değişle, benliğe yapılan 

zorla müdahale söz konusudur (Belk, 1988).   

Belk (1988) genişletilmiş benliğin fonksiyonlarını ise sahip olmak, yapmak ve olmak olarak 

belirtmiştir. Bir başka değişle sahip olduğumuz varlıklar ile bir şeyleri yapmak (ister alet olarak 

nesne olsun isterse de nesnenin sembolik anlamıyla yapabildiklerimiz olsun) var olmamıza katkı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda, sahip olunan her varlığın benliğimizde farklı konumlarda 

bulunduğu da belirtilmektedir. Bazı varlıklar benliğimizde merkezi bir yer tutarken bazıları ise 

farklı konumlanmaktadır. Bu durum kişiden kişiye, zamana, mekana ve kültüre göre 

değişmektedir (Ahuvia, 2005). Diğer taraftan sahip olduğunuz varlıklar nasıl ki var olmamızda 

katkı sunuyorsa aynı şekilde kayıpları da varlığımızda yara açabilmektedir. Sahip olunan 

varlıkların istem dışı kaybı bireyde travma yaratmakta ve benliğin aşınmasına yol açmaktadır 

(Belk, 1988). Söz konusu travmanın boyutu ve benlik aşınmasının derecesi ise daha öncede 

belirttiğimiz gibi varlıkların benliğimizdeki konumlanmasına ve hiyerarşik yapısına bağlı 

olduğunu dile getiren Belk özellikle hiyerarşik yapıyı şu şekilde sıralamaktadır: beden, kişiler, 

evcil hayvanlar ve nesneler. 
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4. Teorik Brikolaj 

Levi-strauss (1962) tarafından ortaya atılan brikolaj konsepti kısaca çeşitli felsefi görüşlerden 

gelen sezgilerin birleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (akt. Maxwell, 2018). Söz konusu 

konsept ile bilimsel araştırmalar içerisindeki farklı yöntemler belli bir mantık ve sistematik 

çerçevesinde birleştirilmesi ve sentezlenmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda brikolaj 

konsepti araştırma sunumunun kurgusal ve yaratıcı unsurlarını ima etmektedir. Bu nedenle 

çalışmamızda genişletilmiş benlik teorisi içerisindeki varsayımlar ile Diderot etkisine ait 

varsayımların bir brikolajı yapılmaya çalışılmıştır. 

Bireyin algılarının benliğini şekillendirme sürecinde önemli katkısı olduğu görüşü (Cooley, 1964; 

James, 1890; Mead, 1934) benliğin statik bir kavram olmaktan çok dinamik oluğu bilgisini 

vermektedir (Markus ve Wurf, 1987; Reed, 2002). Benlik kavramını ele alan farklı disiplinlerde 

de bu görüş yaygın bir şekilde kabul görmektedir (Zhu ve Han, 2008). Bu bağlamda, benlik 

değiştikçe, yeni benlikle tutarlı görülen ürün ve hizmetler de değişir (Song, Gonzalez‐Jimenez ve 

Belk, 2021). Denis Diderot'un durumunda, gardırobunun geri kalanında, mobilyalarında ve 

dekorunda ihtişamına uyacak şekilde değişikliklere neden olan muhteşem bir sabahlığın hediye 

edilmesiydi. Bu noktada hediyeler, alıcıyı manipüle etmek amacıyla bilinçli veya bilinçsiz olarak 

verilebildiği alan yazında tartışılmıştır (Ames, 1989). McCracken ise bir hediyenin amacının, 

birini kendi tanımını veya davranışını değiştirmeye zorlamak olabileceğini ileri sürmüştür (1988). 

Aynı zamanda Belk’in belirtiği gibi hediye veren tarafından benliğinden bir parça taşımaktadır 

(1988). Dolayısıyla, hediyeyi alan kişinin yeni bir benlik parçasını kendi benliğine katmakta 

böylece Diderot döngüsünün başlatıcısı olabileceği var sayılmaktadır. Bu içgörü, hediye teorisine 

bir katkı sağlamakta dahası geçmiş davranışları yorumlamada potansiyel olarak yararlı olduğu da 

ileri sürülebilmektedir. 

Diderot etkisi, maddi dünyanın kültürel tutarlılıklarının korunmasına ve dolaylı olarak, bireyin 

deneyiminin ve benlik kavramının sürekliliğine katkıda bulunmakta böylece bireye ait olan 

şeyler, onun duygusal dünyasının nesnel bağıntısını oluşturmaktadır (McCracken, 1988). Diğer 

taraftan, Belk’e göre benliğimiz gibi sahip olduğumuz varlıklarla da ilişkilerimiz sabit değildir. 

Birey ömrü boyunca yaşam dünyasına ait birçok olumlu ya da olumsuz değişim ve dönüşümden 

geçmekte böylece bireyin tüketim nesneleriyle olan bağlantısı da değişmekte ve dönüşmektedir 

(1988). Böylece birey yeni koşullar ve olaylar nedeniyle yeni bir Diderot bütünlüğünü oluşturacak 

olan Diderot birimi alımını gerçekleştirebilir. Yaşam döngüsü boyunca ilerleme, işten işe hareket, 

boşanma, kişisel kayıp ve her türlü yerinden edilme, Diderot biriminin satın alınması için makul 

ve hatta belki de zorlayıcı göründüğü yeni bağlamlar olarak hizmet edebilecektir (McCracken, 

1988). Birey nesne ilişkisindeki erken değişimler, çevreyle bir olmaktan farklı bir dünyaya geçişe 

yardım eden nesnelere sahip olmak olarak tanımlanmaktadır (Belk, 1988). Dolayısıyla, 

McCracken'in (1988) Diderot etkisine ilişkin açıklamasında olduğu gibi tüketimde değişiklikler 

üreten yalnızca şeyler arasındaki etkileşimler değil, aynı zamanda insanlar ve şeyler arasındaki 

etkileşimlerdir (Hodder, 2012). Belk’e göre ise nesnelerle ilişkiler asla iki yönlü (kişi-şey) 

olmamakta, daima üç yönlü (kişi-şey-kişi) gerçekleşmektedir (1988). Söz konusu bu varsayımlar 

ise kişilerin ve nesnelerin, tüketimle ilgili etkileri hızlandırmak için etkileşime girdiğini öne süren 

nesne yönelimli ontolojilerle de tutarlıdır (Canniford ve Bajde, 2016; Hoffman ve Novak, 2018).  

5. Sonuç Yerine 

Yukarıda da ifade edildiği gibi bu bakış açıları ve öne sürülen varsayımlara istinaden Diderot 

bütünlüğünün ve birimlerinin nesneler arası ilişkiler için geçerli olduğunu öne süren önceki 

teorinin (McCracken, 1988) genişletilmiş benlik teorisi bağlamında geliştirilebileceği ve 

genişletilebileceği ileri sürülmektedir. Diğer bir değişle Diderot bütünlüğünün ve birimlerinin 

sadece insanları ve nesneleri içeren değil, aynı zamanda deneyimleri de ekleyen genişletilmiş bir 
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versiyonun olabileceği varsayılmaktadır. Önceki çalışmalara dayanarak (Richins, 2012; 

Schouten, 1991; Giddens, 1991; Thompson ve Hirschman, 1995; Song, Gonzalez‐Jimenez ve 

Belk, 2021) öne sürülen bu görüş nesne yönelimli Diderot etkisinin deneyimleri de kapsayacak 

şekilde genişletilmesi ile tüketim deneyimlerini açıklamak için entegre bir bakış açısı ortaya 

koyacağı düşünülmektedir. Böylece gelecekteki çalışmalar için yeni ve farklı düşünceye dayalı 

yaratıcı fikirlerin alan yazına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. 

Bu bağlamda, gelecekteki çalışmalar benlikteki olumlu veya olumsuz değişikliklerin nesne-kişi 

montajını altüst edebileceği ve görünür malların ve deneyimlerin yeni satın alımlara yol açacak 

diğer bağlamları keşfederek daha önce açıklanan süreçlerin ötesine geçebileceklerdir. Örneğin, 

mezuniyet, yeni bir iş veya terfi ya da çocuk sahibi olmak gibi olumlu olayların yanı sıra, bir kaza 

veya hastalık gibi olumsuz olayların, bir bireyin benlik anlayışını değiştirebilir ve yeni tüketim 

uygulamaları için katalizör görevi görebilir. 
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Özet  

Bu çalışmada, online alışverişe bağlı olarak pandemi döneminde, elektronik ticaret yapan firmaların yaşadıkları 

zorlukların ortaya konulması amaçlanmıştır. Yaptıkları ciroya göre ilk yüze giren firmalar örneklem olarak seçilmiştir. 

Çalışmada, online olarak hazırlanan ve 40 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Veri analizi için betimsel istatistik 

yöntemleri (yüzde ve frekanslar) kullanılmış ve SPSS programı yardımıyla Ki-Kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. 

Yapılan değerlendirmelerde firmaların tedarik, lojistik, depolama, bilgi teknolojileri ve müşteri hizmetleri gibi 

pazarlama ile ilgili faaliyetlerde zorluklar yaşadığı, e-ticaret hacminin artmasıyla yaşanan zorluklar araında ilişki 

olduğu tespit edilmiştir.       

 

Anahtar Kelimeler: elektronik ticaret, pandemi, online alışveriş, internet 

      

INVESTIGATION OF THE CHALLENGES THAT ELECTRONIC TRADING 

COMPANIES FACE DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A RESEARCH ON 

100 COMPANIES WITH THE HIGHEST TURNOVER IN TURKEY 

 

Abstract 

In this study, it is aimed to reveal the difficulties experienced by companies engaged in electronic commerce during 

the pandemic period due to online shopping. The companies that entered the top 100 according to their sales amounts 

were selected as samples. In the study, an online questionnaire consisting of 40 questions was applied. Descriptive 

statistical methods (percentages and frequencies) were used for data analysis and Chi-Square independence test was 

applied with the help of SPSS program. In the evaluations, it has been determined that the companies have difficulties 

in marketing-related activities such as procurement, logistics, storage, information technologies and customer services, 

and there is a relationship between the difficulties experienced with the increase in e-commerce volume. 

Keywords: electronic commerce, pandemic, online shopping, ınternet 

 

GİRİŞ 

2019 yılı sonları ve 2020 yılı başlarında orataya çıkan ve halen devam etmekte olan Covid-19 

Pandemi süreci bütün ülkeleri etkisi altına almıştır. Öncelikle insan sağlığını tehdit eden bu 

küresel salgın, ülkelerin ekonomik ve ticari dengelerini bozmuştur. Ülkemizde, zorunlu 

kapanmaya ve sokağa çıkma yasaklarına bağlı olarak  alışverişlerin bir kısmı uzaktan sipariş 

yoluyla yapılmıştır. İnsanların özellikle belli başlı temel tüketim ürünlerini ve hizmetlerini çok 

yoğun bir şekilde talep etmeleri, e-ticaret firmalarını bazı zorluklarla karşı karşıya getirmiştir. 

Firmalar, insanların günlük olarak tüketmek yada kullanmak zorunda olduğu ürünlerini 

karşılamak amacıyla çok yoğun bir çalışma içerisine girmişlerdir. Tüketici açısından siparişlerin 

aksaması, ürünlerin zamanında gelmemesi, ürün bulunmaması gibi problemler meydana gelirken; 

firma açısından talep sonucu oluşan müşteri siparişlerinin alınmasından, ürünlerin teslimine kadar 

olan faaliyetlerde bir dizi aksamalar ve zorluklar ortaya çıkmıştır. 

Bu araştırmada, firmaların yaşadığı bu zorlukların neler olduğu, hangi alanlarda eksiklikler ve 

aksaklıklar yaşandığı, e-ticaret yapan firmaların bu zorluklarla başedebilmek için ne tür çözümler 

düşündükleri; ayrıca kısa ve uzun vadede stratejik çözüm önerilerinin neler olabileceği fikir 

olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, 2020 satış rakamlarına (ciro) göre Türkiye’de 
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faaliyet gösteren en yüksek gelirli yüz (100) e-ticaret firması örnek kütle olarak alınmıştır. E-

ticaret yapan bu firmalara, 40 sorudan oluşan online anket formu gönderilmiş ve yanıtlamaları 

istenmiştir. Elde edilen veriler frekans tabloları ile gösterilmiş, ayrıca çapraz tablolar ve  Ki-Kare 

bağımsızlık testiyle analizleri yapılmıştır.  

 

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Covid-19 Pandemi süreci henüz yeni olması ve devam eden bir süreç olmasından dolayı, e-ticaret 

yapan firmaların yaşadıkları zorluklarla ilgili doğrudan bir çalışma olmamakla beraber, yakın 

çalışmaların bazılarından istifade edilmiştir.  

Bayır (2021) çalışmasında, Covid-19 küresel krizinde tüketicilerin karantina önlemleri sebebiyle 

alışverişlerini online platformlardan yaptıklarını, yaşanan bu gelişmelerin e-ticarete olan etkilerini 

ve tüketici davranışlarındaki değişimleri ele almış, online satın alma faaliyetlerinin kalıcı 

olduğunu ortaya koymuştur.   

Zumstein ve Oswald (2020), yaptıkları çalışmada Covid-19 krizinde e-ticaret firmalarının 

satışlarını artırdığını ve pazarlama faaliyetlerinde özellikle lojistik, depolama, teslimat ve sipariş 

işlemede zorluklar yaşandığını ortaya koymuşlardır. 

Tuncer (2021) çalışmasında, elektronik ticaret alışverişinde tüketicilerin algıladığı riski çok 

boyutlu bir yaklaşım ile ölçmüştür.  

Dağ, Çavuşoğlu ve Demirağ (2021) çalışmalarında, covid-19’un tüketici davranışları üzerindeki 

etkisini, 407 yerli turistler üzerinde ele almışlardır..  

Işık ve Nakiboğlu (2020) araştırmalarında, Covid-19 sürecinin ekonomik etkilerini işletmeler 

açısından ele almış, özellikle küçük işletmelerin süreçten olumsuz etkilendiğini kapanma tehlikesi 

yaşadıklarını ortaya koymuştur. 

1.1. E-ticaretin tanımı ve çeşitleri 

Literatürde e-ticaretin farklı tanımları yapılmıştır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun’da “fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen 

çevrimiçi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet” olarak tanımlanırken;  OECD ”Sayısallaştırılmış 

yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları 

ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir” denmektedir (www.ticaret.gov.tr, 2022).  Yabancı literatürde 

de bazı tanımlara rastlanmaktadır. Dollmayer’e göre (2001) e-ticaret, ticari işlemleri, anlaşma ve 

uzlaşmaları düzenleyen elektronik faaliyetin bir parçasıdır ve üç aşamadan oluşan bilgi alışverişi, 

anlaşma ve uzlaşmayı içerir. Akgül (2004) ise e-ticareti, Japonya’da kullanılan anlamı ile ağlar 

üzerinden, ürünlerin tasarımı, üretilmesi ve tanıtımlarıyla  ticari işlemler ve ödemeler gibi 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi olarak ifade etmiştir. Bu tanımlara göre biz kısaca e-ticareti, 

internet üzerinden yapılan her türlü ürün ve hizmet ticareti olarak nitelendirebiliriz. 

1.2.Türkiye’de e-ticaretin gelişimi 

Daha öncede belirtildiği gibi e-ticaretin gelişimi, internet ve bilişim teknolojilerinin kullanımına 

paralel olarak artmaktadır. Bunların yanısıra kişibaşı milli gelir, kredi kartı kullanımı, lojistik 

altyapısı, mobil ve sosyal medya kullanımının yaygınlığı da diğer itici güçlerdir(Afra, 2014). 

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilgi Toplumu İstatistikleri verilerine göre girişimlerde ve hanelerde 

internet ve bilgisayar kullanımı 2021 rakamları şu şekildedir (TÜİK, 2022) : Girişimlerde internet 

erişimi oranı %95.3, hanelerde bu oran %82.6’dır. Cep telefonu ve sosyal medya kullanımı da 

buna dahil edilirse internet ve diğer bilişim teknolojilerinin ne kadar yaygınlaştığı daha iyi 

anlaşılabilir.  Ayrıca Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yerli kredi kartlarından 

yapılan harcamalar 2019 yılında 166 Milyar TL., 2020 yılında 246 Milyar TL. ve 2021 yılında 

442 Milyar TL.sına ulaşmıştır (BKM, 2022). Buradaki harcama artışını direkt olarak Covid-19 

Pandemi krizine bağlamak doğru değildir. Ancak zorunlu eve kapanma uygulamasıyla ilgisinin 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye’de e-ticaretin gelişimiyle ilgili olarak yine ilgili kurumlardan alınan istatistiki raporlar bu 

konuda bize fikir vermektedir. Elektronik Ticaret Bilgi Platformu verilerine göre, Türkiye’nin 

2019 yılı e-ticaret hacmi 136 Milyar TL.,2020 yılı e-ticaret hacmi ise 226.2 Milyar TL.dır. Bu 

rakamın ilk altı aylık miktarı 91.7 Milyar TL.dır. 2019 yılının ilk altı ayıyla kıyaslandığında artış 

http://www.ticaret.gov.tr/
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oranı %64’tür. 2019 yılında e-ticaretin gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı %2.7 iken 2020 

yılında %4.1 olmuştur. 2019 yılı e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 68.457 iken, 2020 

yılında 256.861 olmuştur (eticaret.gov.tr, 2022).  

 

2. E-TİCARET YAPAN FİRMALARIN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR 

 

Covid-19 pandemi krizinde ülkeler ekonomik yönden olumsuzluk yaşarken, insanların 

alışverişlerini online platformlardan yapmaları, e-ticaret yapan firmaların cirolarını yükseltmiştir. 

Ancak artan ürün ve hizmet hareketliliği firmaların bazı sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. 

Bunun yanında talep gören ürün ve hizmetler, bunların ticaretini yapanlara gelir sağlarken, bazı 

ürün ve hizmet grubundaki firmaların gelirinde düşüşler yaşanmıştır. Akçacı ve Çınaroğlu’na 

göre (2020), demiryolları, deniz ve havayolu taşımacılığında iptaller ve kısıtlamalar nedeniyle 

sefer sayılarında azalmalar olmuştur. Dolayısıyla bu gelişmeler yük ve yolcu nakillerini 

engellediğinden pazarlama ve lojistikle ilgili gecikmelere neden olmuştur. 

İsviçre’de Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, Covid-19 krizinde 

e-ticaret yapan firmaların karşılaştıkları durumlar ele alınmıştır. Çalışmada, belli ürünlerde artan 

talep nedeniyle, lojistik, müşteri siparişleri ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili zorluklar yaşandığı 

belirtilmiştir. Siparişlerin işlenmesi, depo kapasitesi yetersizliği ve teslimdeki gecikmeler belli 

başlı yaşanan zorluklardır (Zumstein ve Oswald, 2020). Aşırı yoğunluktan dolayı kargo firmaları 

da sorun yaşamışlardır. Müşteri memnuniyetsizlikleri, hasarlı ürünlerin çoğalması, eksik ürün 

teslimatları, uzun teslimat süreleri gibi birçok etken ortaya çıkmıştır. Birçok kargo şirketi yoğun 

gönderi yapan e-ticaret şirketlerine kota uygulaması yapmak zorunda kalmıştır (Kaya, 2021). 

Pandeminin diğer etki ettiği faaliyet alanı tedarik zincirleridir. Tedarik zincirinin aksamasıyla 

birlikte domino etkisiyle diğer pazarlama faaliyetleri sekteye uğramıştır.  Üretimleri için gerekli 

hammadde ve parçayı temin edemeyen işletmeler üretimlerini durdurmak ya da farklı coğrafi 

bölgelerden alternatif tedarikçiler bulmak zorunda kalmışlardır (Kazancı, 2021).  

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, e-ticaret yapan firmaların Covid-19 Pandemi sürecinde karşılaştıkları zorlukları  

ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır. Araştırmada “e-ticaret hacminin artmasıyla firmaların 

karşılaştıkları zorluklar arasında ilişki olduğu tezi savunulmaktadır. Bu amaçla İsviçre Zürih 

Üniversitesi’nden bir araştırmacının (Oswald, 2020) e-ticaretteki zorlukları araştırdığı ölçek ile 

e-ticarette tutumları ölçmede kullanılan (Karabaş, 2018) ölçek alınmıştır.. Anket, beşli likert 

ölçekli sorular yanında açık uçlu ve çok seçenekli sorulardan oluşmaktadır. Türkiye’de cirolarına 

göre (2020 yılı rakamları), ilk yüze giren e-ticaret firmaları örneklem olarak alınmıştır. Anket 

online olarak hazırlanmış ve firmalara gönderilmiş; 78 firmadan geri dönüş sağlanmıştır. Anket 

formları SPSS 26 istatistik programı kullanılarak veri girişleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular 

frekans tabloları ile sunulmuş ve Ki-Kare bağımsızlık testiyle analizleri ve değerlendirmeleri 

yapılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma                          

Öncelikle yapılan anket için SPSS proğramında güvenilirlik analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna 

göre Cronbach alfa değeri 0.913 olarak bulunmuştur. Değerler aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 1. Ankete katılanların sayısı 

 N % 

 Katılan 78 100,0 

Katılmayan 0 ,0 

Toplam 78 100,0 

 

Tablo 2. Güvenilirlik 

istatistikleri 
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Cronbach's Alpha N  

,913 6 

      

Görüldüğü gibi bulunan Cronbach alfa değeri %91,3 tesbit edilmiştir. Bu, ankette kullanılan 

soruların birbirleriyle tutarlı olduğunu açıklamaktadır.  
E-ticaret yapan firmaların karşılaştıkları zorluklarla ilgili karşılaştırma 

E-ticaret yapan firmaların karşılaştıkları zorlukları ortaya  koymaya yönelik anket formunda bazı 

sorular sorulmuştur. SPSS proğramında bu sorulara ait veriler ayrı ayrı değerlendirilerek çapraz 

tablolarla sunulmuş ve Ki-Kare test analizi yapılmıştır.   
Tablo 3. Sipariş sayısı ve tedarik/satınalma  zorlukları karşılaştırması 

Sip.Sayı / Zorluklar Büy.Zor. Orta Zor Düş.Zor. Toplam 

Sipariş sayısı çok arttı 

12 8 4 24 

8,3 7,7 8,0 24,0 

50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

Sipariş sayısı biraz arttı 

6 9 5 20 

6,9 6,4 6,7 20,0 

30,0% 45,0% 25,0% 100,0% 

Sipariş sayısı aynı 

kaldı 

3 5 10 18 

6,2 5,8 6,0 18,0 

16,7% 27,8% 55,6% 100,0% 

Sipariş sayısı azaldı 

6 3 7 16 

5,5 5,1 5,3 16,0 

37,5% 18,8% 43,8% 100,0% 

Toplam 

27 25 26 78 

27,0 25,0 26,0 78,0 

50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

 

 

   Tablo 3.1.Sipariş sayısı ve tedarik zorlukları Ki-Kare testi 

 Değer Fark P 

Pearson Ki-Kare 11,126a 6 ,015 

Likelihood Ratio 11,372 6 ,026 

Linear-by-Linear  4,486 1 ,043 

N 78   

 

 E-ticaret yapan firmaların karşılaştıkları zorluklar,  tedarik/satın alma faaliyetlerindeki büyük, 

orta, düşük zorluklar seçenekleri ile sipariş sayısı artışı seçenekleri karşılaştırılarak ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Benzeri çalışma pazarlama, lojistik, bilgi teknolojileri, depolama ve 

müşteri ilişkileri içinde yapılmıştır. Ancak sonuçlar aynı olduğu için sadece özet kısmında 

tedarik/satınalma faaliyetlerine yer verilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi ankete katılan ve sipariş 

sayısı çok arttı diyen 78 firmadan 44’ü büyük ve orta zorluk yaşamışlardır. Başka bir açıdan 

bakıldığında firmaların %83.3’ü zorluk yaşadığını kabul etmektedir. Araştırmanın hipotezi: 

H0: Sipariş sayısı artışları ile tedarik/satınalma faaliyetlerinde yaşanan zorluklar arasında ilişki 

yoktur. 
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H1: Sipariş sayısı artışları ile tedarik/satınalma faaliyetlerinde yaşanan zorluklar arasında ilişki 

vardır. 

P değeri (0,015)<(0,05) olduğu için H0 reddedilir, H1 kabul edilir. Buna göre sipariş sayısı artışı 

ile tedarik/satın alma faaliyetlerinde yaşanan zorluklar arasında anlamlı bir ilişki vardır. Diğer 

faaliyetler için de aynı durumlar sözkonusudur.      

E-ticaret yapan firmaların yaşanan zorluklarla ilgili çözüm önerileri  

Anketten elde edilen bir başka bulgu, pandemi sürecinde yaşanan zorluklarla ilgili e-ticaret yapan 

firmaların kısa ve orta vadede çözüm önerileri idi. Bu zorlukların nasıl çözüleceği konusunda 

firmalara “Covid-19 pandemi sürecinde ve sonrasında kısa ve orta vadede nasıl bir yol izliyor 

sunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Açık uçlu bu soruya verilen yanıtlar 11 (onbir) başlıkta 

toplanmıştır. Veriler hem tablo hem de grafik şeklinde sunulmuştur. 

 

     Tablo 4. E-ticaret yapan firmaların kısa ve orta vadede çözüm önerileri 

Öneriler Frekans Yüzde 

Kalifiye eleman yetiştirilmeli 19 24,4 

Pazarlama bütçesi  artırılmalı 13 16,7 

Ürün yelpazesini geniş tutmak gerekir 10 12,8 

Dijital reklama daha çok bütçe ve zaman ayrılmalı 9 11,5 

Pazarlama ve lojistik süreci hızlandırılmalı 8 10,3 

Tedarikçilerin artırılması gerekir 7 9,0 

Dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapılmalı 6 7,7 

Pazarlamaya ve lojistiğe daha çok önem verilmeli  2 2,6 

Depo yönetimi konusuna önem verilmeli 2 2,6 

Hedef pazarın değerlendirilmesi gerekir 1 1,3 

 Başka bir şey gerekmez 1 1,3 

Toplam 78 100,0 

        

Tablo 4’te, e-ticaret yapan firmaların zorluklara yönelik kısa ve orta vadede düşündükleri çözüm 

önerileri verilmiştir. Çözüm önerileri tabloda frekanslarına göre sıralanmıştır. Aslında firmaların 

bir kısmı, bu önerilerden birkaçını birlikte sunmuştu. Ancak biraz daha yalın hale getirerek 

sadeleştirme yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla bir öneriyi diğerlerinden soyutlamak doğru değildir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu yapılan çalışmayla, e-ticaret yapan firmaların karşılaştıkları zorlukların neler olduğu tesbit 

edilmeye çalışılmış ve e-ticarette yaşanan bu artışlarla firmaların yaşadıkları zorlukların ilişkisi 

araştırılmıştır. Türkiye’de satış tutarları (ciro) 2020 yılı rakamlarına göre ilk yüze giren e-ticaret 

firmaları örneklem olarak seçilmiştir. 40 sorudan oluşan anketler online olarak firmalara 

gönderilmiş ve 78 firmadan dönüş sağlanmıştır. Elde edilen veriler, frekans tablolarıyla 

sunulmuştur. E-ticaret yapan firmaların karşılaştıkları zorluklar ile ilgili veriler çapraz tablolar 

yardımıyla sunulmuştur. Ki-Kare test analiziyle değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

Netice itibariyle, e-ticaret yapan firmaların karşılaştıkları zorlukların neler olduğu, tedarik/satın 

alma, depolama, siparişlerin işlenmesi, lojistik, bilgi teknolojileri, pazarlama ve müşteri 

hizmetleri faaliyetleri gibi alanlarda ayrı ayrı tespit edilmiştir. Bu sorunların çözülmesi noktasında 

e-ticaret yapan firmaların da çözüm önerileri olmuştur. Firmalar, bir kere kalifiye eleman sıkıntısı 

yaşadıkları için en çok üzerinde durdukları konu eğitimli personel yetiştirmedir. Yoğun ürün 

hareketlliğinden dolayı pazarlama bütçesinin artırılması gerektiğini, siparişleri karşılama 

noktasında ürün yelpazesinin geniş tutulmasını, pazarlama ve lojistik sürecini hızlandırmak 
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gerektiğini, siparişlerin karşılanabilmesi amacıyla tedarik sıkıntısı yaşamamak adına tedarikçi 

sayısının artırılması gerektiğini, dijitalleşme ve dijital reklama daha çok bütçe ve zaman 

ayrılmasını, bunların yanında depo yönetimi ve hedef pazarın daha iyi değerlendirilmesi 

gerektiğini önermişlerdir.                  

Sonuç olarak, pandemi krizinde e-ticaret hacminin artmasıyla e-ticaret yapan firmalar zorluklar 

yaşamışlardır. Dolayısıyla e-ticaret hacminin artışıyla yaşanan zorluklar arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. Firmaların bu sorunların çözümüyle ilgili kısa ve orta vadede önerdikleri maddeler 

üzerinde durmak gerekir. Pandeminin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, başka çıkabilecek 

olağanüstü durumlar için zorluklara hazır olmak önem arz etmektedir. Çözüm önerileri bu 

anlamda önemlidir. Yapılan bu çalışma sadece ciroları yüksek firmaları kapsadığından ülke 

çapında e-ticaret yapan firmaları kapsayacak şekilde uygulanabilir. Ayrıca firmaların yaşadıkları 

zorluklarla ilgili yapılan çalışmalar, tüketicilerin sorunlarını ortaya koymak amacıyla da 

yapılabilir.      
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Özet  

Bu çalışmanın amacı, hizmet çalışanları nezdinde algılanan prosedür adaleti ile olumsuz duyguları arasındaki ilişkide 

duygusal bağlılık ve örgüt temelli özsaygının aracı etkilerini incelemektir. Bu kapsamda, İstanbul’daki üç özel bankanın 

179 çalışanından anket yoluyla veri toplanmıştır. Etkilere dair hipotezleri test etmek için regresyon ve aracı değişken 

analizleri kullanılmıştır. Analiz bulguları, algılanan prosedür adaletinin olumsuz duygulardan, organizasyon temelli 

benlik saygısından ve duygusal bağlılıktan etkilendiğini göstermiştir. Ayrıca, örgütsel temelli benlik saygısı ve 

duygusal bağlılığın, olumsuz duyguların algılanan prosedürel adalet üzerindeki etkisine aracılık ettiğini görülmüştür. 

Elde edilen bulgular, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırma yolunda kritik öneme sahip olan çalışan bağlılığını 

ve yetkinliğini arttırmak için bankacılık sektöründe çalışanların adalet algılarını geliştirmeye yönelik bir eylem planının 

başlatılmasına yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal bağlılık, örgütsel adalet, hizmet performansı, müşteri tatmini 

 

NEGATIVE EMOTIONS AND JUSTICE PERCEPTION OF SERVICE 

EMPLOYEES: THE BUFFER EFFECT OF ORGANIZATION BASED SELF-

ESTEEM AND AFFECTIVE COMMITMENT 

 

Abstract  

The purpose of this study is to analyze the mediating effect of affective commitment and organization-based self-esteem 

in the relationship between negative emotions and perceived procedural justice. Data were collected from 179 

employees from three private banks in Istanbul, Turkey. Regression and mediation analysis were used to test the 

hypotheses. The findings suggested that the perceived procedural justice is influenced by negative emotions, 

organization-based self-esteem and affective commitment. They also showed that organization-based self esteem and 

affective commitment mediated the impact of negative emotions on perceived procedural justice. These findings may 

help to launch an action plan to improve justice perceptions of frontline employees in banking industry in order to 

strengthen their commitment and job initiatives on the way to bolster customer satisfaction and commitment. 

Keywords: Affective commitment, organizational justice, service performance, customer satisfaction 

INTRODUCTION  

People element in the service marketing mix describes employees’ and customers’ involvement 

in service product, the collaborative output of two actors. As internal customers, employees do 

not only create the service product with final customers but they also embody the service 

organization, realize the promise of the company, act as boundary spanners linking the internal 

organization of the service company to the external world and have a critical role to bolster 

customer loyalty (Ranjan et al; 2021; Wirtz et al, 2021). Furthermore, service employee 

productivity and satisfaction are crucial for service marketing and their impact is not limited to 

enhancing the service value; the employees are also empowered to support service innovation (Le 

et al;2021); to be involved in service recovery (Yavas et al.; 2013) as well as in consumer’s 

failures (Ranjan et al; 2020) and in extra-roles in customer services (Bizri and Hamieh, 2020). In 

tourism and hospitality, banking, retailing and other service settings, frontline service employees 

face an enormous physical and emotional workload (Yavas et al; 2013; Farid et al; 2021) and their 

negative emotions, commitment and perception organizational justice are known as critical 

factors to their service performance (Barnes and Collier, 2013; Farid et al; 2021). 
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As a critical service marketing tool, there is a constant need to better understand the antecedents 

of frontline employees’ motivation, involvement and extra-performance. In this context, recent 

studies (e.g. López-Cabarcos et al.; 2015) point at the interaction between the organizational 

justice, affective commitment which influences personal initiatives of frontline employees. 

Similarly, Karatepe (2011) showed that work engagement mediated the impact of procedural 

justice on affective organizational commitment, job performance, and extra-role customer 

service. Moreover, Chou et al. (2013) showed the positive impact of perceived organizational 

justice on service-oriented organizational citizenship behavior, described as frontline employees’ 

unrestricted behaviors that range beyond the employees’ formal service role obligations. In this 

manner, in order to extend the antecedents of employee satisfaction and commitment, a critical 

component of customer satisfaction and loyalty, it can be helpful to understand the antecedents 

of organizational commitmrent with the mediation effect of factors such as affective commitment 

and organizational based self-esteem.    

The main purpose of this paper is to evaluate the relationships between affective commitment, 

negative emotions and perceptions of organizational justice of the frontline employees in a high-

contact service context as these factors are critical antecedents of service products and customer 

satisfaction. Additionally, the buffering effect of organizational based self-esteem (OBSE) and 

affective commitment will be examined on the relationship between negative emotions and 

perceived low organizational justice. This study’s contribution would be to provide clear 

knowledge about the mediating effect of OBSE and affective commitment on the frontline 

employees’ positive justice perception in service organizations. Thereby, this study would support 

the research concerning the employee performance in extra-role behaviors, service recovery 

context and other critical contact service situations that influence customer satisfaction and 

loyalty. 

 

Theoretical Framework 

 

Based on the services marketing triangle, the coherent combination of the service organization, 

employees and customers is critical for service outcome. The service profit chain model hints at 

the relationship among internal service quality, employee commitment and loyalty, service 

quality, customer satisfaction and loyalty and company’s profitability (Heskett et al; 1994). This 

paper focuses on the relationship between the antecedents of the service employee commitment 

and loyalty which influences customer satisfaction and loyalty. In the banking industry, 

occupational stress became a serious risk factor for bank employees’ psychological well-being 

(Giorgi et al.,2017) and thereby, this paper is focused on the relationship between negative 

emotions, commitment and justice perception of the frontline employees in banking industry.  

 

Organizational justice concept is defined as employee’s experience with their organization’s 

behaviors, actions and decisions, as well as how these impact the employees’ own attitudes and 

behaviors at work (Greenberg, 1987). The justice perception within the organization supports the 

organizational stability. Employees' fair perceptions of work environments have been shown to 

play an important role in the growth of organizational citizenship (Moorman, Blakeley, & 

Niehoff, 1998; Cropanzano & Mitchell, 2005; Karriker & Williams, 2009), team development 

(Korsgaard, Schweiger, Sapienza, 1995), trust in the organization (Colquitt et al. 2001) and 

organizational commitment. (Colquitt et al., 2012; Aryee et al., 2013; Bing et al., 2014, Minibas-

Poussard, Le Roy, & Erkmen, 2017). Furthermore, perceived justice has positive contributions in 

addressing organizational challenges. It has been shown in studies to assist in the resolution of 

crisis situations (Schaubroeck, May, & Brown, 1994) and to relieve stress (Cropanzano, 

Goldman, & Benson, 2005). When employees perceive low justice, their commitment decreases, 

absenteeism and the intention to quit the job increase (Conlon, Meyer, Nowakowski, 2005). The 

perceived low justice leads individuals to feelings of revenge and aggressive behavior (Folger & 

Skarlicki, 1998), sabotage behavior (Ambrose et al., 2002), theft (Greenberg, 2002), and business 

rule violations (Taylor, 1990). As the perception of justice gets weaker, counterproductive work 
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behaviors behavior increases (Fox, Spector & Miles, 2001; Cohen-Charash & Spector, 2001; Le 

Roy, Bastounis & Minibas-Poussard, 2012).  

 

Particularly, as frontline employees personalize the organization in the consumers’ minds, 

employees’ perception of justice would have a direct impact on their job performance and 

engagement and also a direct impact on the customer satisfaction. In this context, extra-role 

behaviors, defined mainly as employees’ actions beyond their formal job descriptions (Van Dyne 

and Lepine,1998), such as customer-oriented behaviors, would be critical to evaluate as they are 

significantly influenced by procedural justice (Maxham III and Netemeyer; 2003; Bizri and 

Hamieh, 2020). The employees’ extra-role behaviors in different service encounters like service 

recovery are critically important in banking industry (Yavas et al., 2013). 

   

The Affective Events Theory is used as theoretical framework of this study (Weiss and 

Cropanzano, 1996). Affective Events Theory proposes that affective experiences are important 

antecedents of work-related attitudes and behaviors. Several studies underlined the link between 

negative emotions and low justice perception. People with high negative emotions tend to 

perceive low organizational justice (Barksy & Kaplan, 2007). According to Lang et al. (2011), 

the emotional dimension of psychological health could influence justice perception. Van den Bos 

(2003) demonstrated that emotions influenced justice perceptions when the application of justice 

principles was uncertain. The regulation of negative emotions, which can lead to a low justice 

perception in the workplace, is crucial. Tziner et al. (2020) highlighted that people who perceive 

high organizational justice with low emotional intelligence which is associated with lack of self-

regulation and monitoring of emotions, tend toward higher levels of interpersonal deviance, and 

organizational deviance.  

 

Affective commitment is defined by Allen and Meyer (1996, p. 253) as “identification with, 

involvement in and emotional attachment to organization”. Meyer and Allen (1997, p:42-46) 

underlined the factors influencing affective organizational commitment: organizational 

characteristics, personal characteristics, and work experiences. According to Mercurio (2015), 

affective commitment was proposed as a lasting, evidently crucial, and dominant characteristic 

of organizational commitment. Several studies highlighted the buffer role of affective 

commitment: in the stress and burnout relationship (e.g. King and Sethi, 1997); against stress-

related turnover intention (Tetteh et al., 2020); in the stress-strain relationship (Schmidt, 2007); 

against negative work outcomes of absenteeism and turnover intention (Garland et al., 2013). 

Furthermore, affective commitment is found to have a positive impact on frontline employees’ 

work engagement (Barnes and Collier; 2013).  

 

Organizational based self-esteem (OBSE) represents an employee’s evaluation of self-perceived 

value, personal adequacy, competency and worthiness (Pierce & Gardner et al., 1989). A growing 

body of research suggests a positive relationship between perceptions of organizational fairness 

and organizational self-esteem (see Pierce & Garner, 2004). A recent meta-analysis on the 

indicators and outcomes of OBSE comments on the positive relationship between OBSE and job 

satisfaction, organizational commitment, job involvement, in-role performance, and citizenship 

work behaviors (Bowling et al., 2010). The interactive influence of procedural justice and self-

esteem on organizational commitment was highlighted by Wiesenfeld et al. (2007).  

 

OBSE can support employees’ productivity and healthy working environment (Kim and Behr, 

2017). Some researches hint at the buffering effects of OBSE. As shown by Hui and Lee (2000), 

employees with a high level of OBSE are less responsive to the perception of organizational 

uncertainty. The negative relationship of OBSE with turnover intentions and absence intentions 

was demonstrated by Norman, Gardner, and Pierce (2013) and Lapointe et al. (2011) found that 

workers with very high OBSE are less likely to leave their working organization.   
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In light of these studies, we formulated the following hypotheses: 

 

H1: Negative emotions have a negative impact on perceived procedural justice.  

H2: Affective commitment mediates the relationship between negative emotions and perceived 

procedural justice. 

H3: OBSE mediates the relationship between negative emotions and affective commitment 

H4: OBSE and affective commitment have a mediate the relationship between negative emotions 

and perceived procedural justice. 

 

Figure 1: Hypothesized Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Methodology 

 

Sample 

 

A questionnaire was prepared to collect data. The study was conducted in three private banks in 

Istanbul, Turkey. Out of 300 questionnaires submitted, 179 were returned (N=179). The average 

age is 30 years, 53% of the participants were females and 60% were married, 84% were graduates, 

50% were customer representatives while 36 % were frontline employees and 14% were 

supervisors. 

 

Measurement 

 

The instruments of the study were translated into Turkish and then back-translated into the 

original language (English) by two bilingual academics, following Brislin's (1986) instructions. 

The questionnaire was composed of following sections: Respondents' Demographic 

Characteristics, Procedural and Interactional Justice Scales, Organization-Related Self-Esteem, 

Work-Locus of Control, and Organizational Commitment. 

 

The first part included Affective Commitment and Negative Emotions. To measure affective 

commitment, the scale of Allen and Meyer (1996) is used. 6 items ranging from 1 to 5 (1 = 

‘strongly disagree’, 5 = ‘strongly agree’) were used (Cronbach's α = .84). Sample items: “I would 

be very happy to spend the rest of my career in this organization”, “I do not feel a strong sense of 

belonging to this organization”, “I enjoy discussing my organization with people outside it”  

 

Negative emotions are measured with the Job-Related Affective Well-being Scale proposed by 

Spector (1998). 10 items ranging from 1 to 5 (1 = ‘never’, 5 = ‘every day’) were used (Cronbach’s 

α =.93). Sample items: “My job made me feel angry”, “My job made me feel discouraged”, “My 

job made me feel anxious”.  

 

Negative 

emotions 

Perceived 

Procedural 

Justice  

OBSE 
Affective 

commitment 
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The second part consisted of Organization-Based Self-Esteem items. A ten item scale ranging 

from 1 to 5 (1 = ‘strongly disagree’, 5 = ‘strongly agree’) (Pierce et al. 1989) was used. Sample 

items were: 'I am trusted at my workplace', 'I am important at my workplace', 'I count around 

here', (Cronbach's α = .90).  

 

The third part included Procedural Justice perception measurement with Work-Locus of Control 

scale constructed by Naumann and Benett (2000) (adapted from Moorman, 1991) and the scale 

ranges from 1 to 5 (1 = ‘strongly disagree’, 5 = ‘strongly agree’). Sample items: 'Decisions made 

by our supervisor’s respect coherent rules and procedures', 'Our supervisors ask our opinion 

before making decisions', 'Our supervisors  collect accurate information necessary for making 

decisions', 'Our supervisors provide opportunities to appeal or challenge the decision', 'Our 

supervisors provide useful feedback regarding the decision and its implementation', 'Our 

supervisors allow for requests for clarification or additional information about the decision' 

(Cronbach's α =.70). This scale was originally used in several scientific studies in Turkey 

(Bastounis et al., 2005, Minibas-Poussard et al., 2017). 

 

Findings and Discussions 

 

The analysis of means, standard deviations and correlation coefficients between the variables are 

illustrated in Table 1. 

 

Table 1. Means, Standard Deviations and Correlation Coefficients 
 M SD 1 2 3 

1. Negative emotions 37.28 12.74    

2. Procedural justice 31.24 6.85 -.20**   

3. OBSE 41.41 4.87 -.24** .29**  

4.Affective commitment 23.09 4.68 -.40** .62** .66** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

To test the simple mediation hypotheses, we calculated a set of regression equations as given by 

Baron and Kenny (1986). According to this approach, three relationships between the outcome 

variables must be demonstrated to provide a basis for testing mediation. 

 

Negative emotions also had a significant and negative effect on affective commitment (R = .40, 

R² = .16, F = 35.37, p ≤ .001) and perceived procedural justice (R = .20, R2 = .04, F = 8.15, p ≤ 

.01). A third regression analysis revealed that affective commitment was a significant predictor 

of perceived procedural justice (R = .62, R² = .38, F = 113.81, p ≤ .001). Finally, when perceived 

procedural justice was regressed on both negative emotions and affective commitment (R = .62, 

R² = .88, F = 57.02, p ≤ .001), the effect of negative emotions was reduced and did not remain as 

a significant predictor of perceived procedural justice (β = .04, t = .72, p = .4), while affective 

commitment remained significant in the equation (β = .64, t = 10.05, p ≤ .001). In summary, 

affective commitment mediated the relationship between negative emotions and justice 

perceptions of procedures (H2). This result was confirmed with a Sobel test (z = 3.05, p ≤ .001). 

 

A double mediation model is accomplished by using process macro (Hayes, 2017). This model 

(see Figure 2) shows how the relationship between negative emotions and justice perception is 

buffered by the relationship between OBSE and affective commitment (R = .64, R² = .41, F 

=41.85, p ≤ .001).  
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Figure 2: Analysis Results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Unstandardized coefficient is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

* Unstandardized coefficient at the 0.05 level (2-tailed) 

 

Conclusion 

 

In this paper, both the impact of negative emotions on perceived procedural justice and the 

mediating effect of OBSE and affective commitment on perceived procedural justice are 

determined. Particularly, this study justified the buffer effect of organization-based self-esteem 

and affective commitment on the relationship between negative emotions and procedural justice 

in the context of private banks’ frontline employees in Turkey.  

 

The buffer effect of OBSE and affective commitment was critical to understand the positive 

impact of OBSE in perceived procedural justice and affective commitment which are also 

antecedents of extra role behaviors like customer-oriented behaviors of frontline employees (Bizri 

and Hamieh, 2020; Farid et al, 2021). Service frontline employees represent the first contact in a 

service encounter in banking, the buffer effect of OBSE, affective commitment on negative 

emotions and procedural justice would support extra-roles which are critical in service recovery. 

Yavas et al (2013) showed that in banking context, hope fosters the relationship between extra-

role and job burnout; relatedly, Trincado-Munoz et al. (2020) showed that procedural and 

distributive justice moderated the bond between customer orientation and service performance. 

In addition to these findings, this paper showed the buffer effect of organization-based self-esteem 

and affective commitment on the relationship between negative emotions and procedural justice 

and this impact would be critical in extra role performance in banking and other service sectors 

such as hospitality.  

 

This study has some practical implications for Human Resources Management and Internal 

Marketing in order to increase OBSE and affective commitment of service employees. Work 

related experiences (Gardner and Pierce, 2013) and team related experiences (Norman et al., 

2015) have a significant impact on OBSE. Bal et al. (2013) indicate the development practices of 

RH favorise affective commitment. Equally, from the service marketing perspective, OBSE and 

affective commitment would be crucial for internal marketing to prevent employees’ emotional 

exhaustion (Hur et al; 2014). Additionally, similar to the findings of Schwepker Jr et al (2019) 

suggesting that the psychological ethical climate would decrease service sabotage and increase 

employee commitment to service quality; the buffer effect of OBSE and affective commitment 

on justice perception would increase employee commitment to service quality and subsequently 

enhance customer satisfaction. As an eventual supporter of frontline employee friendliness, 

OBSE, affective commitment and organizational justice would be also critical tools for 

relationship marketing in an indirect way (Boninsegni et al; 2021). For future researches, Yet, 

despite the contributions of the paper, further research is needed to understand the relationship 

Negative 

emotions 

Perceived 

Procedural 

Justice  

-.04 (-.16**) 

OBSE 
Affective 

commitment 

-.11** -.14** .28** 
1.14** 

.58** 
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between commitment, organizational justice and service value. Future studies could investigate 

the link between the antecedents of organizational justice and customer satisfaction. 
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Özet 

Küreselleşme sonrası gelen ticaret savaşları, küresel korana virüs salgını ve üzerinde yeni yeni tartışılan 

“glokalazisyon” gibi gelişmelerle birlikte işletmeler kendilerini çetin bir rekabetin içinde bulmuşlardır. İşletmelerin 

insan kaynakları, işletmeleri bu rekabet ortamında ön plana çıkaracak en önemli unsurlardandır. Bu araştırma bilişim 

teknolojileri ve toplumsal ve kişisel hizmetler sektörlerinde çalışanların işte güçlenmelerinin işten ayrılma niyetleri 

üzerindeki etkisinde kişi-kurum uyumunun düzenleyici (moderatör) etkisi olup olmadığının ortaya çıkarılması için 

yapılmıştır. Araştırma İstanbul’da çalışan 158 bilişim teknolojileri ve 128 toplumsal ve kişisel hizmetler sektörü 

çalışanı üzerinde anket yoluyla yapılmıştır. İşte güçlenme’yi ölçmek için Spreitzer (1995) tarafından hazırlanıp 2008 

yılında Ton tarafından Türkçe’ye uyarlanan 5 maddelik ölçek kullanılmıştır. Kişi-kurum uyumu değişkeni için ise 

Cable ve Judge (1996) ile Saks ve Ashforth (1997) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Yaşar (2009) tarafından 

yapılan üç soruluk ölçek kullanılmıştır. İşten ayrılma niyeti için ise Babin ve Boles (1998)’ın geliştirdiği ve Türkçe 

uyarlamasının Büte (2011) tarafından yapıldığı ölçek kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre işte 

güçlenmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, istatistiki olarak kişi-kurum uyumunun düzenleyici etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşte Güçlenme, Kişi-Kurum Uyumu, İşten Ayrılma Niyeti, Bilişim Teknolojileri, Toplumsal ve 

Kişisel Hizmetler 

 

DOES EMPOWERMENT PREVENT EMPLOYEES’ INTENTION TO LEAVE? 

A RESEARCH 

 

Abstract 

Following the developments such as the trade wars after globalization, global pandemic and the concept of 

"glocalization" which has been recently discussed, firms faced tough competition. Human resources of the enterprises 

are the essential values that those enterprises can utilize in order to keep themselves ahead in this intensive competitive 

environment. We conducted this research so as to reveal whether person-organization fit moderates the effect of 

empowerment on intention to leave the job. Unit of analysis of the research is comprised of the employees working in 

the industry of information technologies and personnel services. We utilized surveys and reached 158 persons from 

information technologies and 128 persons from personnel services sectors respectively. While we used 5 scaled-items 

in order to measure the empowerment which has been developed by Spreitzer (1995) and was translated thereafter into 

Turkish by Ton in 2008; we deployed 3 scaled-items developed by Cable and Judge and Saks and Ashforth and adapted 

into Turkish by Yaşar (2009) for the measurement of person-organization fit. Lastly, we made use of the scale of Babin 

and Boles (1998) which was adapted also into Turkish by Büte (2011) in order to assess the intention to leave the job. 

According to the regression results, we were not able to detect a significant moderator effect of person-organization fit 

on the effect between empowerment and intention to leave. 

Key Words: Empowerment, Person-Organization Fit, Intention to Leave, Information Technologies, Social and 

Personal Services 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu kısımda araştırmanın değişkenleri olan işte güçlenme, kişi-kurum uyumu ve işten ayrılma 

kavramları incelenecektir. 
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1.1. İşte Güçlenme 

Çalışan güçlendirmesi, kişilerin karar verme haklarını (yetkilerini) artırma ve kişilerin gelişiminin 

paylaşma, yardımlaşma, yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile sağlanmasıdır (Koçel, 2005). 

Güçlendirme ile kişilerin karar verme süreçlerinde daha etkin olmaları sağlanarak onları 

yaptıkları işin sahibi haline getirmek amaçlanmaktadır (Ataman, 2002’den Akt. Akçakaya, 2010). 

Yönetim alanında hâkim olan kavram güçlendirmedir. Çalışan güçlendirme ile yönetim 

kademelerinin üst taraflarından alt kademelere karar alma, problem çözme gibi yönetsel güç 

unsurları aktarılmaktadır. Güçlenme ise Conger ve Kanungo (1988) tarafından güçlenme 

kavramının güçlenme faktöründe motivasyonel temelini, özerklik ve öz yeterlilik hislerini 

bünyesinde barındıran bir süreç olarak belirtmiştir. Güçlenme güçlendirmeden farklı olarak bir 

“delege etme” neticesi değil bir “etkin kılma” sürecidir. (Çağlar, 2011). 

1.2. Kişi-Kurum Uyumu 

Kişi kurum uyumu kişinin kurumu ile hissettiği beceri, yetkinlik ve değerlerin eşleşmesi olarak 

da tanımlanabilmektedir. Ancak çoğu örgütsel davranış alanındaki uzman araştırmacılar kişi 

kurum uyumundaki bu unsurlar arasında değer eşleşmesi üzerinde çalışma yapmışlardır (Alkan 

ve Çankır, 2018). Örgütün vizyon, misyon, değer, amaç ve beklentilerinin, çalışan değerleri ile 

örtüşmesi ile gerçekleşen kişi-kurum uyumu iki yönlü bir gayret ile meydana gelmektedir. Buna 

göre kişi-kurum uyumunun meydana gelmesi için, kişinin çalıştığı örgütün değer ve politikalarını 

içselleştirmesi ve kurumun beklentilerini karşılaması; örgütün de çalışanın kişisel değerlerini 

sayarak ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme gayreti içinde olması gerekmektedir. Bunun da 

neticesinde örgüt içi denklik sağlanmakta çalışan ve kurum arasında bir armoni oluşmakta ve 

kurum içi sorun ve çatışmalar da azalmaktadır (Uçanok ve ark.,2008). 

1.3. İşten Ayrılma Niyeti 

Bir kurum için çalışanları en kıymetli değerlerden biridir. İstihdam sağlamak, çalışanların 

eğitilmesi, tecrübelerinin artırılması kurum için bu çalışanların kıymetlerini de artırmaktadır. 

Ancak kişisel faktörler, çalışanlar arası uyumsuzluk veya kurumsal bazı olumsuz durumlar ve 

çalışanların iş ortamlarından duydukları memnuniyetsizlik çalışanların işlerinden soğumalarına 

neden olmaktadır. Bunun neticesinde de çalışanda işten çıkıştan önceki aşama olan işten ayrılma 

niyeti baş göstermektedir. İşten ayrılma niyetine dayanak olan sebepler arasında 

memnuniyetsizlik, kariyer ve kişisel gelişim için yetersiz imkanlar, motivasyon/ödüllendirme 

yetersizlikleri, stresli /rahatsız edici çalışma iklimi ve yönetici veya iş arkadaşlarıyla çatışma gibi 

unsurların olduğu görülmektedir (Hussain vd., 2014’ten Akt. Yıldırım ve ark., 2021). 

İşte güçlenme ile kişi-kurum uyumu arasındaki ilişki literatürde araştırmacılar (Jawad et al., 2013; 

Farzaneh et al., 2014; Joo et al., 2020) tarafından incelenmiş ve kavramlar arasında anlamlı ve 

olumlu sonuç olduğu ortaya çıkmıştır. Literatüre bakıldığında işte güçlenme ile işten ayrılma 

niyeti arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmalara (Thurston & Glendon, 2018; Llorente-Alonso 

&Topa, 2018; Samuel & Engelbrecht, 2021) ulaşılmış ve işte güçlenmenin işten ayrılma niyeti 

üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi olduğu saptanmıştır. Kişi-kurum uyumu ile işten ayrılma 

niyeti arasındaki ilişki araştırmacılar (Sipahi & Kesen, 2016; Ardıç ve ark., 2016; Berisha & Lajçi, 

2020) tarafından incelenmiş ve her iki değişken arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan literatür taramasında işte güçlenme, işten ayrılma niyeti ve kişi-

kurum uyumu değişkenlerinin beraber incelendiği herhangi bir çalışma bulunmamıştır. İşte 

geçirilen zamanın işten ayrılma niyeti üzerindeki olası etkisinin kontrol altına alınarak yukarıda 

anlatılan bilgiler ışığında araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi belirlenmiş olup araştırma modeli 

Şekil 1’de gösterilmiştir;  
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H1. İşte güçlenmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde kişi-kurum uyumunun 

düzenleyici (moderatör) etkisi vardır. 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

 

2. Yöntem 

Bu çalışma işte güçlenme ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi kişi-kurum uyumunun ne 

ölçüde etkilediğini tespit etmek amacıyla yapılmış betimsel bir araştırmadır.  

2.1. Örneklem 

İstanbul’da çalışan 158 bilişim teknolojileri ve 128 toplumsal ve kişisel hizmetler sektörü çalışanı 

üzerinde anket yoluyla gerçekleştirilen araştırmanın örneklemine dair bilgiler Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1 Demografik Veriler 

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 162 56.6 

Kadın 124 43.4 

Toplam 286  

Pozisyon 

Üst Düzey Yönetici 30 10.5 

Orta/Alt Düzey Yönetici 35 22.7 

Çalışan 191 66.8 

Toplam 286 100 

Mesleki Kıdem 

0 – 5 Ay 57 16.9 

6 – 12 Ay 51 17.8 

1 – 2 Yıl 56 19.6 
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3 – 4 Yıl 45 15.7 

5 – 7 Yıl  34 11.9 

8 – 10 Yıl 9 3.1 

10+ Yıl 34 11.9 

Toplam 286 100 

Eğitim Düzeyi 

İlk Öğretim 21 7.3 

Lise 64 22.4 

Lisans 166 58.0 

Yüksek Lisans 30 10.5 

Doktora 5 1.7 

Toplam 286 100 

Sektör 

Bilişim 158 55.2 

Toplumsal ve Kişisel 

Hizmetler 
128 44.8 

Toplam 286 100 

Buna göre örneklemin yaklaşık %57’sı erkek, %43 kadın, %11’i üst, %23’ü orta/alt düzey 

yönetici ve %67’si yönetici pozisyonunda olmayan çalışanlardan, farklı mesleki kıdemlerden, 

%70’ten fazlası lisans ve lisansüstü eğitim kademelerinden mezun olanlardan olduklarını beyan 

etmişlerdir. 

2.2. Veri Toplama Aracı  

Araştırmada toplam üç farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu araçlardan farklı soru 

tiplerinden oluşan anket niteliğinde yedi maddelik demografik bilgiler formu kullanılmıştır. İşte 

Güçlenme’yi ölçmek için Spreitzer (1995) tarafından hazırlanıp 2008 yılında Ton tarafından 

Türkçe’ye uyarlaması yapılan beş maddelik ölçek kullanılmıştır. Kişi-kurum uyumu değişkeni 

için ise Cable ve Judge (1996) ile Saks ve Ashforth (1997) tarafından geliştirilen ve Türkçe 

uyarlaması Yaşar (2009) tarafından yapılan üç soruluk ölçek kullanılmıştır. İşten ayrılma niyeti 

için ise Babin ve Boles (1998)’ın geliştirdiği ve Türkçe uyarlamasının Büte (2011) tarafından 

yapıldığı üç soruluk ölçek kullanılmıştır. 

2.3. Analizler 

Tablo 1’de detaylı şekilde aktarıldığı üzere demografik bilgileri için frekans analizi yapılış olup 

ardından ölçeklerin güvenilirliği Cronbach’s α ile test edilmiştir. İncelenen değişkenlerin 

aralarındaki ilişkinin testi için, verilerin normal dağılmadığı göz önüne alınarak Spearman 

korelasyon testi uygulanmıştır. Sonraki aşamada araştırma hipotezi, kişi kurum uyumunun işte 

güçlenme ve işten ayrılma niyeti üzerindeki aracı rolünü ortaya çıkarmak amacıyla çalışanların 

tecrübelerinin kontrol edildiği hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. 

2.4. Geçerlik ve Güvenirlik  

Cronbach’s Alpha ile test edilen ölçeklerin güvenirlikleri Tablo 2’deki verilmiş olup ölçeklerin 

güvenirliği istatistiki olarak desteklenmiştir. İşte güçlenme ile işten ayrılma niyeti arasındaki 

ilişkinin yapı geçerliliğinin testi için temel bileşenler ve doğrudan eğik döndürme yöntemleri 

kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. AFA sonuçlarına göre örneklem 

yeterliliği değeri KMO .833 olarak tespit edilmiş ve örneklemin ölçüm için yeterli olduğu 

sonucuna varılmıştır (Field, 2009). Ayırca 1594.698 olarak hesaplanan Barlett test sonucu da 
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p=.05 anlamlılık seviyesinde maddeler arasındaki korelasyonun AFA için yeterli olduğuna işaret 

etmiştir. AFA sonucunda tespit edilen üç faktörün veri seti içindeki toplam değişkenliğin 

%72.30’unu açıkladığı bulunmuş ve yapı geçerliliği sağlanmıştır. Faktör analizine ait faktör 

yükleri Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 2 Ölçeklerin Güvenilirliği 

 Cronbach’s Alpha Ölçek Sayısı 

İşte Güçlenme .859 5 

İşten Ayrılma Niyeti .875 3 

Kişi-Kurum Uyumu .841 3 

Tablo 3 Faktör Yükleri 

Ölçekler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 

İşte güçlenme_1 .852   

İşte güçlenme_2 .675   

İşte güçlenme_3 .851   

İşte güçlenme_4 .839.   

İşte güçlenme_5 .715   

İşten ayrılma niyeti_1  .895  

İşten ayrılma niyeti_2  .869  

İşten ayrılma niyeti_3  .915  

Kişi kurum uyumu_1   -.893 

Kişi kurum uyumu_2   -.939 

Kişi kurum uyumu_3   -.718 

 

2.5. Korelasyon Analizi 

Geçerlilik ve güvenirlik analizi yapıldıktan sonra değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek için 

Spearman Korelasyon analizi yapılmıştır. Literatürde de desteklendiği üzere İşte Güçlenme ile 

Kişi-Kurum Uyumu arasında pozitif yönlü bir ilişki varken, İşte Güçlenme ile İşten Ayrılma 

Niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Ayrıca Kişi-Kurum Uyumu ile İşten Ayrılma Niyeti 

arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Tüm bu ilişkiler de istatistiki olarak anlamlı 

olup detaylar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4 Değişkenlerin Korelasyonu 

 İşte 

Güçlenme 

Kişi-

Kurum 

Uyumu 

İşten 

Ayrılma 

Niyeti 

İşte 

Güçlenme 

 .582** -.290** 

   

Kişi-

Kurum 

Uyumu 

.582**  -.133* 

.000   

           **p < .005, * p < .05 
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3. Bulgular 

3.1. Hipotez Testine Yönelik Regresyon Analizi 

Öncelikle, aralarında anlamı ve ters yönde korelasyon tespit edilmiş olan işte güçlenme ve kişi-

kurum uyumunun basit regresyon ile doğrusal ilişkisine bakılmış ve iki değişken arasında anlamlı 

ve ters yönde bir doğrusal ilişki olduğu tespit edilmiştir (Pişte güçlendirme < .05, bkz. Tablo 4). 

Tablo 5 İşte Güçlenme ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Doğrusal İlişki 

Değişken B Standart Hata p Sig (F) 

Sabit* 4.837 .473 .000  

İşte Güçlenme -.377 .095 .000  

R= .230 R2= .053 Adj R2= .049  .000 

Bu analizden sonra, düzenlenen hipotezde ön görüldüğü gibi işte güçlenme ile  işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişki, tecrübe değişkeni kontrol edilerek, SPSS Process ile test edilmiştir. Bu analizde 

kişi-kurum uyumu ile işte güçlenmenin etkileşimi hesaplanıp bu etkileşimin işten ayrılma niyeti 

üzerindeki düzenleyici etkisi araştırılmıştır. 

Tablo 6 Düzenleyici Etki 

Değişken B Standart Hata p Sig (F) 

Sabit* 5.2844 1.4809  .0004       

İşte Güçlenme -.5016  .3183 .1161      

Kişi-Kurum Uyumu -.0837 .3537 .8131  

Düzenleyici Etki .0246 .0712 .7305  

R= .2317 R2= .0537  .004 3.9852 

Sonuç 

İşte güçlenmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde kişi-kurum uyumunun düzenleyici 

etkisinin olup olmadığının ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu araştırma kapsamında, işte geçirilen 

zamanı temsil eden tecrübe değişkeninin kontrol edilmesi ile yapılan düzenleyici regresyon 

analizi sonuçlarına bakıldığında işte güçlenme ile işten ayrılma arasında negatif yönlü bir ilişki 

olduğu tespit edilmiş lakin bu ilişkinin kişi kurum uyumu değişkeni ile düzenlendiği istatistiki 

olarak desteklenememiştir (PDüzenleyici Etki = .7305 > .05, bkz. Tablo 5). Ayrıca benzer şekilde kişi-

kurum uyumu ile işten ayrılma niyeti arasında da ters yönlü bir ilişki var olmasına rağmen bu 

ilişki istatistiki olarak desteklenememiştir (PKişi-Kurum Uyumu = .8131 > .05). Araştırma sadece nicel 

araştırma modelinin kullanılmış olması, tek bir zamanda ve tek bir meslek grubundan 

katılımcılardan oluşması nedeniyle belli sınırlılığa sahiptir. Ayrıca işte güçlenme, kişi-kurum 

uyumu, işten ayrılma değişkenlerinin incelendiği bu çalışmada düzenleyici etki bulunmamış 

olması da bu araştırmanın bir neticesidir. Bundan sonra ilgili konularla araştırma yapacak olanlara 

farklı değişkenleri de çalışmaya ekleyip karma araştırma deseni kullanarak, boylamsal araştırma 

yapmaları ve farklı meslek gruplarından katılımcıları da içerecek şekilde çalışmalarını 

yürütmeleri tavsiye edilmektedir. 
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Abstract 

Psychological ownership is a phenomenon in which people develop possessive feelings for a specific target without 

legal ownership. It might be developed toward the organization or job itself in an organizational context. This study 

aims to understand organization-based psychological ownership in-depth, whether it can be used as a tool to foster 

desired outcomes, and how employees perceive the concept and their observations at work. Findings from in-depth 

interviews with 10 full-time employees in Turkey include definition, antecedents, and consequences of psychological 

ownership, possessions at work, and management practices. The results show that organization-based psychological 

ownership can be used as a tool to increase job performance, productivity and foster extra-role behavior in 

organizations. This study intends to provide insight into Humans Resources and top management practices by listing 

the encouraging and discouraging factors related to psychological ownership.  

Keywords: Psychological Ownership, Organization Based Psychological Ownership, Qualitative Research 

 

1. INTRODUCTION 

People develop ownership feelings towards tangible and intangible objects that shape their 

attitudes and behaviors without legal ownership. Pierce, Kostova, and Dirks (2001: 229) define 

psychological ownership as a "state in which individuals feel as though the target of ownership 

or a piece of it is 'theirs.' It has been originally used outside of the organizational settings but 

applied to the work environment, most notably by the same scholars. Research has recognized 

that psychological ownership may be an essential phenomenon in an organizational context, and 

it might be developed toward the organization, the job, a specific project, organizational members, 

a novel idea, and work tools and equipment (Brown & Robinson, 2011; Van Dyne & Pierce, 
2004). With other contributing studies (Avey, Avolio, Crossley, & Luthans, 2009; Baer & Brown, 

2012; Bernhard & O'Driscoll, 2011; Zhu, Chen, Li, & Zhou, 2013), antecedents, consequences, 

and managerial applications have been studied to gain a deeper knowledge of psychological 

ownership and its effects on organizations.  

This study aimed to understand organization-based psychological ownership in detail and extend 

previous studies in Turkey. Since there are limited qualitative studies of psychological ownership 

with the Turkish population, the findings of this research will positively contribute to the 

literature. We also wanted to focus on understanding whether psychological ownership can 

increase productivity and desired employee behaviors to provide insight to applications at the 

workplace, especially for Human Resources and top management practices. It would be essential 

to raise awareness about encouraging and discouraging factors affecting psychological 

ownership.  

 

2. THE THEORETICAL FRAMEWORK 

Van Dyne and Pierce (2004: 439) define psychological ownership as "the psychologically 

experienced phenomenon in which an employee develops possessive feelings for the target". The 

target and possessive feelings may differ according to an employee. Possessive feelings can refer 

to tangible or intangible objects based on legal ownership or the absence of legal ownership. Van 

Dyne and Pierce (2004) evaluate psychological ownership as different from other work-related 

attitudes, emphasizing the "emotional attachment to the organization that transcends the mere 

cognitive evaluation of the firm." The research on psychological ownership has demonstrated that 

when people have a sense of ownership for the target, they evaluate it more favorably; make it a 
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part of the extended self (defining as "mine, me, I am" etc.); develop a sense of responsibility that 

evokes protecting, defending, enhancing their ownership rights also controlling, limiting access 

by others.   

Psychological ownership provides the satisfaction of three basic needs: having a sense of 

belonging, efficacy, and self-identity. A sense of belonging is a basic need related to having a 

place or home that would provide a context for comfort, pleasure, and security. Efficacy is linked 

to feeling capable in a domain. Possession may enhance this feeling since it causes a sense of 

control, power, or influence over the target. By experiencing control over the target, individuals 

may feel that it belongs to them. Possessions impact one's self-identity; perceptions of "mine" or 

"ours" can express a sense of the self and core values. This is acquired by having an intimate 

knowledge of the target and self-investment. When an individual has deep knowledge about a 

target, it becomes a part of the self (Dawkins, Tian, Newman, & Martin, 2015; Van Dyne & 

Pierce, 2004; Zwiers, 2017). 

Many studies have begun to identify motives and experiences that may increase employees' 

organization-based psychological ownership. It may be influenced by organizational justice 

(Sieger, Bernhard, & Frey, 2011), autonomy (Mayhew, Ashkanasy, Bramble, & Gardner, 2007), 
participation in decision-making (Chi & Han, 2008; Han, Chiang, & Chang, 2010; Liu, Wang, 

Hui, & Lee, 2012), organizational identification (Knapp, Smith, & Sprinkle, 2014), 

transformational, ethical and transactional leadership styles (Avey et al., 2009; Avey, Wernsing, 

& Palanski, 2012), benevolent leadership (Zhu et al., 2013), participation in profit-sharing (Chi 

& Han, 2008), participation in stock ownership (Chiu et al., 2007), less structured work 

environment (O'Driscoll, Pierce, & Coghlan, 2006) and job control (Peng & Pierce, 2015).  

A significant body of research has examined the effects of psychological ownership on employee 

attitudes and behaviors. Individuals who have organization-based psychological ownership feel 

they have the right to direct the organization and have a sense of responsibility (Derin, 2018). Van 

Dyne and Pierce (2004) have found a strong correlation between psychological ownership and 

work attitudes such as commitment and job satisfaction and behaviors like organizational 

citizenship behaviors and organizational performance. O'Driscoll, Pierce, and Coghlan (2006) 

discuss that organization-based psychological ownership has a more substantial effect on 

organizational citizenship behaviors than job-based psychological ownership. Studies also 

support that employee with a high sense of psychological ownership tends to engage in voice 

behavior, creativity, knowledge-sharing behaviors, helping behavior, and extra-role behaviors 
(Ramos, Man, Mustafa & Ng, 2014; Van Dyne & Pierce, 2004; Zhu et al., 2013).  

 

3. METHOD 

In this study, a qualitative research method was conducted to examine employees' thoughts about 

the concept of psychological ownership in detail. In the determination of the people to be 

interviewed for data collection in the research, convenience sampling was used within the scope 

of purposive sampling. As a data collection tool, in-depth interviews with the study group were 

conducted by interviewing online.  

In order to collect data in this study, a semi-structured interview template was conducted with 10 

full-time employees in Istanbul. Before the interviews, questions were developed through a 

comprehensive literature review on the concept of psychological empowerment. A pilot study 

lasting 30 minutes was conducted by the researchers with 3 private-sector employees. After this 

meeting, open-ended questions were tested in their sequence, content, wording, and approximate 

interview length before the implementation process. To  ensure the accuracy of the data, the 

interviews were continued until data saturation. Data collection was ended when no new 

information could be collected, and the data became repetitive. 

The average age of the study respondents was 37.3 years old; the average tenure in business life 

is 12,6 years; the average tenure in their organizations is 6,3 years.  

Analysis of the qualitative data included the process of identifying, coding, and categorizing the 

information obtained during data collection. After processing the huge amount of raw 
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information, the data obtained from the study group were transformed into expression patterns 

using inductive reasoning, and sub-themes were determined to gather these expressions under 

specific categories. After the interviews were completed, the recordings were transcribed, and the 

researchers and an expert academician reread the obtained text, and the content analysis was 

completed. 

In order to increase the internal validity of the research, a conceptual framework was created 

while the interview form was developed. After the interview process, the themes and categories 

determined by the researchers were sent to the study group to confirm. In order to increase the 

internal reliability of the research, the researcher and two lecturers who are experts in qualitative 

research coded separately on the data. The answers were compared, and the consistency 

coefficient was .88.  
 

4. RESULTS 

The data analysis revealed several common issues and factors associated with psychological 

ownership. As a result of the analysis, five main categories, including some sub-categories, 

emerged: Definition, possessions at work, antecedents of psychological ownership, consequences 

of psychological ownership, and management practices. 

In order to define psychological ownership, the definition of the concept was shared with 

participants, and they were asked to list what psychological ownership meant for them. The 

participants' prominent words were predominantly affective and cognitive psychological 

ownership measures such as protecting, caring, valuing, feeling like family, feeling pride while 

talking about the company, organizational commitment, and affective commitment  

Some of the comments are below: 

P6: "Identifying oneself with the legal personality of the company. Being more sensitive, 

rational, and protecting in matters that are not in the responsibility of oneself. Being more 

protective, and it might be a bit of a status quo act." 

P4: "When I hear the name of my own company, first of all, I feel a sense of belonging. I 

feel like mine, and I feel like it's a place that belongs to me." 

When participants were asked about what they describe as "mine" at work, they stated both 

tangible and intangible assets  

Some of the comments are below; 

P4:"I consider everything the company provides to me as mine." 

P2:"I trust the financial power of the company a lot, and I know that we would not have a 

problem with that. When I defend my company to the customer, I feel this power in myself." 

To understand the antecedents of psychological ownership, participants were asked about the 

factors that create psychological ownership. The factors are classified as individual and 

organizational factors  

Some of the comments are below: 

P1: "My name is written in LinkedIn; I have to work adequately. That is why I own up to 

it." 

P2: "You inevitably feel ownership because of the manager title, status, and environmental 

factors.  

To understand the consequences of psychological ownership, participants were asked about the 

effects of psychological ownership. Mainly, two themes were identified as consequences named 

individual and organizational 

Some of the examples are as below:  

P3: "There are such feedbacks from other parties, that is, generally, from the second and 

third parties about the projects that I own. They say, "when you are doing the work, you do not 

do it just for the sake of it." Let's say there is a meeting that needs to be held routinely once a 

week, related to a project. I'm not the one who says that "Apart from that meeting, I don't need to 

do anything until the next week. If I see it from meeting to meeting, it is enough.". Some people 

say that. The meeting could be on Tuesday at 14.00, but on a Thursday or Friday, I meet with the 

other project members in a different place, at a Starbucks or a cafe to get the work done." 
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P9: "When people embrace their companies, everyone focuses on the solution, not just the 

problems. Otherwise, when we look at the problems separately, the number of challenges can 

exceed the number of daily tasks. For this reason, people's ownership of the problems related to 

the institution as if they are their own problems creates a basis for them to be more solution-

oriented." 

The management practices that may be used as Human Resources management and top 

management were asked to participants. The practices are classified as encouraging and 

discouraging  

The responses are shown below: 

P1: "We don't say 'I', we say 'us', "we did it together." We are a team. Our principle is this 

order, our culture and us, us, us. We do not welcome anyone who says 'I' in the department, and 

it is so important as it encourages ownership." 

P4: "Saying, "I think there is this need in this, what would you do? Handle it, please..." It's 

motivational even to say these. "This is your place." So that sense of freedom is nice, and I think 

it increases ownership." 

 

5. DISCUSSION 

 

In this research, we aimed to understand psychological ownership in detail. The responses to the 

research questions first defined psychological ownership were mainly related to the sense of 

belonging, possession, and self-identity. They seem to be primarily focused on organization-based 

psychological ownership. The responses include feeling like family, organizational commitment, 

an affective commitment which would support the findings of Ozler,Yılmaz & Ozler (2008) that 

claimed organization-based psychological ownership is related to affective organizational 

commitment. 
The responses for possessions at work were parallel with the previous studies. Both tangible and 

intangible assets were listed as estimated; however, the list of intangible assets is more significant 

than tangible assets. One of the exciting responses was "the power of the organization." Especially 

financial power of the organization seems to positively impact a participant while communicating 

with customers. As Pierce et al. (2001:301) stated, connection with the target and knowledge 

about it creates a way to form a sense of ownership for the employees. Knowing tangible and 

intangible goals such as projects, processes, and important organizational goals will enable them 

to see the target better and contribute to the development of a sense of psychological ownership 

towards these goals. 

Antecedents of psychological ownership reported by participants were generally similar to 

previous research; however, organizational characteristics appear to be more significant than 

individual characteristics. Providing responsibility, accountability and autonomy were frequent 

responses. It may be possible to interpret that having responsibility for the job or in a particular 

area and feeling accountable may provide access to a route to psychological ownership such as 

control, intimate knowledge, and investment of self. Locus of control was another personality 

characteristic mentioned in the study. According to Kaur, Sambasivan & Kumar (2013), 

psychological ownership is closely linked with the need to influence the environment and the 

desire to control events in life, which is defined as a locus of control. Perceived control/power 

was another antecedent for psychological ownership that the study group members mentioned. 

Apart from previous studies, the effect of social media was mentioned in our interviews, and 

having a title seen publicly on LinkedIn was stated as an antecedent. In addition to this, 

psychological ownership as a result of having a manager title and status was shared. However, 

none of our participants stated titles when we asked about possessions at work. Corporate titles 

may be associated with responsibilities or obligations, satisfy efficacy and self-identity, and 

provide a route to control and invest oneself.  

The consequences stated by participants appear to be primarily related to an increase in job 

performance. As stated in previous studies (Bernhard & O'Driscoll, 2011, Zhu et al., 2013), 

psychological ownership increases individual performances by providing internal motivation in 
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employees and contributes to organizational performance. In addition, organizational 

identification and work engagement were exemplified in responses, and we found no support for 

organizational commitment as a consequence. Although researchers have suggested that when 

employees feel ownership towards their organization, they will be more committed toward the 

organization (Pierce et al., 2001), the participants in the study group did not focus on this concept. 

Additionally, it is a valuable contribution that job satisfaction is recognized as a consequence of 

the psychological ownership that the participants frequently repeat. As previous studies (He & 

Pierce, 2015; Van Dyne & Pierce, 2004) mentioned, when employees develop psychological 

ownership towards their job, they create powerful bonds and develop a positive mindset with their 

organizations. However, surprisingly, some core studies mention the negative consequences of 

psychological ownership in the literature (Avey et al., 2009; Brown, Lawrence, & Robinson, 

2005; Brown, Pierce, & Crossley, 2014), but those who participated in this study did not comment 

on the negative results.  

 

We believe that our research gives insights into human resources and managerial practices. 

Encouraging and discouraging factors should be reviewed by organizations to foster 

psychological ownership. Using "us" and "we" language, emphasizing togetherness and team are 

highly recommended in brandings and interpersonal communication. Autonomy, the ability to 

take initiatives, having freedom were also linked to antecedents of psychological ownership. At 

this point, job design interventions may be critical in promoting psychological ownership, which 

encourages an organizational culture of trust that employees work well in many different ways. 

Managers' behavior such as appreciation, asking opinions, and emphasizing personal 

achievements can also encourage psychological ownership. In addition, we found that 

appreciation/recognition is also a critical thing to encourage psychological ownership, which 

reminds managers of the importance of motivation in organizations. Increasing the number of 

positive feedback makes employees feel valued as individuals and responsible for their work. As 
Ozler et al. (2008) stated, a positive organizational climate is important in developing feelings of 

ownership.  

One of the limitations of this research is the number of interviews. Also, interviewees were 

selected from the private sector; therefore, representation of the population is limited. Secondly, 

however, the dark side of psychological ownership is discussed in the literature; the results of this 

study lead to positive outcomes of psychological ownership. Questions regarding adverse effects 

should be added to interview questions. Further investigations on the dark side of psychological 

ownership might be promising to extend research on the concept. Thirdly, our research is based 

on interviews conducted at the individual level. There is a need to use experimental design and 

interventions to observe psychological ownership in-depth at the team level. Also, a more 

comprehensive investigation is needed to distinguish between organization-based psychological 

ownership and job-based psychological ownership because research conducted to date mainly 

focused on the organizational aspect, which creates a significant gap on the job aspect, especially 

theoretically. 
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Özet  

Bu araştırmada havacılık sektöründe tükenmişliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin pandemi koşullarında 

incelenmesi, bu etkide kıdem değişkeninin düzenleyicilik rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Türkiye’de faaliyet 

gösteren bir yer hizmetinin altı iş yoğun istasyonunda görev yapan 538 çalışan üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın 

verileri anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Tükenmişliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi gizil değişkenlerle 

yol analizi ile test edilmiş olup, düzenleyicilik etkisine ise Process Macro kullanılarak bootstrap yöntemini esas alan 

regresyon analiziyle bakılmıştır. Araştırma sonucunda duygusal tükenme ve azalan kişisel başarının örgütsel bağlılık 

üzerinde olumsuz etkileri olduğu, azalan kişisel başarının örgütsel bağlılık üzerindeki olumsuz etkisinde kıdemin 

düzenleyici rolü olduğu tespit edilmiştir. Kıdem arttıkça azalan kişisel başarı hissinin örgütsel bağlılık üzerindeki 

olumsuz etkisinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Örgütsel bağlılık, Kıdem, Havacılık 

 

THE EFFECT OF BURNOUT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND 

THE MODERATING ROLE OF SENIORITY IN THE PANDEMIC PERIOD (A 

RESEARCH IN AVIATION SECTOR) 

 

Abstract  

In this study, it was aimed to both examine the effect of burnout on organizational commitment in the aviation sector 

on pandemic conditions and investigate the moderating role of the seniority in this effect. The data were collected with 

a survey in the research is conducted on 538 employees working in six work intensive stations of a ground handling 

service operating in Turkey. The effect of burnout on organizational commitment were tested by path analysis with 

latent variables, also the moderating effect was tested by using Process Macro with regression analysis based on the 

bootstrap method. As a result of the research, it has been determined that emotional exhaustion and decreased personal 

accomplishment had negative effects on organizational commitment, and seniority has a moderating role in the negative 

effect of decreased personal accomplishment on organizational commitment. It has been observed that negative effect 

of decreased personal accomplishment on organizational commitment was more in high seniors. 

Keywords: Burnout, Organizational Commitment, Seniority, Aviation. 

1. GİRİŞ  

Covid-19 sağlıktan ekonomiye ve çalışma sistemine her anlamda çok yönlü krizlere sebep bir 

salgın olarak bilinmezlikleri de getirmiştir. Havacılık sektöründe pandemi döneminin yarattığı 

olumsuz koşullar yoğun şekilde hissedilmiştir. Pandemi, sektörü olumsuz etkilemiş ve 

çalışanların tükenmişlik seviyesinde işe olan bağlılıklarını daha fazla sorgulamalarına neden 

olmuştur. Ülke içi kısıtlamaya tabi genelgeler, tüm dünya ülkelerinin seyahatlerinde farklı farklı 

kendi elektronik takip sistemini (online form vb.) faaliyete geçirmeleri, PCR test ve aşı kontrolleri 

havalimanı yer hizmeti çalışanının üzerinde ekstra yük oluşturmuştur.  

Hava Taşımacılığı Eylem Grubu (ATAG) Aralık ayı raporu, 39.000 kilometre başına yolcu 

gelirinin 94%, havalimanı gelirinin 56,7% düştüğünü ve dünya çapında 48 milyondan fazla 

havacılık destekli işin risk altında olduğuna dikkat çekmiştir (Shgm,2020). Pandemi sürecinin 

tetiklediği zorlu ve rekabetçi çalışma ortamı göz önüne alındığında, hızlı değişimlerin yaşandığı 

karmaşık ortamlarda yol alabilmek süreci anlaşılır kılmak ve yol haritasını belirginleştirmek ile 

mümkün olabilecektir. Bu kapsamda çalışanların örgüte bağlılığı ve tükenmişlikleri örgütleri 

yönlendirme ve sürece adaptasyonda önemli bileşenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Havacılık, iş gücü yoğun ve hizmete dayalı bir sektördür. Hizmet öncesi ücretin tahsil edildiği bu 

sektörün diğer sektörlerden farkı verilen hizmetin kısa sürede (2-3 saatlik check in süresi) hatasız 

ve kalite seviyesi yüksek olarak karşılanması gerektiğidir. Havalimanları geçmişten beri 

güvenliğin üst seviyede olduğu, hizmet veren personellerin dikkatli çalışmak zorunda olduğu bir 

ortamdır. Bu ortamda personelin değişken vardiya saatlerine adapte olması gerekmektedir.  Hata 

toleransının tanınmadığı, kısa zamanda iş yoğun bir platformda  yüksek performans gösterilmeye 

gayret edilmesi ve bunu rekabet ortamında kısa zaman dilimi içinde yapma zorunluluğu, 

personelin örgüte olan bağlılığını tükenmişlik seviyesinde sorgulamasına yol açabilmektedir. 

Bu handikaplara ek olarak ansızın tüm dünyada kendini gösteren pandemi, havacılık sektörünü 

büyük oranda sekteye uğratmış; limanların kapanmasına, uçuşların askıya alınmasına sebebiyet 

vermiştir. Havalimanı yer hizmeti personeli bu süreçten maddi ve manevi olumsuz etkilenmiştir. 

Personelin kapalı  alanlarda maske, hijyen kurallarına uymayan misafirlerin arasında çalışması, 

şirket kuralları gereği saatlerce maske, eldiven ile çalışması, ülkelerin kendine özgü pandemi 

önlemleri, kuralların değişkenliğine bağlı personel takibi, aniden değişen düzensiz vardiya sistemi 

gibi faktörler çalışanların tükenme noktasına gelerek örgüte bağlılığını sorgulamasına sebebiyet 

vermiştir. Bu kapsamda bu araştırmada iş yoğun havacılık sektöründe tükenmişliğin örgütsel 

bağlılık üzerindeki etkisinin pandemi koşullarında incelenmesi, bu etkide kıdem değişkenin  

düzenleyicilik rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezler 

aşağıda sunulmuştur. 

H1: Duygusal tükenme örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. 

H2: Duyarsızlaşma örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. 

H3: Azalan kişisel başarı örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. 

H4: Duygusal tükenmenin örgütsel bağlılığa etkisinde kıdemin düzenleyicilik rolü vardır. 

H5: Duyarsızlaşmanın örgütsel bağlılığa etkisinde kıdemin düzenleyicilik rolü vardır. 

H6: Azalan kişisel başarının örgütsel bağlılığa etkisinde kıdemin düzenleyicilik rolü vardır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Tükenmişlik 

Tükenmişlik Herbert J. Freunderberger'in 1974 yılında gerçekleştirdiği çalışması ile literatüre 

kazandırılmıştır. Freunderberger tükenmişliği "yorgunluk, yıpranma, enerji ve güç kaybı olarak 

insan iç kaynaklarına yönelik tatmin edici olmayan talepten kaynaklanan bir tükenme durumu" 

olarak tanımlamıştır (aktaran, Özler, 2015). Cherniss (1980) tükenmişliği iş koşullarında ortaya 

çıkan strese bağlı bir tepki olarak ifade etmiştir. Maslach ve Jackson (1981) tükenmişliği 

bireylerde ortaya çıkan fizyolojik halsizlik, uzun devam eden yorgunluk, umarsızlık ve 

umutsuzluk duyguları, yapmış olduğu işe, hayata ve insanlara karşı gösterdiği negatif davranışları 

içeren fizyolojik ve zihinsel boyutlu bir sendrom olarak tanımlamıştır.  

Tükenmişlik üzerine gerçekleştiren çeşitli araştırmalar mevcut olup (Cherniss, 1980; Edelwich & 

Brodsky, 1980; Suran & Sheridan, 1985; Perlman & Hartman, 1982; Meier, 1983) en yaygın 

kullanılan yaklaşım tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve azalan kişisel başarı olarak 

üç farklı boyutta ele alan Maslach Tükenmişlik modelidir. Maslach ve Jackson (1986) 

tükenmişliği; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalması olmak üzere üç ana 

bileşende kavramsallaştırmıştır. Duygusal tükenme bireyin fiziksel ve duygusal kaynaklarının 

tükenmesini; duyarsızlaşma işin farklı yönlerine karşı hissiz, kayıtsız ve olumsuz bir tutumu; 

azalan kişisel başarı hissi işte ve insan ilişkilerinde yetersizlik, etkisizlik ve başarısızlık 

duygularını ifade etmektedir. 

Tükenmişlik, oluşumu ani olabilse de devamlı gelişme göstermekte olup, süregelen bir olgudur 

(Maslach vd., 2001). Birebir ilişkilere dayanan mesleklerde görev yapan çalışanları çevreleyen 

tükenmişlik, sunulan hizmetin bozulmasına sebebiyet verdiği gibi hizmeti sağlayan çalışanlarda 
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da sağlıkla ilgili problemlere sebep olmaktadır. Tükenmişlik semptomları genellikle davranışsal, 

fiziki ve psikolojik semptomlar olmak üzere üç temel başlıkta toplanmıştır (Sarıkaya, 2007). 

2.2. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık çalışanlar ve örgüt arasındaki ilişkinin şekillendiği, çalışanların örgütün kalıcı 

üyesi olmaya karar vermelerini sağlayan bir davranış olarak tanımlanmıştır (Allen & Meyer, 

1996). Kişinin içinde bulunduğu örgüte kendisinin dahil olmasının ve özdeşleştirmesinin 

derecesini göstermektedir. Çalışanların işe yönelik davranışları ve tutumlarıyla ilgili bir olgu olan 

örgütsel bağlılık, çalışanın işe olan uyumluğu, iş ile özdeşleşmesi ve işe olan sadakati olarak 

tanımlanmıştır. Çalışanların işe olan psikolojik bağlılıklarını ifade eden örgütsel bağlılık, bireyin 

örgütsel hedefleri benimsemesi, örgütün çıkarlarını kişisel çıkarlarından üstün tutması ve örgüt 

üyeliğini gönüllü olarak sürdürmesidir. Başka bir ifadeyle çalışanların örgütün değerlerine sadık 

kalma eylemidir (Clayton, 2000; Lin, Chen & Chuang, 2011). 

Örgütsel bağlılık, örgütsel verimliliğin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmekle birlikte 

örgütsel performansın, devamsızlığın bir tahmini olabileceği ifade edilmiştir (Richard, 1977). 

Allen ve Meyer (1990) örgütsel bağlılığı duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 

olmak üzere üç boyutta incelemiştir. Köklü bir duygusal bağlılığa sahip birey organizasyonun 

değer ve hedeflerini benimsemiş, organizasyonun faydası için beklenenden daha fazla çalışarak 

üyeliğine gönüllü devam etmektedir. Devam bağlılığı, çalışanların örgütten ayrıldıktan sonra 

karşılaşacakları maliyet, diğer bir deyişle gelir-gider hesapları dikkate alındığında mevcut 

faydalarını devam ettirilebilmesi için örgütte kalma durumu olarak ifade edilebilir. Normatif 

bağlılık kuruluşun üstlenmiş olduğu vizyonu, misyonu, hedefleri, politikaları ve faaliyetleri ile 

tutarlı olan inançları için örgüte bağlı kalmayı içermektedir. 

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir yer hizmetinin altı iş yoğun istasyonunda görev yapan 538 çalışan 

üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma deseni tercih edilmiştir. Nedensel tarama 

modelinde tasarlanan çalışmada bağımsız değişkenler (X1,2,3) tükenmişlik boyutları, bağımlı 

değişken (Y) örgütsel bağlılık, düzenleyici değişken (W) kıdem olarak analizlere alınmıştır. 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri AMOS 21.0 istatistik paket programı 

aracılığıyla gizil değişkenlerle yol analizi uygulanarak test edilmiştir. Düzenleyicilik etkisine 

SPSS Process Macro 3.3 kullanılarak bootstrap yöntemini esas alan regresyon analiziyle 

bakılmıştır. Boostrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. Düzenleyici 

etkinin anlamlılığı p değerinin 0.05’ten küçük olması ve güven aralığındaki değerlerin sıfırı (0) 

kapsamıyor olmasından anlaşılmaktadır (Sürücü, Şeşen ve Maşlakçı, 2021). Düzenleyici etkileri 

görsel olarak görebilmek amacıyla SPSS 25.0 istatistik paket programı grafik çizimi sihirbazından 

yararlanılmıştır. 

Araştırma verileri anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Anket uygulaması için Hava Limanları 

Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gereken izinler alınmıştır. Veri toplama aracı olarak 

Tükenmişlik Ölçeği  (Maslach & Jackson, 1981; Ergin, 1992), Örgütsel Bağlılık Ölçeği (Meyer, 

Allen & Smith, 1993; Wasti, 2000) ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Dijital ortamda 

hazırlanan anket form bağlantısı katılımcılara e-posta aracılığıyla iletilmiştir.  

Bu araştırmada tükenmişlik ölçeğine uygulanan güvenirlik analizi sonucunda elde edilen 

Cronbach’s Alpha katsayılarının duygusal tükenme için 0.936, duyarsızlaşma için 0.882 ve azalan 

kişisel başarı için 0.793 olduğu görülmüştür. Örgütsel bağlılık ölçeğinin Cronbach’s Alpha 

katsayısı ise 0.811 olarak elde edilmiştir. Cronbach Alfa değerlerinin 0.70’ten büyük olması 

kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Kline, 2009). 

Araştırmaya katılanların 55% si kadın, 45% si erkek; 57% si evli, 43% si bekâr; 37% si memur, 

65% si 1980-1999 yılları arasında doğumlu, 46% si lisans eğitimini tamamlamıştır. 26.6% si 

(n=143) 5 yıl altı, 15.8% si (n=241) 6-15 yıl, 28.6% si (n=154) 16 yıl ve üzeri mesleki kıdeme 

sahiptir. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tükenmişliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli 

kullanılarak gizil değişkenlerle yol analizi uygulanmıştır. Yol analizi sonuçlarına göre, duygusal 

tükenme (β=-0.491, p<.001) ve azalan kişisel başarının (β=-0.274, p<.001) örgütsel bağlılığı 

anlamlı düzeyde olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Duyarsızlaşmanın örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkisinin ise anlamlı olmadığı görülmiştür (β =-0.73, p>.05). Elde edilen uyum iyiliği 

değerlerinin kabul edilebilir uyum düzeylerinde olması yapısal modelin geçerli olduğunu ve 

doğrulandığını göstermektedir (Tablo 1). Elde edilen bu bulgulardan hareketle, H1 ve H3 

hipotezleri araştırma sonuçlarıyla desteklenmiş olup, H2 ve H5 hipotezleri desteklenmemiştir. 

Tablo 1. Yol Analizi Sonuçları 

Etki Tahmin (β) Standart 

Hata 

t p Hipotez  

Duygusal tükenmeÖrgütsel 

bağlılık 

-0.491 0.109 -6.409 *** Desteklendi  

Duyarsızlaşma Örgütsel bağlılık -0.073 0.135 -0.985 0.325 Desteklenmedi  

Azalan kişisel başarı Örgütsel 

bağlılık 

-0.274 0.150 -5.424 *** Desteklendi  

 

Uyum İndeksleri: 

 

χ2/df:3.650 , p:0,000 , RMSEA:0.070 , GFI:0.811 , CFI:0.845 , SRMR: 0,094 
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Şekil 1. Yol Analizi Yapısal Modeli 

 

Duygusal tükenmenin örgütsel bağlılığa etkisinde kıdemin düzenleyici rolünü test etmek 

amacıyla Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Makro kullanılarak regresyon analizi 

yapılmıştır. Analiz sonucunda, duygusal tükenme ve kıdem değişkenlerinin örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkileşimsel etkisinin (düzenleyici etki) anlamlı olmadığı (b=-.058, 95% GA [-.1985, 

.0817], t=-0.81, p>.05) tespit edilmiştir. H4 hipotezi desteklenmemiştir. 

Azalan kişisel başarının örgütsel bağlılığa etkisinde kıdemin düzenleyici rolü incelendiğinde, 

azalan kişisel başarı ve kıdem değişkenlerinin, örgütsel bağlılık üzerindeki etkileşimsel etkisinin 

(düzenleyici etki) anlamlı olduğu saptanmıştır (b =-.328, 95% GA [-.6001, -.0571], t=-2.37, 

p<.05). H6 hipotezi desteklenmiştir. Regresyon analizine dahil edilen tüm tahmin değişkenlerinin 

örgütsel bağlılık üzerindeki değişimin yaklaşık 7% sini (R2=.073) açıkladığı görülmüştür. 

Tablo 2. Düzenleyici Etkiyi Gösteren Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler b Güven aralığı Standart hata t p 

Sabit 74.787*** [73.28, 76.28] 0.762 98.09 <.001 

Azalan kişisel başarı (X) -0.875*** [-1.18, -0.56] 0.159 -5.48 <.001 

Kıdem (W)      -2.087* [-3.40, -0.76] 0.671 -3.10 0.002 

X.W     -0.328* [-0.60,-0.05] 0.138 -2.37 0.017 

R=.27, R2=.073; ***p<.001, **p<.01, *p<.05 ; Standardize edilmemiş beta katsayıları (b) raporlanmıştır. 

 

Yapılan eğim analizi neticesinde düzenleyici değişkenin etkileri grafiksel olarak Şekil 2’de 

gösterilmiştir. Düzenleyici etkinin ayrıntıları incelendiğinde, 6-10 yıl arasında kıdemliler (b =-

.956, 95% GA [-1.2749, -.6372], t=-5.88, p<.05) ve 16 yıl ve üzeri kıdemlilerde (b =-1.284, 95% 

GA [-1.7396, -.8297], t=-5.54, p<.05) azalan kişisel başarının örgütsel bağlılık üzerindeki 

etkisinin anlamlı olduğu gözlenmiştir. Buna karşın, 5 yıldan az kıdemli çalışanlarda azalan kişisel 

başarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı (b =-.298, 95% GA [-.8763, 

.2785], t=-1.01, p>.05) tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere, 5 yıldan az kıdemli çalışanlarda çizgi 

düz (anlamlı değil), 6-10 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri kıdemlilerde çizgi eğimlidir (anlamlı). 16 yıl 

ve üzeri kıdemlilerde çizgi eğiminin fazla olması, azalan kişisel başarının örgütsel bağlılık 

üzerindeki olumsuz etkisinin daha fazla olduğunu göstermektedir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Azalan Kişisel Başarının Düzenleyici Etkisinin Grafiksel Gösterimi 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yaptıkları işin ciddiyeti ve hata kabul etmeyen yapısı dolayısıyla yoğun stres baskısı altında 

faaliyetlerini sürdüren, iş ile ilgili kuralların karmaşıklığı ve pandemi döneminde ülke içi/dışı 

uçuş kurallarının sürekli değişmesi, vardiya sisteminin zorlukları, zaman kısıtı gibi sorunlarla 

uğraşan yer hizmeti çalışanlarının hissettiği yüksek seviyede tükenmişlik örgüte olan bağlılığın 

sorgulanmasına yol açabilmektedir. Örgütlerin hayatta kalabilmesi için ana faaliyetlerden birisi 

çalışan-örgüt ilişkisidir. Örgütsel bağlılık seviyesi güçlü çalışanlar istihdam eden örgütlerin daha 

etkili ve verimli olması beklenmektedir (Cengiz, 2002). Bu kapsamda bu araştırmada pandemi 

döneminde yer hizmeti çalışanlarının tükenmişliklerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi ve 

bu etkide bir demografik değişken olarak kıdemin düzenleyici rolü olup olmadığı araştırılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların duygusal tükenme ve azalan kişisel başarı hislerindeki 

artışlar örgütsel bağlılığı azaltmaktadır. Azalan kişisel başarı hissinin örgütsel bağlılık üzerindeki 

olumsuz etkisi kıdem tarafından düzenlenmektedir. Daha açık bir ifadeyle, kıdem arttıkça azalan 

kişisel başarı hissinin örgütsel bağlılık üzerindeki olumsuz etkisi artmaktadır. Pandemi 

döneminde düzensizlik gösterebilen vardiyalı/nöbetli çalışma sistemi, acil iniş yapan uçaklar, 

sosyal mesafe, hijyen, maske kurallarına uymayan, potansiyel covid riski taşıyan yolcu/yolcu 

yakınları ile sürekli iletişim halinde olma gibi etkenlerin çalışanlarda fiziksel ve psikolojik açıdan 

tükenmeye sebep olabileceği düşünülmektedir ve bu durumun örgüte olan bağlılığa olumsuz 

olarak yansıdığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yer hizmeti çalışanlarının görevlerinin 

netleştirilmesi, yetki ve sorumlulukların yeterli dağılımı, etkin bir ücretlendirme ve performans 

değerlendirme sisteminin faaliyete geçirilmesi gibi uygulamalarla çalışan memnuniyetinin 

sağlanılması ve performans değerlendirme sisteminde kıdemli çalışanlara dönük düzenlemeler 

yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.  
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Özet  

Araştırmada yapay zekaya yönelik genel tutumlar ve bireysel yenilikçiliği temel alarak, yapay zekaya yönelik genel 

tutumların bireysel yenilikçiliğe etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bunun için toplamda 240 mühendislik fakültesi 

öğrencisinden oluşan örneklem grubundan toplanan veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yapay zekaya 

yönelik olumlu tutumların yenilikçiliğin değişime direnç, fikir önderliği, deneyime açıklık, özgünlük boyutları üzerinde 

etkili olduğu; yapay zekaya yönelik olumsuz tutumların ise yenilikçiliğin değişime direnç ve deneyime açıklık boyutları 

üzerinde etkili olduğu, kararsız tutumun ise fikir önderliği, deneyime açıklık, özgünlük boyutları üzerinde etkili olduğu 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Yapay zekaya yönelik genel tutumlar, Bireysel yenilikçilik. 

 

IMPACT OF GENERAL ATTITUDES TOWARDS ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE ON THE INDIVIDUAL INNOVATION TRAINING: AN 

APPLICATION 

 

Abstract  

In this study, it is aimed to investigate the effect of general attitudes towards artificial intelligence on individual 

innovation based on general attitudes towards artificial intelligence and individual innovation. For this purpose, the 

data collected from the sample group consisting of 240 engineering faculty students in total were analyzed. According 

to the results of the analysis, positive attitudes towards artificial intelligence are effective on the dimensions of 

innovativeness, resistance to change, opinion leadership, openness to experience, and originality; On the other hand, it 

was seen that negative attitudes towards artificial intelligence were effective on the dimensions of innovativeness, 

resistance to change and openness to experience, while indecisive attitude was effective on the dimensions of opinion 

leadership, openness to experience, and originality. 

Keywords: AI, General attitudes towards artificial intelligence, Individual innovation. 

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

İnsanlar ve yapay zeka sistemleri arasındaki mevcut ana etkileşim paradigması, klasik insan-

makine paradigmasından türetilmiştir. Bu, bireyin yapay zeka sistemi ile etkileşime girdiğini ve 

insan-makine eşleştirmesini ana konsept haline getirdiğini düşündürmektedir. Bu doğrultuda iki 

temel düşünce yapısı birbiriyle etkileşime girmekte ve bu etkileşimler birbirini tamamlamaktadır. 

Bunlardan ilki yapay zeka sistemleri, karar verme görevlerinde bilişsel yeteneklerini geliştirerek 

bireyleri güçlendiren araçlar olarak görülmektedir. Diğeri ise, yapay zeka sistemleri, sıkıcı, 

tekrarlayan, kritik, tehlikeli ve hataya açık görevlerde insan aktörlerin yerini alabilecek özerk bir 

ajan olarak da kabul edilmektedir (Cabitza, Campagner, & Simone, 2021). Yapay zeka etiği, 

yapay zekanın etkisiyle ilgili artan endişeye yanıt olarak ortaya çıkan bir alandır. Teknolojinin 

yanlış kullanımı (rıza olmaksızın toplu veri toplama vb.) sonucu yapay zekaya karşı kullanıcılarda 

insanlarda olumlu veya olumsuz tutumlar oluşmaktadır (Kazim & Koshiyama, 2021). Aynı 

şekilde teknolojik yenilik hem fayda hem de öngörülemeyen zararlı sonuçlar doğurabilir. Yapay 

Zekadaki yeniliklerde bu duruma benzerdir. Bir yandan, yapay zeka artan kurumsal performans 

ve kararlarda sağladığı faydalar biliniyor. Buna örnek olarak algoritmalar kurması, makine 

öğrenme teknikleri ve derin sinir ağları sayesinde karmaşık görevleri benzeri görülmemiş bir 
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şekilde öğrenip çözebilmesini sıralayabiliriz. Öte yandan, insanlar gibi yapay zeka da, 

kullandıkları eğitim verileri taraflı olabileceğinden ya da tavsiyeleri ve kararları beklenmeyen 

olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden, amaçlanan amacına ulaşamayabilir (Buhmann & Fieseler, 

2021). Bu durumlar insanların yapay zekaya karşı tutumlarını etkilemektedir. Yenilikçilik, 

örgütsel başarının ve rekabet gücünün temel belirleyicisi olarak görülmektedir. Son zamanlarda 

kuruluşlar, yenilikçi davranışlar oluşturmak için insan kaynaklarına odaklanmakta ve böylece 

yenilik üretmektedir. Çünkü yenilikçilik, işyerindeki kişisel fikirlerden gelir. Şirket, çalışanlarının 

yaratıcılığına ve sıkı çalışmasına güvenir. İşyerinde kişisel yenilik, yüksek performanslı 

kuruluşların bel kemiği olarak kabul edilir. Bireysel yenilikçilik davranışının motive edici 

faktörlerini ve itici faktörlerini bulmak, bireysel yenilikçilik ve organizasyonel yeniliği ve 

başarıyı anlamaya büyük ölçüde yardımcı olmaktadır (Yesil & Sozbilir, 2013). Araştırmada 

yapay zekaya yönelik genel tutumlar ve bireysel yenilikçiliği temel alarak, yapay zekaya yönelik 

genel tutumların bireysel yenilikçiliğe etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

I. KAVRAMSAL / KURAMSAL ÇERÇEVE 

A. YAPAY ZEKAYA YÖNELİK GENEL TUTUMLAR 

 

Yapay zeka ile ilgili yorumlarda genel haberler; yapay zekanın kontrolden çıkıp insanları ve 

toplumu kötü sonuçlar doğurabilecek bir şekilde etkileyebileceğini tartışan bazı kişiler, yapay 

zekanın gelecekteki gelişimi ile ilgili endişeleri artırmaktadır. Çoğu korku ve endişe, yapay 

zekanın ne olduğu ve olabileceği konusundaki yanlış anlamalara ve kafa karışıklıklarına 

dayanmaktadır (Akkaya, Özkan, & Özkan, 2021). Yapılan araştırmalara bakıldığında insanların 

yapay zekaya karşı olumlu ve olumsuz tavır takınmalarına sebebiyet verebilecek durumlar söz 

konusudur. Hemen hemen her günümüz yapay zekasız geçmemeye başlamıştır. Bu süreçte yapay 

zekaya karşı tavırlarımız gün geçtikçe değişmektedir ve değişmeye devam edecektir. 

 

B. BİREYSEL YENİLİKÇİLİK  

 

Yenilikçilik açısından bireyler sahip oldukları özellikler bakımından birbirlerinden farklılık 

gösterirler. Bu farklılıklar nedeniyle bireyler her yeniliği er ya da geç benimseyecek, az ya da çok 

değişmeye istekli olacak ve az ya da çok risk alacaklardır. (Yenice & Tunç, 2019). 

Yenilikçi iş davranışları, fırsatlar ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Hem de 

yeniliğe uygun değişikliklerin uygulanmasını, yeni bilgilerin uygulanmasını ve kişisel veya 

kurumsal performansı iyileştirmek için süreçlerin geliştirilmesini doğrudan teşvik eden 

davranışları da içermektedir. (Gürkan & Demiralay, 2017). 

Bazıları iş hayatında yeniliğin özgün fikirler üretmenin ve ilerlemeyi engelleyen sorunları 

çözmenin temel gereksinimlerinden biri olduğunu belirtmektedirler. Yenilikçiliğin ve 

yaratıcılığın oluşup gelişmesinde önemli bir yere sahip olan yöneticiler; yüksek kültürel birikim, 

azim, cesaret, kararlılık, hoşgörü, özgürlük ve geleceğe yönelik genel düşünce, vizyon, tutum ve 

davranışları takip etmelidirler (Işık & Meriç, 2015). 

 

C. YAPAY ZEKAYA YÖNELİK GENEL TUTUMLAR VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK  

 

Kullanmakta olduğumuz bilgisayarları yenilik aşamalarında genel itibariyle yapmaktan 

sıkılacağımız, tek düze olan durumları veya zorlanacağımız durumları pratik bir şekilde 

yapmamıza olanak sağlayan cihazlar olarak kullanmaktayız. Bu tür görevler, önceden 

tanımlanmış prosedürler boyunca rutin veri işlemeyi, sonuçları kopyalamayı ve çeşitli dosya 

formatlarında ve veri tabanlarında veri depolamayı içerebilir. Yapay zekâ, bilgisayarları yenilik 

aşamalarında teknolojinin rolünü temelden genişletmesi ve böylece insanların yaratıcılıklarını 

ifade etmelerine ve daha fazla değer vermelerine olanak sağlaması bekleniyor. "Sıradan" 

bilgisayarların işlevlerine ek olarak, yapay zekâ bilgisayarları ayrıca verilerin daha derinlemesine 

analizini yapabilir (örneğin, verilerdeki kalıpları tanımlayabilir, potansiyel değişkenleri 

türetebilir, anormallikleri tespit edebilir) ve belirsiz koşullar altında karar vermeye yardımcı 
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olabilir (örneğin, tahminler oluşturma, asimetrik bilgileri işleme) ve sürekli dış geri bildirim 

yaparak zaman içinde kendini iyileştirilebilir. (Kakatkar, Bilgram, & Füller, 2020). 

Bilgisayarların, programlanmasında belirli bir sınırlama olduğundan insan yeteneğinin en üst 

düzeyine ulaşamayacaklardır. Başka bir deyişle, yaratıcı buluşlar tahmin edilemez, bu nedenle 

yapay zekâ tarafından bunu yapmak için geliştirilen herhangi bir algoritma başarısız olmaktadır 

ve insan zihninin hayal kurma ve yenilikçi arayışındaki boşluk her zaman vardır ve bu sebepten 

insan yeniliklerin peşindedir. Bu faktör tüm algoritmik Yapay zekâ teknolojilerinin bir araya 

getirilmesinden daha değerlidir. Nasıl ki birçok ressamın ayrı ayrı resimlerini bir araya getirilip 

bir ustanın tek bir eseri çıkmayabiliyorsa; birçok yapay zekâ algoritmasının bir araya gelmesiyle 

bir insanın yenilikçi düşüncesi ortaya çıkmayabilir. Böylelikle yenilikçi atılımlar, stratejik 

düşünme, girişimcilik, risk alma ve benzerleri durumlar dahil olmak üzere yaratıcılık gerektiren 

tüm görevlerin en azından öngörülebilir gelecekte algoritmik olarak yapılamayacağı ve insanların 

akıllı makinelere karşı açık bir üstünlük sağlandığı anlamına gelir (Makridakis, 2017).  

Literatürde rastlanılan çalışmalarda y kuşağı üniversite öğrencilerinin bireysel yenilik ve endüstri 

4.0 bilgi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmasında öğrencilerin bireysel yenilikçilik 

durumları ile cinsiyetleri, eğitim düzeyleri ve endüstri 4.0 kavramını daha önce duyup 

duymamaları arasındaki ilişkilerinin bağımsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kaygısız & Sipahi, 

2019).  
Endüstri 4.0 farkındalığının inovasyon üzerindeki etkisi çalışmasında endüstri 4.0 farkındalığı 

inovasyonun boyutlarından ürün inovasyonu ve pazar inovasyonunu orta düzeyde etkilerken, 

süreç inovasyonunu ve organizasyonel inovasyonu düşük düzeyde etkilediği tespit edilmiştir 
(Çetinkaya, 2021). Nesnelerin internetinin algılanan değer üzerindeki etkisinin incelenmesi: 

bireysel yenilikçiliğin düzenleyici rolü çalışmasında nesnelerin internetinin işlevselliğinin, 

kullanım kolaylığının ve yapısının algılanan değer üzerindeki anlamlı ve olumlu etkileri tespit 

edilmiştir. Bireysel yenilikçiliğin düzenleyici etkisi perakende sektörü için tüm boyutlarda, sağlık 

sektörü için işlevsellik ve yapı boyutlarında ortaya çıktığı gözlenmiştir (Çoban & Tektaş, 2019). 
 

II. YÖNTEM  

 

A. ÖRNEKLEM 

 

Yapay zekaya yönelik genel tutumların bireysel yenilikçilik üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla başlatılan bu araştırmanın örnek kütlesini zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı İnönü 

Üniversitesi kampüsünde bulunan mühendislik fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmada kapsamında, gönüllülük esasına bağlı olarak ölçeklerde bulunan soru temelinde 

oluşturulan anket formu 318 kişiye dağıtılmış, eksik ve hatalı anketlerin elenmesiyle 240 adet 

kullanılabilir anket değerlendirilmeye alınmıştır.  
 

B. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplamada, anket tekniği kullanılmıştır. İki bölümden oluşan anketin ilk 

bölümünde, katılımcılara ilişkin demografik sorular, diğer bölümde ise araştırmanın bağımlı ve 

bağımsız değişkenleri ile ilgili ölçekler bulunmaktadır. Araştırma modeli, yapay zekaya yönelik 

genel tutumlar ve bireysel yenilikçilik olmak üzere iki değişkeni kapsamaktadır. Bu çalışmada 

yapay zekaya yönelik genel tutum ölçeği (Schepman & Rodway, 2020) ve bireysel yenilikçilik 

(Hurt, Joseph, & Cook, 1997; Turan, 2020) ölçeklerinden faydalanılmıştır. Yapay zekaya yönelik 

genel tutum ölçmek için yirmi önerme, bireysel yenilikçiliği ölçmek içinse yirmi önerme 

kullanılmıştır. Böylelikle 40 ifade, 5’li likert ölçeği (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- 

Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) kullanılarak anket formu 

oluşturulmuştur.  
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III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

A. KORELÂSYON ANALİZLERİ VE ORTALAMALARA YÖNELİK BULGULAR 

Yapay zekaya yönelik genel tutumlar ile bireysel yenilikçilik arasındaki ilişkiler çoklu korelasyon 

analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yapay zekaya yönelik genel tutumlar ile 

bireysel yenilikçilik arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur.  Alt boyutlarında 

sadece olumsuz tutum özgünlük arasında ve olumsuz tutum fikir önderliği arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Ayrıca kararsız tutum ile değişime direnç arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.  

 

B. REGRESYON ANALİZİ VE HİPOTEZ TESTİ 

Yapay zekaya yönelik genel tutumların bireysel yenilikçiliği ne kadar etkilediğini incelemek 

üzere her bir değişkene hipotezler dahilinde gerekli analizler yapılmıştır. Bu doğrultuda; 

Yapay zekaya yönelik genel tutumların, bireysel yenilikçiliği ne kadar etkilediğini incelemek 

üzere basit regresyon analizinden faydalanılmıştır. Yapay zekaya yönelik olumlu, olumsuz ve 

kararsız tutumların; bireysel yenilikçiliğin değişime direnç, deneyime açıklık, özgünlük ve fikir 

önderliği boyutlarının herbirini ne kadar etkilediğini incelemek üzere basit regresyon analizinden 

faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Günümüzde yapay zekanın kullanılmadığı alan neredeyse kalmamış durumdadır. İnsanlar yeni 

teknolojilerle karşı karşıya kaldıklarında değişik tutum ve davranış sergilemektedir. Bu çalışmada 

yapay zekaya yönelik genel tutumların bireysel yenilikçilik üzerindeki etkisini incelemek 

amaçlanmıştır. 

Yapay zekaya yönelik genel tutumlar ile bireysel yenilikçilik arasındaki ilişki incelemiş olup 

ayrıca her bir değişkenin boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunun sonucunda; yapay 

zekaya yönelik genel tutumların bireysel yenilikçilik üzerinde etkili olduğu, olumlu tutumların 

değişime direnç, fikir önderliği, deneyime açıklık, özgünlük üzerinde etkili olduğu; olumsuz 

tutumların ise değişime direnç ve deneyime açıklık boyutları üzerinde etkili olduğu, kararsız 

tutumun ise fikir önderliği, deneyime açıklık, özgünlük üzerinde etkili olduğu analizlerimiz 

sonuçlarında görülmüştür.  

Literatürdeki Y kuşağı üniversite öğrencilerinin bireysel yenilik ve endüstri 4.0 bilgi düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmasında öğrencilerin bireysel yenilikçilik durumları ile 

cinsiyetleri, eğitim düzeyleri ve endüstri 4.0 kavramını daha önce duyup duymamaları arasındaki 

ilişkilerinin bağımsız olduğu sonucundan dolayı araştırmada katılımcıların demografik özellikleri 

ile karşılaştırılmalı değerlendirilme yapılmamıştır. Her çağda olduğu gibi günümüzde de 

işletmeler rekabet avantajı yakalayabilmek için yeniliğe ihtiyaç duymaktadır. Çağımız 

koşullarında ise bu yeniliklerin başında yapay zeka uygulamaları gelmektedir. Yenilikçi fikirleri 

oluşturan ise insandır yani bu görev insan kaynaklarına düşmektedir. Analiz sonuçlarından da 

anlaşıldığı üzere yapay zekaya yönelik genel tutumların bireysel yenilikçilik üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Bu anlamda eğitim sürecinde çocuklara seviyelerine uygun şekilde bilişim 

teknolojileri dersleri ile Endüstri 4.0 ve yapay zekanın tanıtılması, bu konuda bilgilendirilmesi ve 

üretken olmasına imkan sağlayacak ar-ge imkanları sağlanması önerilebilir.  

Çetinkaya (2021), “Endüstri 4.0 Farkındalığının İnovasyon Üzerindeki Etkisi” çalışmasında 177 

işletme yöneticisi ile gerçekleştirmiş olduğu anket çalışmasında Endüstri 4.0 farkındalığı ile 

inovasyon ve alt boyutları arasında pozitif ilişki tespit etmiş olmakla beraber Endüstri 4.0 

farkındalığına ilişkin ifadelerin ortalamaları 2.64 ile 3.38 arasında, inovasyon ölçeğine ilişkin 

ortalamaları ise 2.85 ile 3.57 arasında tespit etmiştir. 

Kaygısız ve Sipahi (2019), “ Y Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilik ve Endüstri 4.0 

Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” çalışmasında 321 tane üniversite seviyesinde 

öğrenci ile gerçekleştirmiş olduğu anket çalışmasında katılımcıların bireysel yenilikçilik 

durumları ile cinsiyetleri, eğitim düzeyleri ve endüstri 4.0 kavramını daha önce duyup 
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duymamaları arasındaki ilişkilerinin bağımsız olduğu sonucuna varmış bulunmakta ayrıca 

öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeylerine ait görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında; olumlu 

maddeler 4,03 ile 3,31 arasında, olumsuz maddeler ise 2,99 ile 2,25 arasında olduğu 

gözükmektedir. 

Araştırmamızdaki bulunan ortalamalar incelendiğinde; üniversite çağındaki gençlerin; yapay 

zekaya yönelik genel tutumların 3,33,  yapay zekaya yönelik genel tutumların boyutlarına 

bakıldığında; olumlu tutumlarının 3,86, olumsuz tutumlarının 2,83 ve son olarak kararsız 

tutumların 3,40 olduğu gözükmektedir. Ayrıca bireysel yenilikçiliğin 3,45 ve bireysel 

yenilikçiliğin boyutlarına bakıldığında; deneyime açıklık 4,05, değişime diren 2,86, özgünlük 

3,90, fikir önderliği 3,45 olarak gözükmektedir.  Genel manada ortalamalarımızın literatürdeki 

benzer çalışmalarla yakın olduğu gözükmektedir. 

Arastırma Malatya İnönü Üniversitesi’nde mühendislik fakültesinde öğrenim gören, yaşları 18-

35 arasında değişen bir öğrenci kitlesi üzerinde yürütülmüştür. Arastırma örneği daha kapsamlı 

bir hale getirerek farklı fakülte, öğrenim seviyesi, meslek grupları ve demografik özelliklere sahip 

öğrenciler üzerinde modelin test edilmesinin önemli çıkarımlar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca bireysel yenilikçiği etkileyen diğer faktörlerin de araştırıldığı daha kapsamlı bir 

çalışmanın yürütülmesinin faydalı olacağına düşünülmektedir. 
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Özet 

Son yıllarda artan liderlik çalışmaları liderliğin örgütler açısından öneminin ne denli arttığını göstermektedir. Özellikle 

de hizmetkar liderliğin personel güçlendirme, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi çalışan tutum ve davranışları üzerinde 

kritik bir güç olarak ön plana çıkması ile araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından hizmetkar liderliğin örgütsel çıktıları 

etkilemedeki önemi kabul görmüştür. Bu bağlamda bu araştırma hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki 

etkisinde personel güçlendirmenin aracı rolünü tespit etmeye yönelik yapılmıştır.  Araştırmada 273 kişiden elde edilen 

veriler analiz edilmiştir. Analizler SPSS ve AMOS paket programları aracılığıyla yapılmış ve aracılık testi için ise 

Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Makro analiz yönetimi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre hizmetkar 
liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde personel güçlendirmenin aracı rolü olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hizmetkar Liderlik, Personel Güçlendirme, Yenilikçi İş Davranışı  

 

MEDIATING ROLE OF EMPLOYEE EMPOWERMENT IN THE EFFECT OF 

SERVANT LEADERSHIP ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR 

 

Abstract 

In recent years, increasing leadership studies in organizational behavior studies  reveal that how important the concept 

of leadership is for organizations. In particular, the importance of servant leadership in influencing organizational 

outcomes has been recognized by researchers and practitioners, with servant leadership coming to the fore as a critical 

force on employee attitudes and behaviors such as personnel empowerment, creativity and innovation. In this context, 

this research was conducted to determine the mediating role of employee empowerment in the effect of servant 

leadership on innovative work behavior. The data obtained from 273 people were analyzed in the study. Analyzes were 

made through SPSS and AMOS package programs, and Process Macro analysis management developed by Hayes 

(2018) was used for the mediation test. According to the results of the analysis, it has been determined that employee 

empowerment has a mediating role in the effect of servant leadership on innovative work behavior. 

Keywords: Servant Leadership, Employee Empowerment, Innovative Work Behavior 

1.GİRİŞ 

Günümüz dünyasında örgütlerin pragmatik bir seçim olarak görülmeyen mevcut yapıyı 

sürdürmek yerine örgütsel düzeyde değişim olgusuna yönelmeleri rasyonel bir tercih olarak kabul 

edilmektedir. Söz konusu değişime bağlı olarak başarılı ve sürekli yenilik, rekabetçi iş dünyasında 

örgütlerin varlığı için büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla sürekli değişen yoğun rekabet ortamı 

örgütleri inovasyona bir üretkenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kaynağı olarak bakmaya 

zorlamaktadır. Bu şartlar altında bir örgütün endüstriyel ortamda önemli bir rekabet avantajı, 

bireysel düzeyde yeni fikirlerin tasarlanması ve yerleştirilmesinden doğmaktadır. Bu bakımdan 

örgütler, işgörenlerin yenilikçi iş davranışlarını geliştirme potansiyeline sahip tüm durumsal 

koşulları keşfetmeye isteklidir (Faraz, vd., 2019, s. 10). Bununla birlikte genel olarak geleneksel 

liderlik tarzlarında işgörenlere odaklanılmaması, hizmetkâr liderlik tarzı gibi modern bir liderlik 

yaklaşımının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hizmetkâr liderlik bağlamsal olarak lideri, liderlik 

etmek ve başkalarına hizmet etmek arasında bir denge kurmaya teşvik eder. Dolayısıyla hizmetkâr 

liderliğin bireysel performansı olumlu yönde etkilediği, astları risk almaları için güçlendirerek 

yenilikçi iş davranışını teşvik ettiği ve astların her düzeyde bilgi paylaşımına katılımını artırdığını 

söylemek mümkündür (Reslan vd., 2021, s. 729-730). Yukarıda ifade edilen bilgiler ışığında bu 
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çalışmanın temel amacı, hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde personel 

güçlendirmenin aracılık rolünün araştırmaktır. 

2.HİPOTEZLERİN OLUŞTURULMASI 

Hizmetkâr liderlik, insanlara değer vermeyi ve gelişmeyi, topluluk inşa etmeyi, özgünlük 

uygulamasını, yönetilenlerin iyiliği için liderliğin sağlanmasını ve örgüt genelinde her bireyin ve 

diğerlerinin ortak iyiliği için güç ve statünün paylaşılmasını teşvik eden bir liderlik tarzıdır 

(Joseph ve Winston, 2005).  

Psikolojik güçlendirme, içsel bir motivasyon unsuru olarak işgörenlerin örgütte çalışırken 

kendilerini kontrol altında hissedip hissetmediklerini göstermektedir. Bu bakımdan kontrollü 

olmak işgörenlere işlerine aktif bir yönelim sağlayıp beraberinde birçok olumlu etki 

getirebilmektedir. Bu nedenle hizmetkâr liderlik, güçlendirici liderlik olarak kabul edilmektedir. 

Hizmetkar liderlik bağlamında yetki veren liderler işgörenler arasında bilgiyi yayar ve paylaşır, 

işgörenleri karar verme sürecine dahil eder, fikirlerini dinler ve bunun sonucunda işgörenlerin 

örgütsel düzeyde olumlu etkilerine ilişkin algılarını etkiler (Khan vd., 2021). 

Yenilikçi iş davranışı, yaratıcı fikirlerin iletişimini gerektirir. Bir fikrin yenilikçi bir sonuç olarak 

uygulanabilmesi ise çalışan inovasyonu bağlamında öncelikle iletişim yoluyla kişinin hayal gücü 

alanından taşınmasını gerektirmektedir (Krupah ve Krupah, 2022). Söz konusu nedene bağlı 

olarak örgütsel düzeyde işgörenlerin inaovasyona yönelik olarak büyümesi ve gelişmesi, 

hizmetkâr liderliğin etkilerinin gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır (Wang, vd., 

2019). 

Hizmetkâr liderler, takipçileri arasında pozitif bir enerji oluşturabilir (De Clercq, vd., 2014) ve 

hizmetkar liderlerin karar süreçleri ve hizmet yönelimleri optimal seçimler yapmak için 

uygulamalı ve bilgi temelli bir deneyimin ortaya çıkmasında araçsal bir görev yapmaktadır 

(Barbuto ve Wheeler, 2006). Bu bağlamda diğer liderlik türleri ile karşılaştırıldığında hizmetkâr 

liderlik, örgütün faydası yanında temel olarak samimi bir biçimde takipçilerine hizmet etmeye 

odaklanmış durumdadır (Duyan ve Dirk van Dierendonck, 2014). Hizmetkâr liderliğin temelinde 

kişisel çıkardan ziyade takipçilerine yeteneklerini ortaya çıkaracak uygun ve elverişli bir ortamın 

hazırlanması ve takipçilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi yer almaktadır. Bu nedenle hizmetkâr 

liderin birincil amacı, liderliğin ana motivasyonu olan başkalarının ihtiyaçlarına hizmet etmek ve 

bunları karşılamaktır. Dolayısıyla hizmetkâr liderler; insanları geliştirir, etkiler, vizyon katar, 

takipçilerine güven verir, onların çaba göstermelerine ve gelişmelerine yardımcı olur (Stone vd., 

2004). Yapılan araştırmalarda da (Cai vd., 2018; Khan vd.,2020) hizmetkar liderliğin yenilikçi iş 

davranışını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bu nedenle yukarıdaki teori 

ve araştırmalardan hareketle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur; 

H1.Hizmetkar liderlik yenilikçi iş davranışını pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2.Hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde personel güçlendirmenin aracı 

rolü vardır. 
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3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE BULGULAR 

Araştırmanın modeli Şekil 1’de verilmiştir. 

 

3.1.Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini tekstil üretimi firmaları oluşturmaktadır. Örneklemi ise kolayda örnekleme 

yöntemiyle seçilmiş Gaziantep ilindeki halı firmaları oluşturmaktadır.  Araştırmaya katılmayı 

kabul eden firmaların insan kaynakları departmanları aracılığıyla 300 kişiye anket dağıtılmıştır. 

Dağıtılan anketlerden eksik ve hatalı veriler çıkarıldıktan sonra araştırmanın örneklemi 273 

kişiden oluşmaktadır. Çalışanların %26’sı kadın, %74’ü ise erkektir. Çalışanların % 23.5’i 18-29 

yaş, % 55.7’si 30-45 yaş ve % 20.8’i ise 46 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. İş deneyimi 

açısından çalışanların % 17.6’sı 1-4 yıl, % 42.5’i 5-10 yıl ve % 39.9’u ise 11 yıl ve üzeri iş 

tecrübesine sahiptir. 

3.2.Araştırmanın Ölçekleri 

Hizmetkar Liderlik ölçeği Liden vd. (2015) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlemesi Kılıç ve 

Aydın (2016) tarafından yapılan tek boyut ve yedi maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Personel 

güçlendirme ölçeği Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen Türkçe geçerlemesi Sürgevil vd.(2013) 

tarafından yapılan dört boyut ve on iki maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Yenilikçi iş 

davranışı ölçeği ise Jannes (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlemesi Eroğlu vd.(2018) 

tarafından yapılan üç boyut ve dokuz maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. 

 

4.BULGULAR 

Araştırmada elde edilen verilere SPSS ve Amos programında analizler yapılmıştır. Araştırmada 

kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini incelemek üzere Tablo 1’deki doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. 

Tablo 1. Ölçeklerin Uyum İyiliği İstatistikleri 

 

Uyum  

İyiliği 

Değerleri 

χ2 

 

df 

 

CMIN

/DF 

AGFI 

 

IFI 

 

CFI 

 

TLI RMSEA 

Hizmetkar 

Liderlik 

32.326 12 2.694 .940 .992 .992 .987 .067 

Personel 

Güçlendirme 

101.38  50 2.028 .932 .987 .987 .983 .053 

Yenilikçi İş 

Davranışı 

76.852 24 3.202 .911 .982 .982 .973 .076 
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Araştırmada kullanılan ölçeklerin uyum iyi değerlerinin iyi uyum sınırları arasında olduğu 

görülmektedir (Kline, 2016). 

Tablo 2. AVE, CR, Cronbach Alfa ve Korelasyon Değerleri 

 CR AVE 1 2      3 

1. Hizmetkar 

Liderlik 

.96 .77 (.93)   

2. Personel 

Güçlendirme 

.97 .72 .285** (.91)  

3. Yenilikçi İş 

Davranışı 

.96  .70 .392** .658** (.90) 

       

**p<.001, n= 273, Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri parantez içinde verilmiştir 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırma değişkenleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler 

görülmüştür. Araştırma değişkenlerinin CR değerlerinin .95 ile .97 arasında olduğu, AVE 

değerlerinin ise .72 ile .75 arasında olduğu ve CR>AVE olduğu ve ölçeklerin birleşen geçerliliğini 

(component validity) sağladığı görülmektedir (Hair vd., 2014). 

Aracılık rolünü test etmek için Hayes (2018) tarafından geliştirilen bootstrap yöntemini esas alan 

regresyon analizi Process Makro kullanılarak yapılmıştır. Analizler Model 4 seçilerek yapılmıştır.  

Tablo 3. Process Makro Analiz Sonuçları 

 

 M (Psikolojik Güçlendirme)  Y (Yenilikçi İş 

davranışı) 

Estimate 

Variables 

 β S. E.  β S.E. 

X (Hizmetkar 

Liderlik) 

a .285*** .051 c’ .230*** .041 

M (Personel 

Güçlendirme) 

- - - b .594*** .040 

 Sabit  2.453*** .196  .657 .181 

  R2=.081  R2=.478 

 F(1;365)=32,2885; p<.001 F(2;364)=166,6852; p<.001 

*** p<0.001, n= 283 

Analiz neticesinde hizmetkar liderlik personel güçlendirme üzerinde (a yolu) (β = .285, p<.001, 

%95 CI [.19, .39]) pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir. Belirlilik katsayısı da personel 

güçlendirmenin (R2=.081) yaklaşık %8’inin hizmetkar liderlik tarafından açıklandığını 

göstermektedir. Personel güçlendirme yenilikçi iş davranışı üzerinde (b yolu) (β = .594, p<.001, 

%95 CI [.53, .68]) pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir. Hizmetkar liderlik ise yenilikçi iş 

davranışı (β = .230, p<.001, %95 CI [.15, .31]) pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bulunan 

belirlilik katsayısı da işe adanmışlığın (R2=.478) yaklaşık %48’inin hizmetkar liderlik ve personel 

güçlendirme tarafından açıklandığını göstermektedir. Aracı değişken personel güçlendirmenin 

olmadığı durumda ise hizmetkar liderlik yenilikçi iş davranışı üzerinde (c yolu) yani toplam 

etkiler de (β = .406, p<.001, %95 CI [.30, .50]) anlamlı olarak bulunmuştur.  Bu durumda H1 
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hipotezi desteklenmiştir. Aracı değişkenin personel güçlendirmenin modele dahil edilmesiyle 

hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki hesaplanan dolaylı etkileri (β = .176, p<.001, 

%95 CI [.10, .25]) anlamlı olarak bulunmuştur. Bu durumda H2 hipotezi desteklenmiştir. Bu 

bulgulara göre hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde personel 

güçlendirmenin kısmi aracılık rolü vardır. Çünkü Boostrap güven aralığı değerleri 0 (sıfır) 

değerini kapsamamaktadır. Ayrıca hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki tam 

standardize etki büyüklüğü (K2) ise .17 olarak elde edilmiştir. Buna göre test edilen aracılık 

etkisinin orta değerde olduğu tespit edilmiştir (Gürbüz, 2019). 

 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde personel güçlendirmenin aracı 

rolünü tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada 273 kişinin katılımı ile elde edilen veriler 

analiz edilmiştir.  

Analiz neticesinde hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışını pozitif yönde anlamlı olarak 

etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgu hizmetkar liderlik ile yenilikçi iş davranışı arasındaki ilişkiyi 

inceleyen (Cai vd., 2018; Khan vd.,2020) çalışma bulgularıyla uyumludur. Araştırmanın asıl 

amacına yönelik olarak yapılan analizde ise hizmetkar liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki 

etkisinde personel güçlendirmenin kısmi aracı rolü olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu hizmetkar 

liderliğin çalışanların yenilikçi iş süreçlerinde personel güçlendirmenin arttırıcı bir etkisinin 

olduğunu göstermektedir.  

Bu araştırma belli bir zaman diliminde yapıldığından ve süreç içerisinde çalışanların tutum ve 

algıları değişiklik gösterebileceğinden yapılan araştırma yapıldığı süreç ile sınırlıdır. Bundan 

dolayı ileride yapılacak olan benzer araştırmanın çeşitli sektörler ve çalışanlarda uygulanması 

önerilmektedir. Ayrıca hizmetkar liderliğin çalışanların tutum ve davranışları üzerindeki 

etkisinden hareketle içsel motivasyon, iş becerikliliği, psikolojik güvenlik, bilgi paylaşımı ve 

görev performansı değişkenleri ile araştırılması araştırmacılar için önerilmektedir.  
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Özet 

Ekolojik örgütsel yenilik işletmelerde yeni ve güncel bir yenilik türü olarak dinamik işletme yapılarının gelecek 

kaygıları bağlamında ele alınan bir konu olmaktadır. İşletme performansı ise işletmelerin başarı ölçütlerini belirleyen 

bütünsel sistemdir. Kavramsal incelemelerin ardından “Ekolojik örgütsel yenilik performansı nasıl etkiliyor?” temel 

araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmada, işletmelerde ekolojik örgütsel yenilik ile işletme performansı 

arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma görgül araştırma niteliğindedir. Bu araştırmada veri toplama 

aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Basit tesadüfi yöntemle belirlenen Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi 

çalışanlarından 148 geri dönüş elde edilmiştir. Elde edilen geri dönüşlere bağlı olarak analizler yapılmıştır. Yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre ekolojik örgütsel yenilik ile işletme performansı arasında pozitif ve istatiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Örgütsel Yenilik, Performans, Konya, Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi. 

 

HOW DOES ECOLOGICAL ORGANIZATIONAL INNOVATION AFFECT 

PERFORMANCE? KONYA AUTOMOTIVE SUB-INDUSTRY BUSINESS 

CLUSTER SURVEY 

 

Abstract 

Ecological organizational innovation, as a new and current type of innovation in enterprises, is a subject that is 

discussed in the context of future concerns of dynamic business structures. Business performance is the holistic system 

that determines the success criteria of businesses. After the conceptual analysis, “How does ecological organizational 

innovation affect performance?” An answer to the basic research question is sought. In this study, it is aimed to 

determine the relationship between ecological organizational innovation and business performance in businesses. The 

study is empirical research. Questionnaire technique was used as a data collection tool in this study. 148 returns were 

obtained from employees of Konya Automotive Supply Industry Work Cluster determined by simple random method. 

Analyzes were made depending on the feedback obtained. According to the results of the regression analysis, it was 

seen that there is a positive and statistically significant relationship between ecological organizational innovation and 

business performance. 

Keywords: Ecological Organizational Innovation, Performance, Konya, Automotive Supply Industry Business 

Cluster. 

 

1. GİRİŞ 

İnsan, toplum ve çevre aynı eksende ve birlikte gelişen, değişen ve zaman zaman yıpranan bir 

döngü içerisinde yer alan birbirleriyle etkileşimli olan kavramlardır. Aslında insan ve toplum 

gelişim gösterirken çevre ile denge korunmuş olsa da; sürekli kalkınma arayışları ve 

yoğunlaşmaları, yeni sektörlerin gelişmesi, yeni yeni ürünlerin oluşması, kirletici aktiflerin yer 

alması, yeşil alanların göç sonrasındaki dönüşümleri, taşımacılıkta yaşanan artışlar çevrenin 

yeniden inşası zor olacak olan bir duruma gelmesine yol açmıştır ve açmaya devam etmektedir. 

Ancak şurası bir gerçektir ki; insan ve toplum gelişmek zorundadır ve gelecek nesiller de, temiz 

bir çevreye ve doğal kaynaklara erişim noktasında geçmiş ve güncel nesillerle aynı haklara 

sahiptir. Bu sahiplik işletmelerin, iş süreçlerinin ve iş modellerinin yeniden düşünülmesini gerekli 

kılmaktadır (Albu, 2017: 2). Yeniden düşünme sonucunda ortaya ekolojik yenilik çıkmaktadır. 

Ekolojik yenilik ekonomik, çevresel ve toplumsal zorlukların, belirsizliklerin ve karmaşıklığın 

tam ortasın da gelişimin itici bir gücü olarak görülmektedir (Martini vd., 2020). 

Bu çalışmada ekolojik örgütsel yeniliğin tartışılması zemininde işletme performansına etkisinin 

ne olduğunu belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Çalışma Konya İli Otomotiv Yan Sanayi İş 
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Kümesi içerisinde yer alan işletmelere yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu noktada çalışmada 

öncelikle kavramsal çerçeve ortaya konacaktır; sonrasında ise araştırmanın kurgusu ve önsavları 

ile araştırma metodolojisi yer alacaktır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

    

Ekolojik yenilik ise yeni bir gündem olarak hem devletlere hem de işletmelere yönelik bir pratik 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Papatya ve Papatya, 2022). İklimin değişikliğe uğraması birçok 

ülkede karar vericileri paydaşlarla buluşturup yeni uygulamalar ve kanunlar çıkarmaya 

yöneltmektedir. Nitekim Konya’da “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” tarafından 

düzenlenen “İklim Şurası” Türkiye’nin iklim kanununa yönelik önemli bir alt yapı çalışması 

olarak nitelenmektedir. İklim Şurası’nda yedi komisyon tarafından çalışmalar yapılmıştır. İlk iki 

komisyon “enerji, sanayi, ulaştırma” ve “tarım, atık, binalar ve yutak alanlar” ile ilgili çalışırken; 

üçüncü komisyon bilim ve teknoloji, dördüncü komisyon “yeşil finansman ve karbon fiyatlama”, 

beşinci komisyon “iklim değişikliğine uyum”, altıncı komisyon “yerel yönetimler” ve son 

komisyon “göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalar” ile ilgili çalışmıştır. İlgili şuarada paydaşlar 

olan “kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve 

özel sektör temsilcileri yer almaktadır. Dolayısıyla İklim Şurası’nda iklim değişikliği ile 

mücadele ve uyum çalışmasında ortak akıl ile yol haritası geliştirme, 2053 Net Sıfır Emisyon ve 

Yeşil Kalkınma Devrimi hedefleri doğrultusunda ilgili iklim kanunun taslağını ortaya çıkarılması 

ve öneri geliştirme, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ile Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve 

Eylem Planı” şuranın sonuçlarına bağlı olarak tamamlanacaktır (İklim Şurası, 2022). 

 

3. ARAŞTIRMA KURGUSU VE ÖNSAVLARI 

 
Ekolojik yenilik konusunda akademide çalışmaların son yıllarda oldukça önemli seviyede 

arttığını söylemek mümkündür. Bu konuda yapılmış alan-yazın incelendiğinde konu ile ilgili 

kavramsal tanımlamalara yönelik çalışmalardan, etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalardan ve 

özellikle işletme performansına yönelik çalışmaların sıklıkla olduğu görülmektedir. Araştırmanın 

alan yazın taramasında ekolojik örgütsel yenilik ile işletme performansı arasındaki ilişkiye 

yönelik çeşitli çalışmaların olduğu görülmüştür. Sözgelimi; Cheng vd. (2014) araştırmalarında 

ekolojik örgütsel yeniliğin işletme performansının artırılmasına etkili olduğunu “Çevre Yönetim 

Dernekleri” üzerinde yaptığı araştırmada belirlemişlerdir. Bir başka çalışmada ise ekolojik 

yeniliğin çevresel performans üzerine etkili olduğu belirlenmiştir (Ahmed vd., 2020: 289-295). 

Bu çalışma Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi’nde araştırılmıştır. Bu anlamda ilgili iş 

kümesinde yönetici düzeyinde bulunan bireyler araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın amacı 

işletmelerin sahip olduğu ekolojik örgütsel yeniliğin işletme performansına etkisini belirlemektir. 

Bu belirlemenin ilgili iş kümesinde ve yan sanayi odağında inceleniyor olması çalışmayı özgün 

kılmakta ve sonuçları iş kümesindeki işletmelerin stratejik yönetimleri açısından faydalı bilgilere 

dönüştürmeye olanak sağlayabileceği ifade edilmektedir. “Ekolojik yenilik işletme performansını 

etkilemekte midir?” sorusuna yanıt aranan araştırmada, araştırmanın kurgusuna yönelik hipotez 

şu şekildedir. 

“H 1: Ekolojik yenilik işletme performansını artırmaktadır.” 

 

4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ  

 

Araştırmanın nicel araştırma deseninde kurgulanmıştır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği 

kullanılmıştır. Ancak bilimsel çalışma yapmanın tüm dünyada güçleştiği bu dönemde anketler 

işletmelere önce dağıtılmış belirli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirilerek anketlerin verileri 

toplanmıştır. Anketler katılımcılardan çeşitli bilgiler toplanmasını öngören biçimlendirilmiş 

formlardır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmaya katılanların 

demografik bilgilerini anlamaya yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ekolojik örgütsel 
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yeniliği ve üçüncü bölümde işletme performansı ölçekleri yer almıştır. Anketlerde kullanılan 

ölçekler daha önce alan-yazında geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan anketlerdir. Ekolojik 

örgütsel yeniliği ölçmek için geliştirilen ölçekte 6 soru bulunmaktadır. Cheng vd. (2014) 

yaptıkları çalışmalardan yararlanarak oluşturulmuş ifadeler bulunmaktadır. Ölçek tek boyuttur. 

Ölçek, “1. Kesinlikle Katılmıyorum” dan “5. Kesinlikle Katılıyorum” skalasında değişen 5’li 

Likert ölçeği şeklindedir. Ölçekte 6 ifade yer almaktadır ve ölçeğin yüksek iç tutarlılığa sahip 

olduğu hesaplanmıştır (α = 0,92).  

İşletme performans ölçeği 5 ifade ile ölçülmüştür. Bu ifadeler; satış, kârlılık, pazar payı, 

yatırımların geri dönüşüm oranı ve varlıkların geri dönüşüm oranından oluşmaktadır. İşletme 

performans ölçeği, Im ve Workman, Cheng ve diğerleri tarafından yapılan çalışmalara bağlı 

olarak oluşturulmuştur (Im ve Workman, 2004; Cheng vd., 2014). Bu ölçek de “1. Kesinlikle 

Katılmıyorum” dan “5. Kesinlikle Katılıyorum” skalasında değişen 5’li Likert ölçeği şeklindedir. 

Ölçekte 5 ifadenin yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu hesaplanmıştır (α = 0,96). 

Çalışmanın evreni, Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi işletmeleri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise kolayda erişim sağlanan ilgili faaliyet bölgesinden basit tesadüfi 

yöntemle belirlenmiş olan işletme yöneticileridir. Bu doğrultuda, ilgili organize sanayi bölgesinde 

çalışan yöneticilere anket dağıtılmış ve 148 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma 

metodolojisi çalışmalarında önerildiği şekliyle on kat kuralının işlediği görülmüştür ve 

değerlendirmelerin yapılması için örneklemin yeterli olduğu tespit edilmiştir (Hair vd., 2016: 

102). Çalışmada yöneticilere gerçekleştirilen anketin yüzeysel geçerliliği için ilgili araştırma 

bölgesinden, farklı bir bölgeden ve üniversiteden 3 kişilik bir uzman görüşü alınmıştır. Araştırma 

bölgesinde 34 bireyle bir pilot çalışma yapılmış ve buna bağlı veri analizi sonucunda gerekli 

yapılandırmalar yapılarak anket son halini almıştır.  

 

4.1. Tanımlayıcı İstatistik  

Araştırmada demografik veriler tanımlayıcı istatistik kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın 

anketlerini yanıtlayan yöneticilerin tanımlayıcı istatistik bilgilerini içeren demografik bulguları 

Tablo 1’de görülmektedir. Tablodaki analiz ve değerlendirmeye göre; anketi yanıtlayan 

örneklemin cinsiyet dağılımının yüksek oranda erkek olduğu (%77,03); medeni durum açısından 

yüksek oranda evli oldukları (%88,51); yaş dağılımlarının yüksek oranda 35-49 yaş arasında 

olduğu (%66,22); eğitimlerinin çoğunlukla lisans düzeyinde olduğu (%41,22); yönettikleri 

işletmelerinde 10-15 yıldır çalıştıkları (%37,16) ve konum bakımından ağırlıklı olarak fabrika 

müdürü seviyesinde oldukları (%25,67) görülmektedir.  

4.2. Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Araştırma verilerinin eşit aralıklı ya da oranlı ölçme düzeyinde toplanmış olmasından ve verilerin 

normal dağılım göstermesinden dolayı bu testin parametrik test olduğu anlaşılmaktadır. 

Parametrik teste bağlı olarak regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi bir bağımlı değişken 

ile bir bağımsız (basit regresyon) veya birden fazla bağımsız (çoklu regresyon) değişken 

arasındaki ilişkilerin matematiksel eşitlik ile açıklanmasıdır (Kalaycı, 2014: 199). Aşağıdaki tablo 

ekolojik örgütsel yenilik ile işletme performansı ilişkisine yönelik regresyon analizi bulgularını 

içermektedir. 
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Tablo 3: Ekolojik Örgütsel Yenilik ile İşletme Performansı İlişkisi Regresyon 

Analizi 

Bağımsız Değişken R2 Bağımlı Değişken B Std. Hata t p F 

Paylaşma  0,191 

İşletme Performansı  

0,437 0,195 11,466 0,000 59,65 

Kullanma 0,273 0,522 0,182 11,008 0,000 94,46 

 

Tablo 3 incelendiğinde regresyon analizi sonuçlarına göre ekolojik örgütsel yeniliğin paylaşma 

bileşeni işletme performansı üzerinde pozitif (Beta=0,437) güçlü ve anlamlı (p<0,05) ilişkiye 

sahiptir. Ekolojik örgütsel yeniliğin paylaşma alt boyutu işletme performansının %19’nu 

açıklamaktadır. Aynı şekilde kullanma alt boyutu da işletme performansı üzerinde de pozitif 

(Beta= 0,522) güçlü ve anlamlı (p<0,05) ilişkiye sahiptir. Ekolojik örgütsel yeniliğin kullanma alt 

boyutunu işletme performansının %27’sini açıklamaktadır.  Ekolojik örgütsel yeniliğin işletme 

performansı ile ilişkisini test etmek amacıyla yapılan regresyon analizinde değişkenler arasında 

alt boyutları ile pozitif ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Bu araştırmada ekolojik örgütsel yeniliğin işletme performansına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi üzerine yapılan bu araştırmada elde edilen verilerin 

analizi sonucunda ekolojik örgütsel yenilik ile işletme performansı arasında pozitif ve anlamlı 

ilişki olduğu ortaya konmuştur. Dahası ekolojik örgütsel yeniliğin yazında yer alan ve bu 

çalışmada gerçekleştirilen keşfedici faktör analizi sonucunda da yazınla uyumlu çıkan boyutların 

her birinin işletme performansı ile pozitif ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür. Bu 

sonuçlara bağlı olarak teorik, pratik ve yönetimsel çıkarımlar ile çalışmanın sınırlılıkları ve 

gelecek çalışmalar için öneriler kısmı değerlendirilmiştir.  
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Abstract  

The Covid-19 pandemic has caused to global restriction all around worlds, plants has been shut downed, temporary 

trade restrictions have been applies and sectors such as airline, tourism and production have suffered. This devastative 

pandemic has led to disruption in both the production and global supply chain systems.  Raw materials and spare parts 

delivering have been delayed or cancelled, thus, performance of companies have been impacted. Production 

performance have been extensively studied all around world, but there are a few researchers have focused on how the 

product disruption (caused by the pandemic) impact the performance of the companies. Therefore, this study 

investigates the pre and intra pandemic performance of the metal goods, machinery, electrical devices and 

transportation vehicles companies based on the several financial ratios by using Multi-Attributive Border 

Approximation Area Comparison Method (MABAC).  

Keywords: Operational and Financial Consequences, MABAC, Production Disruption, Covid-19 

 

ÜRETİM KESİNTİSİ VE COVID-19: MABAC KULLANARAK 

OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARIN ANALİZ EDİLMESİ 

 

Özet   

Covid-19 pandemisi tüm dünyada küresel kısıtlamalara neden olmuştur; tesisler kapatılmış, geçici ticaret kısıtlamaları 

uygulanmış ve havayolu, turizm, üretim gibi sektörlerde talep azalmıştır. Bu yıkıcı salgın, hem üretim hem de küresel 

tedarik zinciri sistemlerinde aksamalara yol açmıştır. Hammadde ve yedek parça teslimatları ertelenmiş veya iptal 

edilmiş, bu nedenle şirketlerin performansı etkilenmiştir. Üretim performansı tüm dünyada kapsamlı bir şekilde 

incelenmiştir, ancak (pandeminin neden olduğu) ürün kesintisinin şirketlerin performansını nasıl etkilediğine odaklanan 

birkaç araştırma mevcuttur. Bu nedenle, bu çalışmada metal eşya, makine, elektrikli cihaz ve ulaşım araçları 

şirketlerinin pandemi öncesi ve pandemi dönemi performansları, Çok Nitelikli Sınır Yakınlaştırma Alanı Karşılaştırma 

Yöntemi (MABAC) kullanılarak çeşitli finansal oranlara dayalı olarak araştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Operasyonel ve Finansal Sonuçlar, MABAC, Üretim Kesintisi, Covid-19 

 

1. INTRODUCTION  

Production disruption is typically the result of machine rescheduling or breaks, power-outages 

(Gupta et al., 2022), political disputes (Kohpaiboon and Jongwanich, 2021), economic and 

environmental issues (Middelanis et al., 2021). However, within the last few years, the 

manufacturing sector has been hit hard with new Covid-19 disruptions the direct result of worker 

shortages, a lack of key components and raw materials, lockdown and mobility restrictions (Panda 

et al., 2021; Mina and Kumar, 2021; Ruan et al., 2021; Li et al., 2021) of the likes the world has 

never seen before. In fact, with the occurrence of pandemic becoming the new normal, serious 

production disruption occurrences have become likely and very critical for firms who have not 

faced such challenges before. 

These unprecedented times have led to severe operational and financial consequences with 

firms and countries scrabbling to address the immediate impacts of the pandemic and prepare for 
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what comes next. Manufacturing firms in particular have had to take action and develop holistic 

approaches to manage the production performance (Chen et al., 2021), relying on innovative 

technology-led solutions to increase long-term resilience and manage future challenges.  

Production performance is one of the key indicators of economic growth for countries. Moreover, 

fluctuations in performance has ultimately resulted in a loss of demand, profit loss and loss of 

sales (Li and He, 2021; Ayanlade and Radeny, 2020), affecting a wide range of sectors. With 

ongoing shortages of electronics and autos (i.e. the chip shortage) to difficulties attaining supplies 

such as; produce, medications and basic house-hold items, it can be argued that the hardest to be 

hit has been the manufacturing sector. This pandemic has been a lesson in how fragile and 

underprepared global production and supply chains were, with a disruption in one part of the chain 

having a ripple effect across parts of the chain. This brings us to the motivation of this study.  

The ability to maintain business continuity and mitigate devastating profit losses is important in 

times of production disruptions (Cheng, et al., 2021; Zhang et al., 2021). As a result, this study 

aimed to analyze the production performance of the BIST ‘Fabricated Metal Products Machinery 

Electrical Equipment and Transportation Vehicles’ sector pre and intra Covid-19. The Fabricated 

Metal Products and Machinery sector in particular is a driver of industry within our economy, 

with its  share in GNP (considering the value it creates in other sectors) ranging around 20-24%. 

It houses an essential role as it proves products to almost the entire manufacturing sector. The 

challenges this industry has faced during the pandemic has tested the readiness of firms and their 

overall propensity to evolve swiftly in comparison to any other industry within Turkey. 

The researchers hope to provide insight into the Turkish firms business continuity and ability to 

manage the production disruption via the use of key operational and financial indicators analyzed 

with the MABAC method. Moreover, it is intended to contribute to the fruitful body of knowledge 

on disruption management in the context of manufacturing firms. The Multi-Attributive Border 

Approximation Area Comparison Method (MABAC) method is a unique multi-criteria decision 

making tool has not been applied to the Fabricated Metal Products and Machinery industry before. 

The method works towards simplifying the information amount/complexity for the decision 

process and aids in the condensing of collected information with the aid of assessment criteria 

(multiple criteria). Overall, MABAC provides researchers with an effective technique for 

evaluating alternatives and deciding between relevant and important information. Most 

importantly, the MABAC method serves as valuable analysis that allows for the comparison of 

negative and fluctuating values. Overall, the findings produce a ranked list that is supported by 

prior research.  

The remainder of the study is structured as follows. Under the first part of this study, we examine 

previous literature addressing production destruction. In the following parts, we separate the 

research design into two sections and provide information on the development process of the 

analysis and application. In the final section we discuss findings and conclude.  

 

2.  LITERATURE REVIEW 

The Covid-19 virus spreads very quickly human to human creates an immediate threath targeting 

individuals health, and resulting drastic changes in both their work and social lives. Government 

and companies, for examle, suddeny paused the production and applied lockdowns to protect 

people. The coronovirus pandemic has had a worldwide disruptive impact, such as , financial 

market fluctuates, factories shutdown, consumption habits dramatically is changed, travel and in-

person activities are restricted,  flight stop and import slow down.. 

This pandemic has caused big disruption on manufacturing companies, because global supply of 

raw materials and backup parts was delayed and sometimes decreased and production supply 

chain interrupted  (or disrupted).  Moreover, there was a huge uncertainty in market demand and 

companies could not fill the order due to logistic setbacks (Cai and Luo, 2020; Qin et al. 2020; 

Narayanan and Villafuerte 2020).  Thus, researchers have made studies to understand how the 

pandemic and production disruption affect the companies. 
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Thus far, previous studies indicated that performance of companies in the energy sector (Fu and 

Shen 2020) and crude oil sector (Narayan 2020) have been negatively affected from the pandemic. 

Qin et al. (2020) investigated the short-term influence of the pandemic on global value chains. 

The study found that United States, South Korea, Japan, and Germany countries and machinery, 

manufacturing, electronic and optical equipment, wholesale trade and textiles sectors the mostly 

negatively have been affected from the consequences of the pandemic. Additionally, one study 

by Cai and Luo (2020) examined the effect of the Covid-19 on manufacturing industries. The 

results showed that factories shutdown and production delay caused the supply interruption of 

raw material and backup parts for machinery, auto, pharmaceutical industry. Moreover, import 

and export restriction and strict procedures in the ports increased the lead-time in the logistic 

operations, hence, companies had to deal with the unmet market demand. Furthermore, a study 

made by Sembada et al. (2021) indicates the effects of the pandemic on the supply chain of broiler 

chicken. Covid-19 restrictions and disrupted supply-demand equilibrium unfavorably effects 

price of the broiler chickens for both the producers and consumers. 

On the other hand, some of the researchers focus on the negative sides of the production disruption 

and offers some models and solutions to deal with them.  Chen et al. (2021) study offers a mixed 

integer linear programming (MILP) model to exhibit how the manufacturing companies cope with 

emergency procurement, backorder price compensation and product changes through reaching 

maximum total profit.  Besides that, Malik and Sarkar (2020) generated a model to deals with 

manufacturing disruption for companies use a multi-product single-stage production-inventory 

system. Therefore, in the production disruptions time, managers can make effective and accurate 

decisions in real time through taking attention to manufacturing optimal batch size and 

maximizing total profit.  

3. MABAC METHOD 

MABAC (Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison) is a method for evaluating 

alternatives. MABAC process can be seen in Table 1 (Gigovic et al., 2017: 509-512). 

𝑖: 𝑓𝑖𝑟𝑚; 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚 

𝑗: 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜; 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛 

𝑤𝑗: 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑗 

𝑥𝑖𝑗: 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑟𝑚 𝑖 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑗 

𝑛𝑖𝑗: 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑟𝑚 𝑖 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑗 

𝑣𝑖𝑗: 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑟𝑚 𝑖 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑗 

𝑔𝑗: 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑗 

𝑞𝑖𝑗: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎 

𝑆𝑖: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 

Table 1: MABAC Procedure 

Step Equation Equation Number 

Normalization for benefit ratio 
𝑛𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 − min
𝑗

𝑥𝑖𝑗

max
𝑗

𝑥𝑖𝑗 − min
𝑗

𝑥𝑖𝑗

 𝑓𝑜𝑟 ∀𝑖, 𝑗 
(1) 

Normalization for cost ratio 
𝑛𝑖𝑗 =

max
𝑗

𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

max
𝑗

𝑥𝑖𝑗 − min
𝑗

𝑥𝑖𝑗

 𝑓𝑜𝑟 ∀𝑖, 𝑗 
(2) 

Weighted normalized value 𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗(𝑛𝑖𝑗 + 1) 𝑓𝑜𝑟 ∀𝑖, 𝑗 (3) 
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Border approximation area 

calculation 
𝑔𝑗 = √∏ 𝑣𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑚

 𝑓𝑜𝑟 ∀𝑗 

(4) 

Distance from border 

approximation area 
𝑞𝑖𝑗 = 𝑣𝑖𝑗 − 𝑔𝑗  𝑓𝑜𝑟 ∀𝑖, 𝑗 (5) 

Distance of firm i from border 

approximation areas 𝑆𝑖 = ∑ 𝑞𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 𝑓𝑜𝑟 ∀𝑖 
(6) 

4. APPLICATION 

The Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison (MABAC) method was 

introduced by Pamucar and Cirovic in 2015, calculates the distance between every alternatives 

and the bored approximation area (BAA). Advantages of the MABAC method can be explained 

as; researchers calculate equations very simple way but reach stable results. Also this method can 

be easily combine with different approaches and during calculation processes latent values of 

gains and losses are taken into account (Chatterjee et al., 2017; Pamučar et al., 2018; Wang et al., 

2020).  

When the literature is examined, most of the researchers combine the MABAC method to another 

one, such as; MABAC model and Pythagorean fuzzy Choquet integral method are used together 

by Peng and Yang (2016), also Yu el al., (2017) select interval type-2 fuzzy likelihood-based and 

MABAC model and use together to help managers selecting hotels for a tourism website. 

Moreover, this method has been preferred by the researchers to evaluating performance of the 

systems. Estiri et al., (2021), for example, use the DEMATEL and MABAC methods to examine 

of high performance job systems and select best one. Furthermore, Indian International Airports 

performance is evaluated by the best worst method (BWM) and MABAC hybrid methods 

(Chakraborty et al., 2020). Besides, Akbulut (2020) examine performances of the cement 

companies listed in Borsa İstanbul by using Criteria Importance Through Intercriteria Correlation 

(CRITIC) and MABAC methods.  

In this study, six financial ratios targeting “Reaching Operational Excellence”, “Improving 

Production Line Efficiency”, “Production Capacity Improvement”, “Improving Profitability” 

performance within the firm.  These financial ratios, actualized benefits, measurement method, 

formula, usage area and subsequent coding can be seen in Table 2-3. The ratios were incorporated 

into the MABAC analysis by equally weighing each  item. 

 

Table 2: Financial Ratios Employed in the Analysis 

  

Actualized Benefit Measurement  Formula Employed  Usage 

Reaching Operational 

Excellence  

1) Cash 

Conversion 

Cycle 

(Operating 

Cycle) 

Cash Conversion Cycle 

(Operating 

Cycle): [(Average 

Inventories / (Cost of 

Goods Sold / 365)) + 

(Average Accounts 

Receivable / (Revenue / 

365)) - (Average 

Accounts Payable / (Cost 

of Goods Sold / 365))]  

expresses the time (measured in days) it 

takes for a company to convert its 

investments in inventory and other 

resources into cash flows from sales- 

Farhan et al. (2021) 
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Improving Production 

Line Efficiency  

2) Inventory 

Turnover Ratio  

Inventory Turnover 

Ratio: Cost of Goods 

Sold / Average 

Inventory  

a measure of the number of times 

inventory is sold or used in a time 

period such as a year- Syakhiya (2020) 

 

Production Capacity 

Improvement  

3) Fixed Asset 

Turnover  

Fixed Asset 

Turnover: Net Sales / 

Average Fixed Assets  

measures how efficiently a company is 

generating net sales from its fixed-asset 

investments- Sunjoko and Arilyn (2016)  

Improving 

Profitability  

4)  Return on 

Assets 

5) Return on 

Equity 

6) Profit 

Margin  

Return On Assets: Net 

Income / Total Assets  

a measure of the profitability of a 

business in relation to the 

equity- Tamuntuan  (2015) 

Return On Equity: Net 

Income / Average 

Shareholders' Equity  

Net Profit Margin: (Net 

Income / Revenue) x 

100  

 

Table 3: Coding of the Ratios 

 

RATIO CODE RATIO NAME THEME 

R1 Return On Equity Profitability 

R2 Return On Assets Profitability 

R3 Net Profit Margin Profitability 

R4 

Inventory Turnover Ratio 

Production Line 

Efficiency 

R5 

Fixed Asset Turnover 

Production 

Capacity 

Improvement 

R6 

Cash Conversion Cycle 

Operational 

Excellence 

 

 

2021 quarter 3 calculation process was explained as an example. Ratios can be seen in Table 3. 

Table 3: Ratios (2021 Quarter 3) 

𝑥𝑖𝑗  R1 R2 R3 R4 R5 R6 

ALCAR 0,0699 0,0333 3,9506 1,8946 40,2543 273,3407 

ARCLK 0,1569 0,0379 5,1640 2,4639 5,7785 132,1212 

ASUZU 0,0664 0,0177 2,7113 2,4130 2,7756 12,7388 

BALAT 0,1190 0,0930 11,9070 2,6892 4,6624 158,3304 

BFREN 0,4088 0,2279 13,7405 9,7009 18,9539 111,8242 

BNTAS 0,1324 0,1191 20,8036 2,5474 1,2841 163,2311 

DITAS 0,3966 0,1769 15,5687 3,8425 0,0000 103,2697 

EGEEN 0,3806 0,2712 42,7480 2,1980 0,0000 187,5300 
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EMKEL 0,1012 0,0358 5,7336 1,6547 2,4661 49,3684 

EMNIS 0,3849 0,0685 7,5709 3,9652 1,9136 105,4337 

FMIZP 0,5989 0,4512 25,8645 8,3245 14,5705 53,2855 

FORMT 0,0127 0,0092 2,4190 1,3064 4,6515 357,0416 

FROTO 0,5896 0,1385 10,3176 8,5355 11,7641 -4,1078 

GEREL 0,1248 0,0448 6,7965 2,0310 2,7788 191,9251 

IHEVA 0,0532 0,0427 6,2648 2,1503 50,0081 358,5751 

JANTS 0,4089 0,2311 21,5742 2,9393 5,3733 127,1220 

KARSN -0,0198 -0,0048 -1,2748 2,9842 2,1269 273,1899 

KATMR -0,0444 -0,0100 -10,0000 0,1838 0,0000 2.045,6638 

KLMSN 0,1061 0,0258 4,4427 3,6206 4,5835 156,0370 

SAFKR 0,0894 0,0258 4,4427 3,4683 3,2246 160,4636 

MAKTK 0,1661 0,1000 22,2222 1,1582 1,5195 574,8648 

OTKAR 0,5039 0,1133 19,3081 1,2409 12,2048 373,0111 

PARSN 0,1902 0,0751 27,8892 2,3655 0,4459 49,4578 

PRKAB 0,0501 0,0125 1,0136 4,6443 29,6380 29,0471 

SAYAS 0,6008 0,2737 16,4173 4,2431 23,4221 121,9789 

SILVR 0,0530 0,0077 0,4246 6,5375 10,6375 -12,4677 

TMSN 0,0472 0,0255 4,7791 1,5971 1,3057 185,8780 

TOASO 0,4450 0,1048 10,5295 8,8288 15,1325 -0,4785 

TTRAK 0,6281 0,1809 10,3221 5,4768 16,2835 17,6292 

ULUSE 0,0153 0,0067 1,0000 2,0129 6,1466 151,6179 

VESBE 0,2976 0,1037 9,8230 4,5996 5,4458 55,5635 

VESTL 0,1583 0,0397 5,7339 2,2118 4,8552 12,8073 

Normalized values can be seen in Table 4.  

Table 4: Normalized Values (2021 Quarter 3) 

𝑛𝑖𝑗 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

ALCAR 0,1701 0,0940 0,2645 0,1798 0,8050 0,1389 

ARCLK 0,2993 0,1038 0,2875 0,2396 0,1156 0,0703 

ASUZU 0,1648 0,0600 0,2410 0,2342 0,0555 0,0122 

BALAT 0,2430 0,2233 0,4153 0,2633 0,0932 0,0830 

BFREN 0,6739 0,5158 0,4501 1,0000 0,3790 0,0604 

BNTAS 0,2629 0,2800 0,5840 0,2484 0,0257 0,0854 

DITAS 0,6558 0,4053 0,4847 0,3844 0,0000 0,0562 

EGEEN 0,6320 0,6098 1,0000 0,2116 0,0000 0,0972 

EMKEL 0,2165 0,0994 0,2983 0,1546 0,0493 0,0300 

EMNIS 0,6383 0,1702 0,3331 0,3973 0,0383 0,0573 

FMIZP 0,9565 1,0000 0,6799 0,8554 0,2914 0,0319 

FORMT 0,0850 0,0415 0,2354 0,1180 0,0930 0,1795 

FROTO 0,9427 0,3220 0,3852 0,8775 0,2352 0,0041 

GEREL 0,2516 0,1189 0,3184 0,1941 0,0556 0,0993 

IHEVA 0,1452 0,1142 0,3083 0,2066 1,0000 0,1803 
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JANTS 0,6741 0,5227 0,5986 0,2895 0,1074 0,0678 

KARSN 0,0367 0,0113 0,1654 0,2943 0,0425 0,1388 

KATMR 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

KLMSN 0,2239 0,0776 0,2738 0,3611 0,0917 0,0819 

SAFKR 0,1991 0,0776 0,2738 0,3451 0,0645 0,0840 

MAKTK 0,3131 0,2385 0,6109 0,1024 0,0304 0,2854 

OTKAR 0,8153 0,2674 0,5556 0,1111 0,2441 0,1873 

PARSN 0,3489 0,1846 0,7183 0,2292 0,0089 0,0301 

PRKAB 0,1405 0,0487 0,2088 0,4687 0,5927 0,0202 

SAYAS 0,9594 0,6151 0,5008 0,4265 0,4684 0,0653 

SILVR 0,1448 0,0383 0,1976 0,6676 0,2127 0,0000 

TMSN 0,1363 0,0770 0,2802 0,1485 0,0261 0,0964 

TOASO 0,7278 0,2489 0,3892 0,9084 0,3026 0,0058 

TTRAK 1,0000 0,4140 0,3853 0,5562 0,3256 0,0146 

ULUSE 0,0888 0,0361 0,2085 0,1922 0,1229 0,0797 

VESBE 0,5086 0,2466 0,3758 0,4640 0,1089 0,0331 

VESTL 0,3015 0,1077 0,2983 0,2131 0,0971 0,0123 

Weighted normalized values and border approximation area values can be seen in Table 5.  

Table 5: Weighted Normalized Values (2021 Quarter 3) 

𝑣𝑖𝑗  R1 R2 R3 R4 R5 R6 

ALCAR 0,1950 0,1823 0,2107 0,1966 0,3008 0,1898 

ARCLK 0,2166 0,1840 0,2146 0,2066 0,1859 0,1784 

ASUZU 0,1941 0,1767 0,2068 0,2057 0,1759 0,1687 

BALAT 0,2072 0,2039 0,2359 0,2105 0,1822 0,1805 

BFREN 0,2790 0,2526 0,2417 0,3333 0,2298 0,1767 

BNTAS 0,2105 0,2133 0,2640 0,2081 0,1709 0,1809 

DITAS 0,2760 0,2342 0,2475 0,2307 0,1667 0,1760 

EGEEN 0,2720 0,2683 0,3333 0,2019 0,1667 0,1829 

EMKEL 0,2028 0,1832 0,2164 0,1924 0,1749 0,1717 

EMNIS 0,2731 0,1950 0,2222 0,2329 0,1730 0,1762 

FMIZP 0,3261 0,3333 0,2800 0,3092 0,2152 0,1720 

FORMT 0,1808 0,1736 0,2059 0,1863 0,1822 0,1966 

FROTO 0,3238 0,2203 0,2309 0,3129 0,2059 0,1673 

GEREL 0,2086 0,1865 0,2197 0,1990 0,1759 0,1832 

IHEVA 0,1909 0,1857 0,2181 0,2011 0,3333 0,1967 

JANTS 0,2790 0,2538 0,2664 0,2149 0,1846 0,1780 

KARSN 0,1728 0,1685 0,1942 0,2157 0,1738 0,1898 

KATMR 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,3333 

KLMSN 0,2040 0,1796 0,2123 0,2269 0,1819 0,1803 

SAFKR 0,1998 0,1796 0,2123 0,2242 0,1774 0,1807 

MAKTK 0,2189 0,2064 0,2685 0,1837 0,1717 0,2142 

OTKAR 0,3025 0,2112 0,2593 0,1852 0,2073 0,1979 

PARSN 0,2248 0,1974 0,2864 0,2049 0,1682 0,1717 

PRKAB 0,1901 0,1748 0,2015 0,2448 0,2654 0,1700 

SAYAS 0,3266 0,2692 0,2501 0,2378 0,2447 0,1776 

SILVR 0,1908 0,1731 0,1996 0,2779 0,2021 0,1667 

TMSN 0,1894 0,1795 0,2134 0,1914 0,1710 0,1827 

TOASO 0,2880 0,2082 0,2315 0,3181 0,2171 0,1676 

TTRAK 0,3333 0,2357 0,2309 0,2594 0,2209 0,1691 

ULUSE 0,1815 0,1727 0,2014 0,1987 0,1872 0,1800 

VESBE 0,2514 0,2078 0,2293 0,2440 0,1848 0,1722 

VESTL 0,2169 0,1846 0,2164 0,2022 0,1828 0,1687 

𝑔𝑗 0,2290 0,2022 0,2288 0,2223 0,1952 0,1827 

Distances from border approximation area are in Table 6.  
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Table 6: Distances (2021 Quarter 3) 

𝑞𝑖𝑗  R1 R2 R3 R4 R5 R6 

ALCAR -0,0340 -0,0198 -0,0180 -0,0257 0,1056 0,0071 

ARCLK -0,0124 -0,0182 -0,0142 -0,0157 -0,0093 -0,0043 

ASUZU -0,0349 -0,0255 -0,0219 -0,0166 -0,0193 -0,0140 

BALAT -0,0218 0,0017 0,0071 -0,0117 -0,0130 -0,0022 

BFREN 0,0500 0,0505 0,0129 0,1111 0,0346 -0,0060 

BNTAS -0,0185 0,0112 0,0352 -0,0142 -0,0242 -0,0018 

DITAS 0,0470 0,0320 0,0187 0,0085 -0,0285 -0,0067 

EGEEN 0,0430 0,0661 0,1046 -0,0203 -0,0285 0,0001 

EMKEL -0,0263 -0,0189 -0,0124 -0,0299 -0,0203 -0,0110 

EMNIS 0,0441 -0,0071 -0,0066 0,0106 -0,0222 -0,0065 

FMIZP 0,0971 0,1312 0,0512 0,0870 0,0200 -0,0107 

FORMT -0,0482 -0,0286 -0,0229 -0,0360 -0,0130 0,0139 

FROTO 0,0948 0,0182 0,0021 0,0906 0,0107 -0,0154 

GEREL -0,0204 -0,0157 -0,0090 -0,0233 -0,0193 0,0005 

IHEVA -0,0381 -0,0165 -0,0107 -0,0212 0,1381 0,0140 

JANTS 0,0500 0,0516 0,0377 -0,0074 -0,0106 -0,0047 

KARSN -0,0562 -0,0336 -0,0345 -0,0066 -0,0214 0,0071 

KATMR -0,0623 -0,0355 -0,0621 -0,0556 -0,0285 0,1506 

KLMSN -0,0250 -0,0226 -0,0165 0,0046 -0,0133 -0,0024 

SAFKR -0,0292 -0,0226 -0,0165 0,0019 -0,0178 -0,0020 

MAKTK -0,0102 0,0042 0,0397 -0,0385 -0,0235 0,0315 

OTKAR 0,0735 0,0091 0,0305 -0,0371 0,0121 0,0152 

PARSN -0,0042 -0,0047 0,0576 -0,0174 -0,0270 -0,0110 

PRKAB -0,0389 -0,0274 -0,0273 0,0225 0,0702 -0,0127 

SAYAS 0,0976 0,0670 0,0214 0,0155 0,0495 -0,0052 

SILVR -0,0382 -0,0291 -0,0292 0,0557 0,0069 -0,0160 

TMSN -0,0396 -0,0227 -0,0154 -0,0309 -0,0242 0,0000 

TOASO 0,0590 0,0060 0,0028 0,0958 0,0219 -0,0151 

TTRAK 0,1043 0,0335 0,0021 0,0371 0,0257 -0,0136 

ULUSE -0,0475 -0,0295 -0,0273 -0,0236 -0,0080 -0,0028 

VESBE 0,0224 0,0056 0,0005 0,0217 -0,0104 -0,0105 

VESTL -0,0121 -0,0176 -0,0124 -0,0201 -0,0123 -0,0140 

Distances of firms from border approximation areas and ranks are in Table 7.  

Table 7: Distances of Firms (2021 Quarter 3) 

Firm 𝑆𝑖 Rank 

ALCAR 0,0152 13 

ARCLK -0,0741 21 

ASUZU -0,1322 28 

BALAT -0,0399 19 

BFREN 0,2531 2 

BNTAS -0,0124 17 

DITAS 0,0710 10 

EGEEN 0,1650 7 

EMKEL -0,1188 27 

EMNIS 0,0123 14 

FMIZP 0,3757 1 

FORMT -0,1347 30 

FROTO 0,2010 4 

GEREL -0,0871 24 

IHEVA 0,0656 11 

JANTS 0,1166 8 

KARSN -0,1453 32 
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KATMR -0,0935 26 

KLMSN -0,0751 22 

SAFKR -0,0861 23 

MAKTK 0,0033 15 

OTKAR 0,1033 9 

PARSN -0,0068 16 

PRKAB -0,0135 18 

SAYAS 0,2458 3 

SILVR -0,0499 20 

TMSN -0,1327 29 

TOASO 0,1703 6 

TTRAK 0,1892 5 

ULUSE -0,1387 31 

VESBE 0,0294 12 

VESTL -0,0885 25 

This process was applied all values from 2018 quarter 1 to 2021 quarter 3. The results are in Table 

8 for quarter 4.  

Table 8: Results (Quarter 4) 

Firm 

2020 

Value 

2020 

Rank 

2019 

Value 

2019 

Rank 

2018 

Value 

2018 

Rank 

ALCAR 0,0260 13 

-

0,0095 18 0,0494 11 

ARCLK 

-

0,0385 19 

-

0,0400 21 

-

0,0345 24 

ASUZU 

-

0,1076 31 

-

0,0736 25 

-

0,1039 30 

BALAT 0,0389 12 0,0744 8 0,0407 12 

BFREN 0,1209 5 0,1762 3 0,1888 2 

BNTAS 0,0124 14 0,0021 17 

-

0,0122 21 

DITAS 

-

0,0449 21 

-

0,0690 24 

-

0,0255 22 

EGEEN 0,1697 3 0,1721 5 0,1843 3 

EMKEL 

-

0,1496 32 

-

0,1224 30 

-

0,2026 31 

EMNIS 

-

0,0667 28 

-

0,0900 28 

-

0,0431 26 

FMIZP 0,2164 1 0,2894 1 0,2329 1 

FORMT 

-

0,0475 22 

-

0,1913 31 0,0630 9 

FROTO 0,1747 2 0,1460 7 0,1294 4 

GEREL 

-

0,0774 29 

-

0,2028 32 

-

0,0300 23 

IHEVA 0,1281 4 0,1806 2 0,1203 5 

JANTS 0,1090 6 0,0677 10 0,0196 15 

KARSN 

-

0,0607 26 

-

0,0189 19 

-

0,0399 25 

KATMR 

-

0,0438 20 0,0031 16 0,0028 18 

KLMSN 

-

0,0545 23 0,0664 11 0,0020 19 

SAFKR 

-

0,0571 24 0,0685 9 0,0034 17 

MAKTK 

-

0,0578 25 0,0088 14 0,0089 16 

OTKAR 0,1045 7 0,1758 4 0,1006 7 
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PARSN 

-

0,0266 17 

-

0,0851 26 

-

0,0997 29 

PRKAB 

-

0,0076 15 0,0065 15 0,0501 10 

SAYAS 0,0770 9 

-

0,0872 27 

-

0,2732 32 

SILVR 

-

0,0134 16 

-

0,0676 23 0,0222 14 

TMSN 

-

0,0640 27 

-

0,1129 29 

-

0,0807 28 

TOASO 0,1008 8 0,1645 6 0,0800 8 

TTRAK 0,0717 10 

-

0,0231 20 

-

0,0074 20 

ULUSE 

-

0,0797 30 0,0497 13 0,1047 6 

VESBE 0,0679 11 0,0618 12 0,0278 13 

VESTL 

-

0,0312 18 

-

0,0603 22 

-

0,0581 27 

 

The results are in Table 9 for quarter 3.  

Table 9: Results (Quarter 3) 

Firm 

2021 

Value 

2021 

Rank 

2020 

Value 

2020 

Rank 

2019 

Value 

2019 

Rank 

2018 

Value 

2018 

Rank 

ALCAR 0,0152 13 0,0282 12 

-

0,0149 18 0,0580 8 

ARCLK 

-

0,0741 21 

-

0,0261 18 

-

0,0486 21 

-

0,0307 24 

ASUZU 

-

0,1322 28 

-

0,1399 31 

-

0,1193 29 

-

0,1073 29 

BALAT 

-

0,0399 19 0,0197 14 0,0684 12 0,0281 10 

BFREN 0,2531 2 0,1716 4 0,1761 4 0,2159 2 

BNTAS 

-

0,0124 17 0,0391 11 

-

0,0098 17 

-

0,0121 21 

DITAS 0,0710 10 

-

0,0628 25 

-

0,0470 20 

-

0,0220 23 

EGEEN 0,1650 7 0,1907 2 0,1356 6 0,1629 3 

EMKEL 

-

0,1188 27 

-

0,1511 32 

-

0,1706 31 

-

0,1175 30 

EMNIS 0,0123 14 

-

0,0669 27 

-

0,1054 28 

-

0,0125 22 

FMIZP 0,3757 1 0,2623 1 0,2917 1 0,2983 1 

FORMT 

-

0,1347 30 

-

0,0780 28 

-

0,0677 25 0,0261 11 

FROTO 0,2010 4 0,1872 3 0,1215 7 0,1102 5 

GEREL 

-

0,0871 24 

-

0,0641 26 

-

0,2337 32 

-

0,0039 17 

IHEVA 0,0656 11 0,1131 7 0,1796 3 0,1130 4 

JANTS 0,1166 8 0,1395 5 0,0710 10 0,0080 15 

KARSN 

-

0,1453 32 

-

0,0580 22 

-

0,0286 19 

-

0,0346 25 

KATMR 

-

0,0935 26 

-

0,1194 30 0,0281 15 0,0064 16 

KLMSN 

-

0,0751 22 

-

0,0610 23 0,0862 9 

-

0,0070 19 
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SAFKR 

-

0,0861 23 

-

0,0547 21 0,0881 8 

-

0,0106 20 

MAKTK 0,0033 15 

-

0,0392 19 0,0397 14 0,0115 14 

OTKAR 0,1033 9 0,1110 8 0,1963 2 

-

0,0696 26 

PARSN 

-

0,0068 16 

-

0,0617 24 

-

0,0702 26 

-

0,1773 32 

PRKAB 

-

0,0135 18 0,0203 13 0,0083 16 0,0443 9 

SAYAS 0,2458 3 

-

0,0055 15 

-

0,0496 22 

-

0,1476 31 

SILVR 

-

0,0499 20 

-

0,0221 17 

-

0,0626 24 0,0242 12 

TMSN 

-

0,1327 29 

-

0,0867 29 

-

0,1291 30 

-

0,0737 28 

TOASO 0,1703 6 0,1331 6 0,1454 5 0,0749 7 

TTRAK 0,1892 5 0,0784 9 

-

0,0540 23 

-

0,0057 18 

ULUSE 

-

0,1387 31 

-

0,0395 20 0,0702 11 0,1034 6 

VESBE 0,0294 12 0,0752 10 0,0522 13 0,0223 13 

VESTL 

-

0,0885 25 

-

0,0212 16 

-

0,0833 27 

-

0,0731 27 

The results are in Table 10 for quarter 2.  

Table 10: Results (Quarter 2) 

Firm 

2021 

Value 

2021 

Rank 

2020 

Value 

2020 

Rank 

2019 

Value 

2019 

Rank 

2018 

Value 

2018 

Rank 

ALCAR 0,0111 13 0,0096 15 

-

0,0157 17 0,0433 10 

ARCLK 

-

0,0796 23 

-

0,0260 18 

-

0,0498 22 

-

0,0208 23 

ASUZU 

-

0,1294 30 

-

0,1392 31 

-

0,1176 29 

-

0,0722 27 

BALAT 

-

0,0395 20 0,0351 13 0,1007 10 0,0067 17 

BFREN 0,2397 3 0,1073 8 0,2063 2 0,2205 2 

BNTAS 0,0074 16 0,0260 14 

-

0,0082 16 

-

0,0114 20 

DITAS 0,0590 12 

-

0,1229 30 

-

0,0497 21 

-

0,0137 21 

EGEEN 0,1319 7 0,1416 3 0,1417 5 0,1403 3 

EMKEL 

-

0,0906 27 

-

0,1095 29 

-

0,1537 31 

-

0,0969 30 

EMNIS 0,0945 10 

-

0,0644 25 

-

0,0850 27 

-

0,2525 32 

FMIZP 0,3208 1 0,3354 1 0,3144 1 0,2996 1 

FORMT 

-

0,0860 26 

-

0,1566 32 

-

0,0809 26 0,0201 12 

FROTO 0,1443 5 0,1576 2 0,1311 6 0,1228 4 

GEREL 

-

0,0859 25 

-

0,0398 20 

-

0,2043 32 

-

0,0165 22 

IHEVA 0,0767 11 0,1122 7 0,1122 8 0,0997 6 

JANTS 0,0948 9 0,1353 4 0,0629 12 0,0188 13 
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KARSN 

-

0,1628 32 

-

0,0586 24 

-

0,0294 18 

-

0,0255 24 

KATMR 

-

0,1166 29 

-

0,0936 28 

-

0,0402 19 0,0868 7 

KLMSN 

-

0,0350 18 

-

0,0531 23 0,1163 7 

-

0,0033 19 

SAFKR 

-

0,0324 17 

-

0,0493 22 0,1108 9 0,0008 18 

MAKTK 

-

0,0463 21 

-

0,0456 21 0,0279 15 0,0076 16 

OTKAR 0,1056 8 0,1233 6 0,2010 3 

-

0,0859 29 

PARSN 

-

0,0529 22 

-

0,0928 27 

-

0,0491 20 

-

0,0857 28 

PRKAB 0,0111 14 0,0518 11 0,0285 14 0,0552 9 

SAYAS 0,2465 2 0,0508 12 

-

0,0757 24 

-

0,1827 31 

SILVR 

-

0,0377 19 

-

0,0024 17 

-

0,0793 25 0,0141 14 

TMSN 

-

0,1069 28 

-

0,0829 26 

-

0,1258 30 

-

0,0676 26 

TOASO 0,1343 6 0,1340 5 0,1440 4 0,1147 5 

TTRAK 0,1752 4 0,0850 9 

-

0,0633 23 0,0126 15 

ULUSE 

-

0,1519 31 

-

0,0275 19 0,0719 11 0,0770 8 

VESBE 0,0087 15 0,0787 10 0,0401 13 0,0408 11 

VESTL 

-

0,0828 24 0,0058 16 

-

0,0885 28 

-

0,0432 25 

The results are in Table 11 for quarter 1.  

Table 11: Results (Quarter 1) 

Firm 

2021 

Value 

2021 

Rank 

2020 

Value 

2020 

Rank 

2019 

Value 

2019 

Rank 

2018 

Value 

2018 

Rank 

ALCAR 0,0144 12 0,0111 16 0,0040 15 0,0292 14 

ARCLK 

-

0,0544 22 

-

0,0206 19 

-

0,0277 19 

-

0,0245 18 

ASUZU 

-

0,1216 30 

-

0,1103 29 

-

0,1021 27 

-

0,1144 27 

BALAT 

-

0,0333 18 0,0128 15 0,0043 14 0,0045 16 

BFREN 0,2567 2 0,1387 4 0,2075 2 0,2810 2 

BNTAS 0,0090 13 0,0319 12 0,0039 16 

-

0,0382 21 

DITAS 0,0983 7 

-

0,1140 30 

-

0,0302 20 

-

0,0176 17 

EGEEN 0,1213 6 0,1385 5 0,1452 5 0,2005 3 

EMKEL 

-

0,0740 27 

-

0,0775 25 

-

0,1284 32 

-

0,1836 31 

EMNIS 0,0902 8 

-

0,0732 23 

-

0,1265 31 

-

0,1932 32 

FMIZP 0,2559 3 0,3307 1 0,3005 1 0,3666 1 

FORMT 

-

0,0711 26 

-

0,0942 28 

-

0,0708 24 0,0402 12 

FROTO 0,2016 4 0,1937 2 0,1637 3 0,1724 4 
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GEREL 

-

0,0479 20 

-

0,0363 22 

-

0,1084 28 

-

0,0392 22 

IHEVA 0,0631 10 0,1172 6 0,1632 4 0,1493 5 

JANTS 0,0358 11 0,0948 7 0,0447 12 0,0445 10 

KARSN 

-

0,1346 32 

-

0,0229 20 

-

0,0809 25 

-

0,0659 24 

KATMR 

-

0,1223 31 

-

0,0782 26 

-

0,0408 21 0,0843 9 

KLMSN 

-

0,0618 24 

-

0,1201 31 0,0888 8 

-

0,0351 20 

SAFKR 

-

0,0701 25 

-

0,1213 32 0,0747 10 

-

0,0432 23 

MAKTK 

-

0,0543 21 0,0536 9 0,0748 9 0,1041 7 

OTKAR 0,0015 14 0,0260 14 0,0030 17 

-

0,1194 28 

PARSN 

-

0,0425 19 

-

0,0309 21 

-

0,0065 18 

-

0,1295 29 

PRKAB 

-

0,0034 15 0,0389 11 0,0601 11 0,0209 15 

SAYAS 0,2749 1 

-

0,0009 17 

-

0,0619 23 

-

0,1350 30 

SILVR 

-

0,0209 17 0,0279 13 

-

0,1162 29 

-

0,0270 19 

TMSN 

-

0,0850 28 

-

0,0810 27 

-

0,0820 26 

-

0,0809 25 

TOASO 0,0769 9 0,1542 3 0,1161 7 0,1377 6 

TTRAK 0,1423 5 0,0720 8 

-

0,0437 22 0,0303 13 

ULUSE 

-

0,0598 23 

-

0,0741 24 0,1282 6 0,0949 8 

VESBE 

-

0,0187 16 0,0420 10 0,0105 13 0,0433 11 

VESTL 

-

0,0981 29 

-

0,0117 18 

-

0,1247 30 

-

0,0866 26 

 
Table 12: Overall Performance Evaluation for Sample 

 
Firm 2020 Value Performance 

ALCAR 0,0260 Negative 

ARCLK -0,0385 Positive 

ASUZU -0,1076 Negative 

BALAT 0,0389 Neutral 

BFREN 0,1209 Negative 

BNTAS 0,0124 Positive 

DITAS -0,0449 Positive 

EGEEN 0,1697 Neutral 

EMKEL -0,1496 Negative 

EMNIS -0,0667 Negative 

FMIZP 0,2164 Neutral 

FORMT -0,0475 Negative 

FROTO 0,1747 Positive 

GEREL -0,0774 Negative 

IHEVA 0,1281 Positive 

JANTS 0,1090 Positive 

KARSN -0,0607 Negative 
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KATMR -0,0438 Negative 

KLMSN -0,0545 Negative 

SAFKR -0,0571 Negative 

MAKTK -0,0578 Negative 

OTKAR 0,1045 Neutral 

PARSN -0,0266 Positive 

PRKAB -0,0076 Negative 

SAYAS 0,0770 Positive 

SILVR -0,0134 Negative 

TMSN -0,0640 Positive 

TOASO 0,1008 Neutral 

TTRAK 0,0717 Positive 

ULUSE -0,0797 Negative 

VESBE 0,0679 Positive 

VESTL -0,0312 Positive 

 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

The financial and operational performances of the Fabricated Metal Products and Machinery 

sector in the pre and intra Covid-19 period was evaluated in the study. Although the study has a 

comprehensive research process covering a long period, only the annual assessments were 

provided in order to abide by the page constraint in the study.  

With the pandemic becoming the new normal, serious production disruption occurrences have 

become likely and very critical for firms who have not faced such challenges before. This has 

motivated firms to prepare for what comes next. For this purpose, the secondary data of the 32 

BIST firms 7 quarters before and 7 quarters during the crisis were recorded. The MABAC method 

was employed for evaluating the initial matrix containing 32 BIST firms, the final values of the 

analysis are provided under Table 11. The table shows the firms financial and operational 

performance pre and intra the Covid-19 pandemic.  

In this context, we see that Safkar Ege Soğutmacılık had strong operational and financial 

performance before Covid-19, however their productional disrupted during the crisis, resulting in 

their ranking falling from 10 to 25 within the Fabricated Metal Products and Machinery sector. A 

similar situation was observed with the firms; “Federal-Mogul, Ford Otomotiv (FMIZP), Ulusoy 

Elektrik (ULUSE), Vestel Beyaz Eşya, Tofaş Türk Otomobil (VESBE), Tümosan Motor ve Traktör 

(TMSN), Parsan Makina Parçaları (PARSN), Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri (PRKAB), 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR), Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret (KARSN), İhlas 

Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret (IHEVA), Formet Metal ve Cam Sanayi (FORMT) , Anadolu 

Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret (ASUZU), Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret (BALAT)” 

and “Arçelik (ARCLK)”.  

Contralily, firms such as; “Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret (ALCAR), Bantaş Bandırma Ambalaj 

Sanayi Ticaret (BNTAS), Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik (DITAS), Emek Elektrik 

Endüstrisi (EMKEL), Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret (EMNIS), Gersan Elektrik Ticaret ve 

Sanayi (GEREL), Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret (JANTS), Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi 

(OTKAR), Silverline Endüstri ve Ticaret (SILVR), Türk Traktör ve Ziraat Makineleri (TTRAK)” 

and “Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret (VESBE)” has managed to increase their performance 

ranking. Thus, it is seen that the ranking of the firm before the crisis is better than during the 

crisis. This marks a significant change within the productional performance of the firms operating 

within the Fabricated Metal Products and Machinery sectors. Out of the 32 firms evaluated within 

the scope of the analysis, “Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlari Sanayi ve Ticaret (SAYAS)” has 

shown the best operational and financial performance, by increasing their ranking from 23 to 1 

during the scope of the pandemic. “Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret (BFREN)” and “Ege 

Endüstri ve Ticaret (EGEEN)” on the other hand, managed to maintain operational and financial 

performance and business continuity. The rank of the firm did not change before and during the 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

crisis. Interestingly, "Makina Takim Endüstrisi (MAKTK)" and "Klimasan Klima Sanayi ve 

Ticaret (KLMSN)" demonstrated the lowest performance with the sample. Indicating that these 

firms were not able to cope with the production disruption during the pandemic. Overall, the 

Fabricated Metal Products and Machinery sector has demonstrated mixed results in regards to 

their in the pre and intra Covid-19 production performance. 
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Özet 

Kurum çalışanlarının iş ortamlarında kendilerine kurumun sağladığı teknolojik olanakları kendi kişisel ihtiyaçları için 

kullanması sanal kaytarma davranışı olarak ifade edilir. Bu çalışmada da kamu kurumlarında çalışan personellerin sanal 

kaytarma düzeylerinin demografik değişkenlere göre araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde 

çalışan 390 kamu personelinden online anket metodu ile verilere ulaşılmıştır. Elde edilen bu verilerin analizi ise SPSS 

25 istatistik programı aracılığı ile yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda yaş, eğitim durumu ve kurumda çalışma süresi 

değişkenleri için hem önemsiz hem de önemli sanal kaytarma düzeyleri arasında, cinsiyet değişkeni bakımından ise 

önemsiz sanal kaytarma düzeyleri bakımından istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Medeni durum 

değişkenine göre ise sanal kaytarma düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, Önemli Sanal Kaytarma, Önemsiz Sanal Kaytarma  

 

INVESTIGATION OF CYBERLOAFING IN TERMS OF SOME SOCIO-

DEMOGRAPHIC VARIABLES: A RESEARCH ON PUBLIC SECTOR 

 

Abstract 

It is expressed as cyberloafing behavior that the employees of the institution use the technological opportunities 

provided by the institution for their own personal needs in the work environment. In this study, it was aimed to 

investigate the cyberloafing levels of the personnel working in public institutions according to demographic variables. 

In this direction, data were obtained from 390 public personnel working in Gaziantep with the online survey method. 

The analysis of these obtained data was made by means of SPSS 25 statistical program. As a result of the analysis, a 

statistically significant difference was found between both insignificant and significant cyberloafing levels for the 

variables of age, education status and working time at the institution, and insignificant cyberloafing levels for the gender 

variable. According to the marital status variable, no significant difference was found in terms of cyberloafing levels. 

Keywords: Cyberloafing, Major Cyberloafing, Minor Cyberloafing 

 

1. GİRİŞ 

Bilişim teknolojilerindeki meydana gelen hızlı değişim ile gerek kamu kurumlarında gerekse özel 

sektör işletmelerinde internet hemen her aşamada kullanılır hale gelmiştir. İnternet, örgütleri 

güçlendirmiş ve işyerini dünya çapında bir ağa dönüştürmüştür. Özellikle örgüt içi ve örgüt dışı 

haberleşmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, çalışanların hemen her ihtiyacını (bankacılık 

işlemleri, online alışveriş işlemleri, fatura ödemeleri, başvurular vb.) oturduğu yerden ve çok kısa 

sürede gerçekleştirmesi, çalışan ve internet etkileşiminin doğru bir şekilde gerçekleştiğinde 

kurumların daha da verimli çalışması açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir.  

Bununla birlikte, işyerinde internetin kullanılması, çalışanlara işten kaçınma ve işyerinde sanal 

kaytarma olarak bilinen olarak da bilinen sanal etkinliklere fazlasıyla zaman ayırmaya başladılar 

(Liberman vd., 2011: 2192; Lim, 2002: 676; Şener, 2020: 246).  

Sanal kaytarma veya sanal aylaklık kavramı çalışanların mesai saatleri içinde örgütün internet 

erişimini işi ile ilgili olmayan amaçlarla kullanan gönüllü eylemlerini tanımlamak için 

kullanılmıştır (Lim ve Chen, 2009: 343). Bu tür eylemler, özellikle de son dönemde işyerlerinde 
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oldukça yaygın olarak görülen ve bilişim teknolojilerinin kurumların üretimini aksatmaya sebep 

olan kullanım biçimi olarak ifade edilmektedir (Weatherbe, 2010: 36).  Sanal kaytarma olarak 

ifade edilen faaliyetler arasında e-posta gönderme ve okuma, internette gezinme, çevrimiçi 

alışveriş, sosyal ağ faaliyetleri ve kısa mesaj gönderme ve alma yer almaktadır (Özdemir vd., 

2021: 2). 

Akıllı telefon, akıllı saat, tablet gibi yüksek teknolojili dijital cihazların kullanımı, internete 

erişimini daha da kolaylaştırmış (Jeong vd., 2019:2) ve internetin hem kişisel hayatın hem de iş 

hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesine neden olmuştur (Soral vd., 2020: 2-3). 

Teknolojinin ve çevrimiçi iletişim olanaklarının gelişmesi ile birlikte iş ortamında internetin iş ile 

ilgili olmayan amaçlar için kişisel kullanımı da bir hayli artış göstermiştir. Çalışanların mesai 

saatleri içerisinde kişisel olarak internet kullanımı sanal kaytarma kavramının ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Sanal kaytarmaya dönük davranışlar örgüt ve işyerlerinde verimlilik kayıplarına 

yol açtığından dolayı iş hayatının en önemli problemleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu 

kadar önemli hale gelen bu kavramın doğal olarak sebepleri ile beraber ele alınarak iyi bir şekilde 

analiz edilmesi örgütlerin hem bugünkü hem de gelecekteki başarısı için oldukça önemli hale 

gelmiştir. 

Çalışanların kamu kurumlarındaki sanal kaytarma düzeylerinin sosyo demografik değişkenlere 

göre incelenmesi amacı ile yapılan bu çalışmada ilk olarak sanal kaytarma davranışına ilişkin 

literatür çalışması yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için alana ilişkin geliştirilmiş 

ölçekler online anket formu ile Gaziantep ilinde görev yapan 390 kamu personeline ulaştırılarak 

veriler toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi için ise SPSS 25 istatistik programı 

kullanılmıştır.  
 

2. SANAL KAYTARMA  

Sanal kaytarma uluslararası alan yazında çeşitli biçimlerde ifade edilmektedir. Uluslararası 

literatürde sanal kaytarma davranışı; sapkın internet kullanımı, işle ilgili olmayan bilgisayar 

kullanımı, internetin kötüye kullanımı, sanal aylaklık, problemli internet kullanımı, internet 

bağımlılığı, sanal tembellik, online kaytarma, iş yerinde kişisel internet kullanımı gibi bir çok 

farklı şekilde isimlendirilmiştir (Ünal ve Tekdemir, 2015: 97; Blanchard ve Henle, 2008: 1068; 

Mahatanankoon vd., 2004: 93; Kim ve Byrne, 2011: 2271; Demirbilek ve Atila, 2021: 198-199, 

Garrett ve Danziger, 2008: 288). 

Sanal kaytarma, örgüt çalışanlarının iş ortamlarında örgüt tarafından sağlanan internet bağlantısı, 

e-posta ve teknoloji olanaklarını kişisel ihtiyaçları için kullanmalarıdır (Bock ve Ho, 2009: 124-

125). Usman ve arkadaşlarına (2019:1) göre sanal kaytarma, çalışanların çalışma saatlerinde ve 

ofis ortamında kendilerine iş amaçlı verilen cihaz ve teknolojik araçlar ile çevrimiçi alışveriş 

yapmak, kişisel e-posta kullanmak, çevrimiçi kumar oynamak, korsan materyallere erişmek, 

kişisel amaçlı görüntülü görüşmek ve sosyal medya platformlarını kullanmak gibi internet 

kullanımlarını ifade eder. 

Sanal kaytarma, çalışanın özellikle internet kullanımı yoluyla elektronik olarak aracılık edilen 

faaliyetlerde bulunduğu ve amirinin işle ilgili olarak kabul etmeyeceği bir dizi davranıştır (Askew 

vd., 2014: 1).  Lim ve Chen’e göre (2012: 343) sanal kaytarma, genellikle bir işyeri üretim sapma 

biçimi olarak kavramlaştırılabilir. Bunun nedeni, işyerinde mesai saatlerinde gerçekleştirilen bu 

faaliyetlerin verimsiz bir zaman kullanımı oluşturması ve çalışanları iş taleplerini yerine 

getirmekten alıkoymasıdır. Bu faaliyetler, interneti kişisel amaçlarla kullanmaktan, kişisel e-

postaları kontrol etmeye, alışveriş ve haber sitelerine göz atmaya, iş için güvenli olmayan web 

sitelerine erişmeye, başkalarıyla iletişim kurmaya veya yasa dışı yollarla program indirmeye 

kadar bir dizi faaliyetten oluşur (Şener, 2020: 246-247).  

Blanchard ve Henle’ye (2008) göre, sanal kaytarma faaliyetleri önemsiz sanal kaytarma (iş 

dışında e-mail alma veya gönderme, haber sitelerinde gezinme gibi) ve önemli sanal kaytarma 

(yetişkin içerikli sitelerde gezinme, kumar amaçlı siteleri giriş gibi) şeklinde iki grupta 

incelenmektedir. Önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerini gerçekleştiren kişiler bu durumu olağan 

bir hal olarak karşılarken bu kaytarmanın kurum kaynaklarında zarara yol açmadığını düşünürler. 

Önemli sanal kaytarma faaliyetlerini gerçekleştirenler ise gezindikleri sayfaların kendileri 
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açısından tehlikeli olduğunu ve bunun sonucunda karşılaşabilecekleri kanuni sonuçları da 

bilmelerine rağmen kendilerini bu tür faaliyetlerinden uzak duramamalarıdır (Örücü ve Yıldız, 

2014: 102). Mahatanankoon ve arkadaşlarına göre de (2004: 95), sanal kaytarmanın beş farklı 

etkinliği bulunmaktadır. Bunlar;  

Satın alma ve kişisel işler:  
- Kişisel olan dış işleri yürütmek,  

- Kişisel yatırım ve bankacılık faaliyetlerini yürütmek,  

- Kişisel çevrimiçi alışveriş yapmak,  

- Kişisel seyahat ve eğlence faaliyetlerini yürütmek. 

Bilgi aramak ve görüntülemek:   
- Spor, hava durumu vb. dahil olmak üzere çevrimiçi haberlerin okunması,  

- Kişisel çıkarlarla ilgili herhangi bir ürün veya hizmetin araştırılması,  

- Eğlence ürünleri ve hizmetlerinin görüntülenmesi,  

- Kişisel hobilerin araştırılması,  

- Farklı bir şirkette iş aramak. 

Kişiler arası iletişim:  
- Kişilerin arkadaşlarına ve ailelerine e-kart, e-çiçek, e-hediyeler vb. göndermesi, 

- Birden fazla posta listesine, kişiye veya haber grubuna e-posta gönderilmesi veya 

iletilmesi,  

- Çevrimiçi sınıflandırılmış reklamların kullanması,  

- Hotmail, yahoo vb. gibi bireysel web tabanlı elektronik posta kullanılması. 

Etkileşimli eğlencelere katılmak ve zaman geçirmek:   

- Gündelik çevrimiçi sohbetlere katılım,  

- İş ile ilgisi bulunmayan haber gruplarına katılım,  

- Çevrimiçi olarak açık artırmalara katılım, 

- Çevrimiçi olarak oyunlara katılım,  

- İnternette amaçsız bir şekilde rastgele gezinmek. 

Kişisel indirmeler yapmak:  
- Eğlenmek için video, ses, resim, metin indirme ve/veya görüntüleme,  

- Kişisel kullanım için yazılım indirme. 

Sanal kaytarma, çalışanların ve kuruluşların üretkenliğini ve performansını olumsuz etkilerken 

kuruluşları da etik ve yasal yükümlülüklere maruz bırakabilir (Usman vd., 2019: 1).  

Araştırmacıların büyük bir kısmı sanal kaytarmayı kurumlara zarar veren, kurumlarda üretim 

kaybına neden olan etkinlikler gibi değerlendirse de bu durumun tersini söyleyen ve sanal 

kaytarmanın özellikle internet kullanımı esnasında farklı öğrenme yöntemlerini teşvik edeceğini, 

yaratıcılığa katkı sağlayacağını ifade eden araştırmacılar da bulunmaktadır. Bu araştırmacılar, 

kişisel e-posta göndermek ve almak gibi sanal kaytarma davranışlarının işyerinde kişisel telefon 

görüşmeleri yapmaya benzer olduğunu ve bu nedenle bir avantaj olarak kabul edilebileceğini 

savunmaktadırlar (Blanchard ve Henle, 2008: 1068- 1069). 

 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli  

Bu çalışmanın amacı kamu sektöründe sanal kaytarma davranışının bazı sosyo demografik 

(cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve kurumda çalışma süresi gibi) özellikler açısından 

bir farklılığın olup olmadığını ilişkisel tarama modeliyle incelemektir. Bu model iki ve daha çok 

sayıdaki değişken arasındaki değişimin varlığını ve/veya derecesini inceleyen bir araştırma 

modeli olarak kabul edilir (Karasar, 1998: 81).   

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Örneklemi 

Gaziantep’te görevli tüm kamu personeli araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, 

gönüllülük esasına bağlı olarak ve kolayda örneklem metoduyla Gaziantep’te ulaşılabilen 390 

kamu personelinden veri sağlanmıştır. Araştırmaya katılanların 163’ü (%41,8) kadın ve 227’si 
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(%58,2) erkek ve 251’inin (%64,4) evli, 139’unun (%35,6) ise bekâr olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların 37’si (%9,5) 18-25 yaş aralığında, 195’i (%50,0) 26-35 yaş aralığında, 110’u 

(%28,2) 36-45 yaş aralığında, 48’inin (%12,3) ise 46 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Eğitim durumu açısından katılımcıların 31’i (%7,9) lise, 97’si (%24,9) ön lisans, 220’si (%56,4) 

lisans, 42’sinin de (%10,8) yüksek lisans ve üzeri düzeyde eğitim aldığı görülmüştür. Diğer 

taraftan, katılımcıların 185’inin (%47,4) 1-5 yıl arası, 98’inin (%25,1) 6-10 yıl arası, 52’sinin 

(%13,3) 11-15 yıl arası, 25’inin (%6,4) 16-20 yıl arası ve 30’unun (%7,7) 21 yıl ve üzeri aynı 

kurumda çalıştıkları belirlenmiştir.  

3.3. Araştırma Verilerini Toplama Yöntemi ve Ölçüm Aracı 

Araştırma verilerinin elde edilebilmesi amacıyla Gaziantep Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî 

Bilimler Etik Kurulunun 08.11.2021 tarihli 14 nolu toplantı ve 16 nolu kararıyla etik kurul onayı 

alınmasından sonra online olarak anket formu hazırlanmıştır. Araştırma için kullanılan online 

anket formunda 5 soru demografik ve 20 soru 5’li Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum ve 5= 

Kesinlikle katılıyorum) şeklinde olmak üzere toplam 25 soruya yer verilmiştir. Kamu çalışanların 

sanal kaytarma düzeylerini ölçmek için Blanchard ve Henle (2008: 1082) tarafından geliştirilen 

“Sanal Kaytarma Ölçeği” kullanılmıştır.  

 

4. BULGULAR 

 

Araştırma kapsamında kullanılan “Sanal Kaytarma Ölçeği” ile ilgili geçerlik analizi için temel 

bileşenler yöntemi ile varimax rotasyonlu faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

sanal kaytarma ölçeğinin 2 boyutlu olarak toplam varyansın %48,332 açıkladığı tespit edilmiştir. 

Faktör analizinde açıklanan varyans oranının %40 ile %60 arası yeterli olduğu kabul edilmektedir 

(Akçöltekin, 2019: 2719). Temel bileşenler analizi sonucu sanal kaytarma ölçeği için KMO değeri 

,871 ve Barlett Sphericity testi (Ki-Kare (df=190) 3455,605; p<,000) olması verilerin faktör 

analizine uygun olduğunu belirlenmiştir. “Sanal Kaytarma Ölçeği” ile ilgili geçerlilik ve 

güvenilirlik analizi sonuçları Tablo. 1’de sunulmuştur.         
Tablo 1: Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Sonuçları 
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Faktör 1: Önemsiz sanal kaytarma 11 4,903 24,513 0,459-0,757  

48,332 

 

0,853 

 

0,871 Faktör 2: Önemli sanal kaytarma 9 4,764 23,819 0,639-0,802 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere sanal kaytarma ölçeğinin önemsiz sanal kaytarma boyutunun faktör 

yükleri 0,459 ile 0,757 arasında ve önemli sanal kaytarma boyutunun faktör yükleri 0,639 ile 

0,802 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ölçüm aracının güvenilirliğini tespit için yaygın bir 

şekilde kullanılan Cronbach α katsayıları sanal kaytarma ölçeği için 0,853 olarak hesaplanmıştır.  

Araştırma kapsamında sosyal kaytarma düzeylerinin ölçümü için faydalanılan ölçüm aracı ile 

ilgili tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır. 
Tablo 2: Ölçüm Aracına İlişkin Ortalama, Standard Sapma, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 

 

Sanal Kaytarma Ölçeği N Ortalama 
Standard 

Sapma 
Çarpıklık Basıklık 

Faktör 1: Önemsiz sanal kaytarma 390 3,1718 ,76882 -,228 -,224 

Faktör 2: Önemli sanal kaytarma 390 2,3960 ,91458 ,248 -,551 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere sosyal kaytarma ölçeğinin önemsiz sanal kaytarma boyutunun 

ortalama ve standart sapma değerlerinin 3,1718±,76882; önemsiz sanal kaytarma boyutunun 

ortalama ve standart sapma değerlerinin 2,3960±,91458 olduğu belirlenmiştir. Ölçeklerin 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1 sınırları içinde yer aldığı ve verilerin normal dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

Araştırma kapsamında kullanılan ölçüm aracının geçerliliği ve güvenirliliği test edildikten sonra 

katılımcılara ait sanal kaytarma düzeylerinin sosyo-demografik özelliklere göre farklılık gösterip 

göstermediğine bakılmıştır. Bu doğrultuda, katılımcıların önemsiz sanal kaytarma ve önemli sanal 

kaytarma düzeyleri ile cinsiyet ve medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığının öğrenilmesi amacıyla uygulanan t testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
Tablo 3: T Testleri 

 *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 3’te de görüldüğü üzere cinsiyet değişkenin, önemsiz sanal kaytarma düzeyi bakımından 

anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular erkek katılımcıların 

(x̄=3,5579) kadın katılımcılara (x̄=3,1985) göre önemsiz sanal kaytarma düzeylerinin daha 

yüksek olduğunu göstermektedir.   

Katılımcıların önemsiz sanal kaytarma düzeylerinin yaş, eğitim durumu ve kurumda çalışma yılı 

değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amacıyla yapılan 

ANOVA analizine ait sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir.      

    
Tablo 4: ANOVA Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemsiz 

Sanal 

Kaytarma 

Gruplar N Ortalama ANOVA p 

 

 

 

 

Yaş 

18-25 yaş 

arası 

37 3,3415  

 

 

 

9,245 

 

 

 

 

,000 

26-35 yaş 

arası  

195 3,5338 

36-45 yaş 

arası 

110 3,4256 

46 yaş ve 

üzeri  

48 2,9053 

Toplam 390 3,4077 

 

 

Eğitim 

Durumu 

Lise 31 3,0235  

 

 

5,299 

 

 

 

,001* 

Ön Lisans 97 3,2849 

Lisans 220 3,4731 

Yüksek Lisans 

ve üzeri 

42 3,6320 

Toplam 390 3,4077 

 

 

1-5 yıl 185 3,2334  

 

 

6,558 

 

 

 

,000* 

6-10 yıl 98 3,6429 

11-15 yıl 52 3,5245 

16-20 yıl 25 3,7091 

 N Ort. Standart 

Sapma 

t sd p 

 

 

Önemsiz 

Sanal 

Kaytarma 

 

Cinsiyet 

Kadın 163 3,1985 ,71183 
-4,673 388 ,000* 

Erkek 227 3,5579 ,77458 

Medeni 

Durum 

Evli 251 3,3828 ,75663 

-,858 388 ,392 
Bekar  139 3,4526 ,79113 

 

Önemli 

Sanal 

Kaytarma 

Cinsiyet 

Kadın 163 2,4192 ,80733 
,881 381,294 ,661 

Erkek 227 2,3793 ,98584 

Medeni 

Durum 

Evli 251 2,3307 ,88711 
-1,902 388 ,058 

Bekar  139 2,5140 ,95415 
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Kurumda 

Çalışma 

Yılı 

21 veya üzeri 30 3,2606 

Toplam 390 3,4077 

  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere önemsiz sanal kaytarma düzeyi yaş (p=,000), eğitim (p=,001) ve 

kurumda çalışma süresi (p=,000) değişkenine göre anlamlı bir farlılık göstermektedir. Bu 

farklılıkların hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey testine ait 

sonuçlar Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de gözükmektedir.   
Tablo 5: Tukey Testi 

 

Önemsiz Sanal 

Kaytarma 

Yaş (1) Yaş (2) 
Ortalama 

Fark 
Std. Hata p 

46 yaş ve üzeri 18-25 yaş arası -,43622 ,16309 ,008* 

46 yaş ve üzeri 26-35 yaş arası -,62850 ,12012 ,000* 

46 yaş ve üzeri 36-45 yaş arası -,52032 ,12896 ,000* 

  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 5’deki Tukey testi sonucuna göre 46 yaş ve üzeri katılımcılar ile 18-25 yaş arası (p=,008), 

26-35 yaş arası (p=,000) ve 36-45 yaş arası (p=,000) katılımcıların önemsiz sanal kaytarma 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Elde edilen bulgular 18-25 yaş arası 

(x̄=3,3415); 26-35 yaş arası (x̄=3,5338) ve 36-45 yaş arası (x̄=3,4256) katılımcıların 46 yaş ve 

üzeri (x̄=2,9053) katılımcılara göre önemsiz sanal kaytarma düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. 
Tablo 6: Tukey Testi 

 

Önemsiz Sanal 

Kaytarma 

Eğitim (1) Eğitim (2) 
Ortalama 

Fark 
Std. Hata p 

Lise Lisans -,44968 ,14511 ,011* 

Lise Yüksek Lisans ve Üzeri -,60857 ,17910 ,004* 

Ön Lisans Yüksek Lisans ve Üzeri -,34712 ,13971 ,013* 

  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 6’daki Tukey testi sonucuna göre lise düzeyinde eğitim alan katılımcılar ile lisans (p=,011), 

yüksek lisans ve üzeri (p=,004) düzeyde eğitim alan katılımcıların yanı sıra ön lisans düzeyinde 

eğitim alan katılımcılar ile yüksek lisans ve üzeri (p=,004) düzeyde eğitim alan katılımcıların da 

önemsiz sanal kaytarma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Elde edilen 

bulgular yüksek lisans ve üzeri (x̄=3,4731) ve lisans (x̄=3,6320) seviyesinde eğitim alan 

katılımcıların lise seviyesinde eğitim alan katılımcılara ve yüksek lisans ve üzeri düzeyde eğitim 

alan katılımcıların da ön lisans (x̄=3,2849) düzeyinde eğitim alan katılımcılara göre önemsiz sanal 

kaytarma düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Tablo 7: Tukey Testi 

 

 

Önemsiz 

Sanal 

Kaytarma 

Meslekte 

Çalışma Yılı (1) 

Meslekte 

Çalışma Yılı (2) 

Ortalama 

Fark 
Std. Hata p 

1-5 yıl arası 6-10 yıl arası -,40944 ,09342 ,000* 

1-5 yıl arası 11-15 yıl arası -,29106 ,11737 ,014* 

1-5 yıl arası 16-20 yıl arası -,47568 ,15933 ,003* 

21 yıl ve üzeri 6-10 yıl arası -,38225 ,15602 ,015* 

21 yıl ve üzeri 16-20 yıl arası -,44848 ,20249 ,027* 

  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 7’deki Tukey testi sonucuna göre kurumda çalışma süresi 1-5 yıl arası olan katılımcılar ile 

6-10 yıl arası (p=,000), 11-15 yıl arası (p=,014) ve 16-20 yıl arası (p=,003) olan katılımcılar ve 

kurumda çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan katılımcılar ile 6-10 yıl arası (p=,015) ve 16-20 yıl 

arası (p=,027) olan katılımcıların önemsiz sanal kaytarma düzeyleri arasında anlamlı bir farlılık 

bulunmaktadır. Elde edilen bulgular kurumda çalışma süresi 6-10 yıl arası (x̄=3,6429), 11-15 yıl 
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arası (x̄=3,5245) ve 16-20 yıl arası (x̄= 3,7091) olan katılımcıların kurumda çalışma süresi 1-5 yıl 

olan katılımcıların (x̄=3,2334) oranla önemsiz sanal kaytarma düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Benzer şekilde, kurumda çalışma süresi 6-10 yıl arası (x̄= 3,6429) ve 16-20 yıl 

arası (x̄= 3,7091) olan katılımcıların kurumda çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan katılımcılara (x̄= 

3,2606) oranla önemsiz sanal kaytarma düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların önemli sanal kaytarma düzeylerinin yaş, eğitim durumu ve kurumda çalışma yılı 

değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla yapılan 

ANOVA analizine ait sonuçlar aşağıda yer alan Tablo 8’de verilmiştir.       
Tablo 8: ANOVA Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli 

Sanal 

Kaytarma 

 

 

 

Gruplar N Ortalama ANOVA p 

 

 

Yaş 

18-25 yaş arası 37 2,7568  

 

 

 

8,515 

 

 

 

 

,000* 

26-35 yaş arası  195 2,5356 

36-45 yaş arası 110 2,1960 

46 yaş ve üzeri  48 2,0093 

Toplam 390 2,3960 

 

 

 

Eğitim 

Durumu 

Lise 31 2,5233  

 

3,055 

 

 

,028* 

Önlisans 97 2,5166 

Lisans 220 2,2778 

Yüksek Lisans ve üzeri 42 2,6429 

Toplam 390 2,3960 

 

 

Kurumda 

Çalışma 

Yılı 

1-5 yıl 185 2,4733  

 

5,396 

 

 

,000* 

6-10 yıl 98 2,5454 

11-15 yıl 52 2,3718 

16-20 yıl 25 1,8667 

21 veya üzeri 30 1,9148 

Toplam 390 2,3960 

  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere önemli sanal kaytarma düzeyinin yaş (p=,000), eğitim (p=,028) ve 

kurumda çalışma süresi (p=,000) değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu 

farklılıkların hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey testi sonuçları 

Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11’de yer almaktadır.     
Tablo 9: Tukey Testi 

 

Önemli Sanal 

Kaytarma 

Yaş (1) Yaş (2) Ortalama 

Fark 

Std. Hata p 

36-45 yaş arası  18-25 yaş arası -,56080 ,16899 ,001* 

36-45 yaş arası  26-35 yaş arası -,33965 ,10603 ,001* 

46 yaş ve üzeri 18-25 yaş arası -,74750 ,19452 ,000* 

46 yaş ve üzeri 26-35 yaş arası -,52635 ,14327 ,000* 

  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 9’daki Tukey testi sonucuna göre 36-45 yaş arası katılımcılar ile 18-25 yaş arası (p=,001) 

ve 26-35 yaş arası (p=,001) katılımcıların ve 46 yaş ve üzeri katılımcılar ile 18-25 yaş arası 

(p=,000) ve 26-35 yaş arası (p=,000) katılımcıların önemli sanal kaytarma düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Elde edilen bulgular 18-25 yaş arası (x̄=2,7568) ve 26-35 yaş 

arası (x̄= 2,5356) katılımcıların 36-45 yaş arası (x̄=2,1960) katılımcılara ve 46 yaş ve üzeri 

(x̄=2,0093) katılımcılara göre önemli sanal kaytarma düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

göstermektedir.   
Tablo 10: Tukey Testi 

Önemli 

Sanal 

Kaytarma 

Eğitim Durumu 

(1) 

Eğitim Durumu 

(2) 

Ortalama 

Fark 
Std. Hata p 

Lisans Ön Lisans -,23883 ,11060 ,031* 

Lisans 
Yüksek Lisans ve 

üzeri 
-,36508 ,15280 ,017* 
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  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 10’daki Tukey testi sonucuna göre lisans ile ön lisans (p=,031) ve yüksek lisans ve üzeri 

(p=,017) eğitim düzeyine sahip katılımcıların önemli sanal kaytarma düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. Elde edilen bulgular eğitim durumu lisans (x̄=2,2778) düzeyinde olan 

katılımcıların yüksek lisans ve üzeri (x̄=2,6429) ve ön lisans (x̄=2,5166) düzeyinde eğitim alan 

katılımcılara göre önemli sanal kaytarma düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. 
Tablo 11: Tukey Testi 

 

Önemli 

Sanal 

Kaytarma 

Meslekte 

Çalışma Yılı (1) 

Meslekte 

Çalışma Yılı (2) 

Ortalama 

Fark 
Std. Hata p 

16-20 yıl arası 1-5 yıl arası -,60661 ,19062 ,002* 

16-20 yıl arası 6-10 yıl arası -,67868 ,20044 ,001* 

16-20 yıl arası 11-15 yıl arası -,50513 ,21772 ,021* 

21 yıl ve üzeri 1-5 yıl arası -,55846 ,17607 ,002* 

21 yıl ve üzeri 6-10 yıl arası -,63054 ,18666 ,001* 

21 yıl ve üzeri 11-15 yıl arası -,45698 ,20510 ,026* 

  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 11’deki Tukey testi sonucuna göre kurumda çalışma süresi 16-20 yıl arası olan katılımcılar 

ile 1-5 yıl arası (p=,002), 6-10 yıl arası (p=,001) ve 11-15 yıl arası (p=,021) olan katılımcılar ve 

kurumda çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan katılımcılar ile 1-5 yıl arası (,002), 6-10 yıl arası 

(p=,001) ve 11-15 yıl arası (p=,026) olan katılımcıların önemli sanal kaytarma düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Elde edilen bulgular kurumda çalışma süresi 1-5 yıl arası 

(x̄=2,4733), 6-10 yıl arası (x̄=2,5454) ve 11-15 yıl arası (x̄=2,3718) olan katılımcıların kurumda 

çalışma süresi 16-20 yıl olan katılımcılara (x̄=1,8667) oranla önemli sanal kaytarma düzeylerinin 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, kurumda çalışma süresi 1-5 yıl arası 

(x̄=2,4733), 6-10 yıl arası (x̄=2,5454) ve 11-15 yıl arası (x̄=2,3718) olan katılımcıların kurumda 

çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan katılımcılara (x̄=1,9148) oranla önemli sanal kaytarma 

düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Son 20-25 yılda özellikle bilişim alanındaki teknolojik değişimler kamu sektöründe çalışan 

personellerin işlerini oldukça kolaylaştırmış ve önceden çok fazla zaman harcayarak yaptıkları 

işleri daha kolay ve daha kısa zamanda yapılır hale getirmiştir. Son iki yılda (Covid 19 pandemi 

dönemi) çalışanların bir çok işini fiziki olarak bir işyerine gelmeden uzaktan yapabilmeleri 

teknolojik ilerlemenin ne aşamada olduğunu göstermektedir.  

Son dönemde internet erişiminin çok yaygın ve kolay olması, çalışanların günümüz dünyasında 

olup bitenlerden haberdar olma isteği, ekonomik yönden insanların yatırımlarını daha kolay 

gerçekleştirebilmeleri ve bununla ilgili takipleri, çalışma esnasında sanal kaytarma faaliyetlerini 

daha da yaygın hale getirmiştir. Hemen her ortamda çok kolay bir şekilde kullanabildiğimiz 

internet, bize bir çok farklı açıdan kolaylıklar sağlasa da kurumlar açısından personel yönetimi 

bakımından bir takım zorlukları da beraberinde getirmiştir. Personelin çalışma esnasında kurum 

tarafından sağlanan teknolojik kolaylıkların amacı dışında kullanılması ve buna bağlı olarak 

meydana gelen üretim kayıpları da gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektör işletmelerinde 

istenmeyen durumlardan bir tanesidir. Tüm çalışma alanlarında olduğu gibi kamu çalışanlarının 

da kendilerine görevlerini yerine getirebilmeleri için sunulan internetin iş dışı faaliyetlerde 

kullanmalarının kontrol edilmesi kurumların başarısı için oldukça önemlidir.  

Günümüz çalışma hayatında rekabetin de etkisiyle ortaya çıkan verimlilik anlayışıyla beraber 

çalışanların tüm dikkatlerini işleri/görevleri üzerinde toplamaları bütün yöneticiler tarafından 

beklenen en önemli çalışan davranışları içinde yer almaktadır. Bu doğrultuda çoğu yönetici 

astlarının görevlerini aksatabilecek her türlü davranışını kontrol altına alabilmek adına kurallar 

koymaya çalışmaktadır. Sanal kaytarma davranışları da yöneticilerin kontrol altına almaya 
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çalıştıkları, verimliliğe zarar veren ve bazen de kontrol edilemeyen davranışlar arasında yer 

almaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı da kamusal alanda çalışan kişilerin sanal kaytarma düzeylerinin 

demografik değişkenlere göre araştırılmasıdır. Bu amaçla yapılan analiz sonucunda elde edilen 

bilgilere göre erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla önemsiz sanal kaytarma düzeylerinin 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Çivilidağ (2017); Ürek, Demir ve 

Uğurluoğlu’nun (2017) çalışmaları ile örtüşmektedir. Kadın katılımcılar ile erkek katılımcılar 

arasında önemli sanal kaytarma düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Elde edilen bu 

sonuç Çivilidağ’ın (2017) çalışması ile örtüşürken Ürek, Demir ve Uğurluoğlu’nun (2017) 

çalışmaları ile örtüşmemektedir. 

Medeni durum değişkeni açısından bakıldığında katılımcıların bekar ya da evli olmasının gerek 

önemli gerekse önemsiz sanal kaytarma düzeyleri açısından anlamlı bir farklılığa neden olmadığı 

gözlemlenmiştir. Bu sonuç Zeren ve Yalçın’ın (2021) çalışmalarında elde ettikleri bulgular ile 

örtüşmektedir.  

Kamu çalışanlarının sanal kaytarma düzeylerinin yaş, eğitim durumu ve kurumda çalışma yılı 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığın olup olmadığının tespiti amacıyla ANOVA analizine 

başvurulmuştur. Yaş, eğitim durumu ve kurumda çalışma yılı değişkenleri dikkate alındığında 

sanal kaytarma ve alt boyutları bakımından her üç değişken için de istatistiki açıdan anlamlı 

farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar Zeren ve Yalçın (2021); 

Çetintürk (2020); Ünal ve Tekdemir’in (2015) elde ettikleri sonuçlar ile örtüşmektedir. 
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Abstract 

Phonetic symbolism, which refers to a direct linkage between sound and meaning, has received attention of scholars 

and practitioners for a long time. However, little has been known about phonetic symbolism effects on brand naming 

in Turkish. So, this study attempts to examine the phonetic symbolism effect on brand gender perception and brand 

name preference for gender specific product in Turkish. Two studies are performed to test the phonetic symbolism 

effect. In this context, while Study 1 examines whether a merely sound in a brand name can influence perception of 

consumers about brand gender, Study 2 explores whether a brand name including specific sound is more preferred for 

a gender specific product. The findings of the Study 1 reveal that invented brand names including front vowels (i.e., 

/e/, /i/) are perceived more feminine than invented brand names including back vowels (i.e., /o/, /u/). The findings of 

the Study 2 also strengthen the findings of Study 1, and present that invented brand names including front vowels are 

more preferred for a feminine product compared to the brand names including back vowels. In this context, the results 
of the study provide fruitful contribution to both relevant literature and marketing practitioners.  

Key words: brand names, phonetic symbolism, front vowels, back vowels, brand gender perception, brand name 
preference 

 

MARKA İSİMLERİNDEKİ SESLER MARKA CİNSIYETİ HAKKINDA BİLGİ 

VERİR Mİ? 

Özet  

Ses ve anlam arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu kabul eden ses simgeciliği uzun zamandır araştırmacıların ve 

uygulayıcıların dikkatini çekmektedir. Ancak, ses simgeciliğinin marka isimleri üzerindeki etkisi hakkında dilimizde 

hala yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, ses simgeciliğinin tüketicilerin marka cinsiyetine yönelik 

algıları ve belli bir cinsiyete özel olarak üretilen ürünler için marka ismi tercihleri üzerindeki etkisini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Araştırmada 2 çalışma yapılmıştır. Bunlardan ilki marka isimlerinin içindeki tek bir sesin markanın 

cinsiyeti hakkında bilgi verip vermediğini araştırırken, ikinci çalışma, belli seslerden oluşan marka isimlerinin belli bir 

cinsiyete ait bir ürün için daha çok tercih edilip edilmediğini araştırmıştır. İlk çalışmanın bulguları, içinde ön dil ünlüleri 

(/e/, /i/) bulunduran marka isimlerinin, içinde arka dil ünlüleri (/o/, /u/) bulunduran marka isimlerine göre daha kadınsı 

algılandığını göstermiştir. İkinci çalışmanın bulguları, ilk çalışmanın bulgularını güçlendirmiş ve içinde ön dil ünlüleri 

bulunan marka isimlerinin kadınlar için üretilen ürünler için daha çok tercih edildiğini göstermiştir. Bu bulgular hem 
ilgili literatüre hem de pazarlamacılara ve marka yöneticilerine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: marka isimleri, ses simgeciliği, ön dil ünlüleri, arka dil ünlüleri, marka cinsiyeti algısı, marka ismi 
tercihi 

1. INTRODUCTION 

 

As the number of new products introduced to marketplace increases day by day, consumers are 

exposed to an increasing number of new brands. In such an overcrowded marketplace, branding 

strategies are becoming more important today than ever to differentiate the brands among others. 

Herein, not only a staggering number of new brands but also being the one that creates positive 

and favorable associations in the minds of consumers among others turns into a real challenge for 

contemporary companies. In order to establish favorable product associations, it is crucial to 

decide on a right “brand meaning” and operationalize it before market entry (Aaker and Keller, 

1990; Gardner and Levy, 1955). Brand meaning, which refers to the essence of identity of a brand 

in terms of its functions, personality and values (Keller, 2013), can be communicated with 

different brand elements such as brand names (Keller et al., 1998; Klink 2003; Robertson 1989). 

Also, a successful brand name selected for a new product will increase awareness and establish 

positive, unique and strong brand image for the product (Aaker, 1991). Accordingly, the name 

selected for a new brand literally determines the success of the brand in the marketplace. All of 
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them explain that’s why selecting an appropriate brand name for a new product is one of the most 

important tasks in designing its introductory marketing programs. 

On the other hand, brand naming task of marketers has become much more complex because 

creating new brand names, which can be easily differentiated from others, is more difficult today. 

For that reason, instead of selecting an existing word or name for their new products, marketers 

prefer to design a new brand name for them by adopting novel methods. Phonetic symbolism, 

which refers to direct and non-arbitrary link between sound and meaning, is one of these methods 

(Klink, 2000). The empirical findings on phonetic symbolism in marketing literature reveal that 

it is possible to design invented but inherently meaningful brand names (e.g., Athaide and Klink, 

2012; Baxter and Lowrey, 2011; Baxter et al., 2014; Klink, 2000; 2001; Yorkston and Menon, 

2004). Drawing upon the extant marketing literature on phonetic symbolism, it can be concluded 

that sounds constituting a brand name can give a cue to customers about functions, attributes, 

personality and values of the products, although the brand name itself seems non-sense at first 

sight (Klink, 2009). Accordingly, phonetic symbolism can shape the perceptions of consumers by 

providing interpretive conclusion about the brand and product, as well as influencing brand name 

preference for a product with outstanding attributes. However, phonetic symbolism effects on 

attribute perception and brand name preference have been only explored in major European 

language such as English (e.g., Klink, 2003; Lowrey and Shrum, 2007), German (e.g., Kuehnl 

and Mantau, 2013), French (e.g., Lowrey et al., 2008; Shrum et al., 2012) and Spanish (e.g., 

Shrum et al., 2012). Though there is a tiny effort to understand phonetic symbolism effects on 

attribute perception and brand name preference with respect to product size and width dimensions 

(Ögel, 2019), still little has been known about the interplay between sound and meaning in 

Turkish with respect to different aspects. Therefore, this study attempts to explore the interplay 

between sound and meaning in Turkish with respect to brand gender perception. Gender is 

particularly employed in this study because gender has frequently been utilized by marketers as a 

basis for segmentation, targeting and positioning strategies (Wu et al., 2013). In addition, gender 

is one of the salient characteristics of a product which can be easily perceived by target customers 

through several cues such as brand names. In this context, if it is proved that sounds in a brand 

name can convey meaning about masculinity or femininity of a product in Turkish, phonetic 

symbolism will become an effective brand naming method for a new product which is designed 

for a specific gender. 

Building on the foregoing discussion stated above, it is expected that empirical findings of the 

study provide fruitful contribution to relevant literature in several aspects. First, this study is the 

first phonetic symbolism study which examines whether sounds in a brand name can inherently 

convey meaning about masculinity or femininity of a brand to customers in Turkish. Second, 

based on the results of the study, this study extends the previous marketing studies on brand 

naming by displaying the phonetic symbolism effect on brand gender perception and brand name 

preference for gender specific product in Turkish. Third, the results of the study strengthen the 

universal phonetic symbolism effect suggested by several scholars (e.g., Ultan, 1978). Besides, 

the empirical findings of the study also contribute to marketing and brand managers by presenting 

how a fictitious and non-sense brand names can also be inherently meaningful, indeed. Thus, the 

findings of this study particularly help brand managers indicating that how they can design 

effective brand names for their gender specific products.  

The rest of the study is arranged as follows. Initially, the relevant literature on phonetic symbolism 

and brand gender is examined. After that, theoretical framework and hypotheses development are 

explained precisely. Then, research design and empirical findings of the study are presented and 

discussed. Afterwards, discussion and managerial insights are presented and managerial 

implications are elaborated. Finally, conclusion, limitations of the present study and 

recommendations for further research are remarked. 
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2. LITERATURE REVIEW 

 

2.1. Phonetic Symbolism  

Under the light of foundational principle of modern linguistics, several mainstream linguists 

pretend conventional, arbitrary and non-direct linkage between speech sounds and semantic 

concepts (Fromkin et al., 2014; Haynie et al., 2014). So, they accept that sounds in a word do not 

have any inherent and logical links with the thing it refers in real world, but merely the speaker 

of the language must agree that it refers the thing (Brinton, 2000). Extant evidence regarding real 

words also shows that the relation between their phonetic structure and meaning is very weak 

(Robertson, 1989). Nevertheless, if the words are unfamiliar for individuals, the role of their 

sounds in communicating meaning to the individuals can be completely different. In the case of 

fictitious and invented words, the sounds constituting a word is more likely to be utilized by 

individuals to derive meaning about the word (Köhler, 1929). In addition, empirical evidence 

shows that the meanings attributed to a fictitious word by its sounds are frequently consistent 

(Sapir, 1929; Köhler, 1929; Newman, 1933), and there is a universally consistent interaction 

between sound and meaning (Ultan, 1978). 

Based on these empirical findings, it can be concluded that sounds constituting the words can 

convey meaning about the words. The concept adopted to literally explain this phenomenon in 

extant literature is called “phonetic symbolism” (Fischer, 1999). In pertaining literature, phonetic 

symbolism is delineated as the natural link (e.g., Abelin, 2015) and direct linkage (e.g., Hinton et 

al., 1994) between sound and meaning. In this context, contrary to foundational principle of 

modern linguistics, phonetic symbolism suggests that the linkage between sound and meaning is 

non-arbitrary (Sapir, 1929; Lowrey and Shrum, 2007) and systematic (Jespersen, 1922). Drawing 

upon the phonetic symbolism argument, merely the tiniest bits of sounds constituting a word is 

more likely to connotate inherent meaning about the word (Bolinger, 1975). This connotation is 

mostly observed because of the resemblance in the usage of vocal pitch to convey submission or 

aggression (Ohala, 1994), and this also enables that some sounds constituting the words are 

properly reflecting the meaning of the words (Allott, 2012). Accordingly, sounds per se are 

enough to communicate particular meaning (Jespersen, 1922; Sapir, 1929). 

To shed a light on understanding phonetic symbolism, systematic and non-arbitrary relationship 

between sound and meaning has been explored and proved by a large number of experimental 

studies conducted in different areas such as linguistics, psycholinguistics, psychology. Recent 

years, phonetic symbolism also paves the way for brand naming research, and many marketing 

studies on phonetic symbolism present that sounds of a brand name have inherent meaning and 

consistently communicate this meaning with consumers (e.g., Baxter and Lowrey, 2011; Baxter 

et al., 2014; Klink, 2000; Lowrey and Shrum, 2007). Thus, the empirical findings regarding 

phonetic symbolism effects in brand naming help brand managers to design and select an 

appropriate brand name for a new product by playing with the sounds that reflect the right brand 

meaning.  

2.2.  Brand Genders 

Brands with appealing personality is frequently accepted as a charming relationship partner 

(Fournier, 1998) for consumers who are particularly in tendency to identify themselves and 

communicate their self-image and personality with others through brands (Wattanasuwan, 2005). 

For this type of consumers, brands are more likely to be used as symbolic devices which reflect 

their personality, identity and values (Keller, 2013).  In this context, establishing a brand 

personality is considered as one of the important tasks of marketers to influence brand attitudes, 

purchase intentions and loyalty of consumers (Freling et al., 2011), which in turn leads to brand 

equity (Keller, 1993). 

Among the several brand personality traits, sexual identity is the most noticeable personality trait 

(Dion et al., 1972) because consumers can readily identify gender-related traits and characteristics 

(Lieven et al., 2014). In this context, since brand gender dimensions in terms of femininity and 

masculinity are salient (Grohmann, 2009), it is normal to expect that consumers can use brand 
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gender, while they are evaluating brands. In this process, brand design elements such as brand 

names significantly affect perception of consumers towards brand personality (Batra et al., 1993). 

In relevant literature, academic research on brand names indicates that brand names including 

some specific sounds are more associated with femininity and feminine products (Wu et al., 

2013). In addition, since brand gender in terms of femininity and masculinity influences consumer 

responses to brands (Grohmann, 2009) and their perceptions and preferences (Lieven et al., 2015), 

the sounds in a brand name, which convey a cue about femininity or masculinity of the brand, can 

contribute to formation of positive responses and perceptions towards the brand. Thus, brand 

gender provides an important ground to test the phonetic symbolism effect and provide fruitful 

contributions to marketing practice. 

 

3. THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESES OF THE STUDY 

 

3.1.   Front vs. Backs Vowels and Gender Perception 

Increasing number of research on interplay between sound and meaning consistently present that 

a consumer can derive a meaning about product characteristics just being exposed to sounds in a 

brand name (e.g., Baxter and Lowrey, 2011; Lowrey and Shrum, 2007). The interaction between 

sound and meaning has also been examined within the context of brand genders with several 

research in relevant literature (e.g., Klink, 2000; 2009; Klink and Athaide, 2012; Lieven et al., 

2015; Wu et al., 2013).  The findings of these studies reveal that brand names including front 

vowels (/i/ and /e/) are perceived more feminine compared to brand names including back vowels 

(/o/ and /u/). Nevertheless, the interaction between sound and meaning within the context of brand 

gender perception has been tested only in major European language such as English (e.g., Klink, 

2000). Initiated by the universal phonetic symbolism effect (Ultan, 1978), which suggests a 

consistent and systematic relationship between sound and meaning, we assume that; 

 

H1: Brand names including front vowels (/e/, /i/) are significantly perceived as more feminine 

than brand names including back vowels (/o/, /u/) in Turkish. 

 

3.2.  Front vs. Backs Vowels and Brand Name Preference for Gender Specific Product 

In order to strengthen the relationship between sound and meaning, it is crucial to explore the 

interplay between sound and meaning with respect to brand name preference.  The recent 

empirical studies on sound and brand name interaction have presented that a customer can 

favourably welcome brand names, when there is a congruence between their sound structure and 

characteristics (e.g., Baxter and Lowrey, 2011; Klink, 2000; 2003; 2009; Lowrey and Shrum, 

2007; Yorkston and Menon, 2004). The influence of congruence between sound and meaning on 

customer brand name preference has been examined within the context of front/back vowel 

distinction by a few numbers of studies in relevant literature. These studies empirically and 

consistently disclose that since front vowels (/e/, /i/) are frequently associated with femininity, 

consumers are more likely to prefer brand names containing front vowels for feminine products 

(Lieven et al., 2015; Wu et al., 2013).  Nevertheless, as well as in attribute perception, the effects 

of vowels on brand name preference have been tested only in English (e.g., Wu et al., 2013). In 

this context, drawing upon the phonetic symbolism and overview of phonetic symbolism 

literature on front/ back vowel distinction with respect to brand-gender attributes, we posit that; 

 

H2: Brand names including front vowels (/e/, /i/) are significantly more preferred for feminine 

products than masculine products. 
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4. RESEARCH METHOD 

 

4.1. Research Design 

To shed a light on understanding phonetic symbolism effects in Turkish, this study primarily 

attempts to explore the link between sound and meaning within brand gender context. To address 

this purpose, the interplay between sound and meaning is tested with 2 studies in this research. In 

this context, Study 1 is designed to examine whether merely a sound in an invented brand name 

can convey any information about gender of a brand; whereas Study 2 is designed to explore 

whether an invented brand name is associated with a product when gender of the brand is 

congruent with the meaning derived from the sound structure of the brand name. Accordingly, 

while Study1 addresses the Hypothesis 1, Study 2 addresses the Hypothesis 2. 

 

4.2.  Study 1 

 

4.2.1. Participants and Sampling Process 

Pertaining literature on phonetic symbolism presents that it is useful to work with sample groups 

who are older than 9 years old because of the phonological awareness (Baxter and Lowrey, 2011). 

Besides, working with homogenous group with less differences in terms of their demographics 

may be useful to better explore existing theoretical differences (Erdem et al., 2006). Since this 

study concentrates on theoretical explanation of phonetic symbolism theory in Turkish with 

respect to brand gender, working with homogenous groups like student samples with less inter-

subject variance increases possibility of the findings which support that the theory is true 

(Sternthal et al., 1994).  

Building on the foregoing discussion stated above, Turkish university students are selected as the 

unit of sample in Study 1. The students are picked up from undergraduate students studying in 

Faculty of Economics and Administrative Sciences at Afyon Kocatepe University, Turkey. The 

sample is intentionally composed of undergraduates who are native Turkish speakers; cannot 

speak any other foreign language fluently; and have never been abroad before to mitigate any 

bilingual influence on phonetic symbolism impacts. Thence, undergraduate sample is purposively 

constructed from the ones who have these criteria. 

Besides, while at least a sample size must be 50 to obtain reliable results from brand naming 

research (Blackett, 1989), a sample size more than 200 is literally unnecessary (Kohli, 1997). 

Accordingly, 103 undergraduate students are reached at by the use of purposive sampling method 

but 7 of the questionnaires are discarded from the study because of missing data. Finally, 96 

questionnaires are accepted full completed and included into data analysis process. The 

demographics of the participants of Study 1 are given in Table 1. 

 
Table 1. Demographics of the Participants of Study 1 

Gender  Frequency Percent 

    Female 53 55.2 

    Male  43 44.8 

     Total 96 100 

Age    

    20 years old and less 16 16.67 

    21 years old 29 30.21 

    22 years old 24 25 

    23 years old 19 19.79 

    24 years old and above 8 8.33 

    Total 96 100 

Department   

     Business Administration 19 19.79 

     Economics 15 15.62 

     Public Finance 25 26.04 

     International Trade and Finance 21 21.88 

     Political Science and Public Administration 16 16.67 

     Total 96 100 
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Class   

     Freshmen 35 36.46 

    Sophomore  27 28.12 

    Junior 19 19.79 

    Senior 15 15.63 

    Total 96 100 

 

Referring to Table 1, 53 of the participants are female (55.2 percent), while 43 of them are male 

(44.8 percent).  With respect to age distribution, 16 of the participants are 20 years old and less 

(16.67 percent); 29 of them are 21 years old (30.21 percent); 24 of them are 22 years old (25 

percent); 19 of them are 23 years old (19.79 percent); and finally, 8 of them are 24 years old and 

above (8.33 percent). In terms of department, 19 of the participants are studying at Business 

Administration department (19.79 percent); 15 of them are studying at Economics department 

(15.62 percent); 25 of them are studying at Public Finance department (26.04 percent); 21 of them 

are studying at International Trade and Finance department (21.88 percent); and 16 of them are 

studying at Political Science and Public Administration department (16.67 percent). In terms of 

class level, 35 of the total participants are freshmen (36.46 percent); 27 of them are sophomores 

(28.12 percent), 19 of them are juniors (19.79 percent); and 15 of them are senior students (15.64 

percent). With respect to foreign language, 88 of the participants (91.66 percent) reported that 

they speak English, while 4 of them stated that they speak Russian (4.17 percent) and 4 of them 

stated that they speak Arabic (4.17 percent) (See Table 2). In terms of English, 56 of the 

participants (58.33 percent) have beginner level of proficiency in English and 32 of them (33.33 

percent) have pre-intermediate level of proficiency in English. In addition, 4 of them (4.17 

percent) and 4 of them (4.17 percent) have beginner level of proficiency in Russian and Arabic, 

respectively. Accordingly, none of the participants stated that they speak any foreign language 

fluently.   

 
Table 2. Foreign Language and Foreign Language Level of the Participants 

Foreign Language Beginner Pre-intermediate  

Frequency Percent Frequency Percent Total 

English 56 58.33 32 33.33 88 

Russian 4 4.17 - - 4 

Arabic 4 4.17 - - 4 

Total 64 67.67 32 33.33 96 

 

4.2.2. Procedure 

The data are compiled from the participants from 09.12.2021 to 20.12.2021. Each section in Study 

1 is performed in small groups including 12 to 15 participants in a quiet classroom with good 

illumination.  

At the beginning of each section, 2-page questionnaire booklet is delivered to each participant in 

which the tasks must be followed by the participants are given at the first page. Nevertheless, the 

participants are not informed about the real purpose of the study.  Each question pair given at 

second page of the booklet addresses Hypothesis 1. 

 Drawing upon the working memory model of Baddeley and Hitch (1974) which posits that people 

are endowed with a phonological store and an articulatory control process, it is asked participants 

to circle their choice for one of the two non-sense words that inherently better communicate 

information about an attribute given for a particular product in pioneering phonetic symbolism 

studies (e.g., Newman, 1933; Sapir, 1929). In this context, invented words are frequently visually 

presented to participants, and it is asked them to read the stimuli silently by themselves, and then 

respond each stimulus after completing reading in several studies (e.g., Klink, 2000). Thence, in 

Study 1, invented word pairs are also visually presented to respondents. However, rather than 

asking participants to select their choice between two invented brand names for a given product 

characteristic by employing direct matching task, it is asked them to rate their gender perception 

regarding each brand name in every brand name pair.  
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To quantitatively measure the connotative meaning of brand name stimuli on the continuum of 

femininity and masculinity, five-point semantical differential scale is adopted. Scale points are 

numbered from 1 to 5 to enhance the convenience in understanding and completing the 

questionnaire. In this scale, while “1” refers to the closest point to femininity, “5” refers to the 

closest point to masculinity. “3” refers to neutrality.   

In Study 1, at the beginning of each session, participants are informed about how they respond to 

brand name stimuli in a scale after reading each stimulus silently. After completing their rating 

for each brand name pair, it is asked them to fulfil demographic data. Then, they are debriefed. 

The sessions in Study 1 are organized to be lasted for 10 minutes. 

 

4.2.3. Stimuli 

To better understand the relationship between sound and meaning, meanings are matched with 

invented non-sense words in almost all phonetic symbolism research (e.g., Sapir, 1929). This 

approach is based on an experimentation suggested by Köhler (1929) in which respondents 

matched fictitious word “baluma” with rounded figures; whereas they matched fictitious word 

“takete” with angular figures. Accordingly, since then the study of Sapir (1929) and Köhler 

(1929), a great number of research on phonetic symbolism has empirically certified that humans 

associate certain sounds with specific attributes (e.g., Baxter and Lowrey, 2011; Klink, 2003; 

Ramachandran and Hubbard, 2001) by using fictitious words. In this context, to explore the 

phonetic symbolism effect in brand naming context with respect to brand gender, fictitious word 

pairs must be initially invented, and then they must be tested to understand whether they are 

perceived consistently in Turkish, as well. 

In Study 1, the interaction between sound and meaning is tested with respect to front/back vowel 

distinction. Frontness and backness of the vowels are characterized by the position of tongue in 

the mouth, when a vowel sound is pronounced (Özsoy, 2002). For Turkish, while “i”, “e”, “ö” 

and “ü” are front vowels because the frontness of the tongue in the mouth increases when these 

sounds are uttered; “ı”, “a”, “o” and “u” are back vowels because the tongue is relatively toward 

back of the mouth when these sounds are pronounced (Ergenç, 2002). However, since the sound 

“a” is frequently considered as central vowel in front/back vowel continuum compared to other 

back vowels (Ergenç and Bekar Uzun, 2017), it seems particularly inappropriate to explore 

phonetic symbolism effect with respect to front and back vowel distinction. 

In pertaining literature, a remarkable amount of branding study on phonetic symbolism contrasts 

the front vowels “e” and “i” with the back vowels “o” and “u” to test the interplay between sound 

and meaning (e.g., Athaide and Klink, 2012; Baxter and Lowrey, 2011; Lowrey and Shrum, 2007; 

Yorkston and Menon, 2004). Thence, to test the Hypothesis 1, rounded back vowels “o” and “u” 

and unrounded front vowels “e” and “i” are selected to compare and contrast the effects of 

phonetic symbolism with respect to brand gender perception. 

In this context, by adopting contrasting sounds, a total of 4 contrasts (i.e., “e” vs. “o”, “e” vs. “u”, 

“i” vs. “o”, and “i” vs. “u”) are established for vowel sounds. This means that 4 brand name pairs 

with 4 different sound combinations in terms of front/back vowel distinction are invented to 

explore the effects of front/back vowel distinction on brand gender perception. In addition, to 

prevent leading any semantic associations, completely fictitious word pairs are invented for Study 

1. These word pairs are created by adopting the consonant-vowel-consonant (CVC) approach 

utilized by Sapir (1929). Based on this approach, fictitious words in pair are matched for the initial 

and final consonants, while the vowels are altered. Accordingly, fictitious words are manipulated 

by merely changing one sound and keeping the remaining part same (See Table 3).  

 Moreover, all fictitious brand names are generated as two syllable words, since single syllable 

words may be frequently associated with any real-life words. In all brand name pairs, contrasting 

sounds are given at the first syllable. Brand name pairs are intentionally invented in order not to 

include any sounds and words that can be associated with existing words semantically. Besides, 

though much attention is paid to invent completely fictitious brand names, these brand name 
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stimuli are pre-tested before they are to be used in data analysis to understand whether these brand 

names remind any existing brand names or any real words to participants in any language. 

 
Table 3. Brand Name Pairs Differed in Terms of Front vs. Back Vowels 

Gender Attribute Word Pair 1 Word Pair 2 Word Pair 3 Word Pair 4 

 

 

Femininity 

Vigep 

[vɪˈgep] 

 
Vogep 

[vɔˈgep] 

Nidef 

[nɪˈdef] 

 
Nudef 

[nᴜˈdef] 

Pebiv 

[peˈbɪʋ] 

 
Pobiv 

[pɔˈbɪʋ] 
 

Legiv 

[leˈgɪʋ] 

 
Lugiv 

[lᴜˈgɪʋ] 

         

4.2.4. Analysis 

In attempt to compare the front vowel and back vowel on brand gender perception, brand name 

pairs manipulated by merely changing only vowels being contrasted (/i/ vs. /o/, /i/ vs. /u/, /e/ vs. 

/o/, /e/ vs. /u/) at the first syllable are utilized as stimuli. As aforementioned in procedure section, 

participants are asked to evaluate brand names in each brand name pair and rate their brand gender 

perception for contrasted brand names relative to each other on femininity and masculinity 

continuum on semantic differential scale. So, each participant is measured twice for every brand 

name pair. In this context, since the observations are paired, and the two sets of observations 

relate to same participants, paired samples t-test is adopted to understand whether there is a 

significant difference between brand gender perception for brand names including front or back 

vowels (Malhotra, 2010). Before conducting paired-samples t-test, all of its assumptions have 

been ensured.  

 

4.2.4.1. Front vs. Back Vowel Distinction Effects on Brand Gender Perception 

As well as it is validated in English by several studies (e.g., Klink, 2009), it is assumed that a 

brand name containing front vowels (/i/, /e/) is more likely to be related to femininity, while a 

brand name containing back vowels (/o/, /u/) is related to masculinity. To test whether there is a 

significant difference between femininity and masculinity perception with respect to brand names 

manipulated by front vs. back vowels, paired sample t- test is performed. Referring to the paired 

sample statistics (See Table 4), brand names including front vowels like Vigep (MVigep= 2.260, 

SDVigep= 1.2247), Nidef, (MNidef = 2.563, SDNidef = 1.3519), Pebiv (MPebiv= 2.354, SDPebiv = 1.2051) 

and Legiv (MLepiv = 2.521, SDLepiv = 1.4066)  are perceived more feminine compared to brand 

names including back vowels Vogep (MVogep= 3.760, SDVogep = 1.3278 ), Nudef (MNudef = 3.500, 

SDNudef = 1.4142), Pobiv (MPobiv = 3.771, SDPobiv = 1.3017) and Lugiv (MLugiv = 3.323, SDLugiv = 

1.3879), respectively.  

 
Table 4. Paired Samples Statistics of Brand Gender Perception for Each Brand Name  

Brand Gender Perception for 

brand name pairs manipulated on front/back 

vowel distinction 

 

Mean 

 

N 

 

Standard Deviation 

 

Standard Error 

Mean 

Pair 1                          Vigep 
                                    Vogep 

2.260 
3.760 

96 
96 

1.2247 
1.3278 

.1250 

.1355 

Pair 2                          Nidef 

                                    Nudef 

2.563 

3.500 

96 

96 

1.3519 

1.4142 

.1380 

.1443 

Pair 3                          Pebiv 

                                    Pobiv 

2.354 

3.771 

96 

96 

1.2051 

1.3017 

.1230 

.1328 

Pair 4                          Legiv 

                                    Lugiv 

2.521 

3.323 

96 

96 

1.4066 

1.3879 

.1436 

.1416 

 

 The results of paired samples t-tests for each brand name pair also reveal that there is a significant 

difference between brand name pairs Vigep and Vogep (t(95) = -6,525, p < 0.05), Nidef and 

Nudef (t(95) = -3,861, p < 0.05), Pebiv and Pobiv (t(95) = -6,591, p < 0.05), and Legiv and Lugiv 

(t(95) = -3,222, p < 0.05) with respect to femininity and masculinity perception (See Table 5). 
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Table 5. Paired Samples T-Tests Results for Brand Gender Perception for Each Brand Name Pair 

Brand Gender Perception (Paired 

Difference) 

Mean 

(Paired Difference) 

Standard Deviation 

t df Sig.(2-

tailed) 

Pair 1         Vigep - Vogep -1.5000 2.2525 -6.525 95 .000 

Pair 2         Nidef - Nudef -.9375 2.3789 -3.861 95 .000 

Pair 3         Pebiv - Pobiv -1.4167 2.1060 -6.591 95 .000 

Pair 4         Legiv - Lugiv -.8021 2.4392 -3.222 95 .002 

 

Based on results in Table 4 and Table 5, it can be concluded that each fictitious brand name 

containing front vowels (/i/, /e/) is consistently perceived more feminine than each brand name 

containing back vowels (/o/, /u/). Nevertheless, to test H1 which posits that brand names including 

front vowels (/e/, /i/) are significantly perceived as more feminine than brand names including 

back vowels (/o/, /u/), the responses of participants regarding brand gender perception are 

aggregated and averaged for brand names including front vowels and back vowels. Then, paired-

samples t-test is re-performed. Referring to the results in Table 6 and Table 7, fictitious brand 

names containing front vowels (/i/, /e/) (MFront vowels = 2.4245, SDFront vowels= 0.91775, t (95) = -

7.313, p < 0.05) are significantly perceived more feminine than fictitious brand names containing 

back vowels (MBack vowels = 3.5885, SDBack vowels= 0.89515). Accordingly, H1 is supported. 

 
Table 6. Paired Samples Statistics for Brand Gender Perception 

 

Pair 

 

Mean 

 

N 

 

Standard 

Deviation 

 

Standard 

Error Mean 

Brand names including front vowels (/i/, /e/) 

Brand names including back vowels (/o/, /u/) 

2.4245 
3.5885 

96 
96 

.91775 

.89515 
.0936 
.09136 

 

Table 7. Paired Samples T-Test Results for Brand Gender Perception 

Pair (Paired Difference) 

Mean 

(Paired Difference) 

Standard Deviation 

t df Sig. (2-

tailed) 

Brand names including front 

vowels (/i/, /e/) 

                         - 
Brand names including back 

vowels (/o/, /u/) 

 

 

-1.16406 

 

 

1.55970 

 

 

-7.313 

 

 

95 

 

 

.000 

 

4.3. Study 2 

 

4.3.1. Research Issue 

The findings of Study 1 empirically reveal that brand names including front vowels (/i/ and /e/) 

are perceived more feminine compared to brand names including back vowels (/o/, /u/). Thus, the 

findings of Study 1 present that certain sounds consistently convey certain meaning in Turkish, 

as well. Accordingly, universal phonetic symbolism argument is also verified for Turkish context 

with respect to front/back vowel distinction in conveying meaning about brand gender. However, 

Study 1 merely concentrates on supporting universal phonetic symbolism effects by testing the 

systematic relationship between sound and meaning instead of showing the phonetic symbolism 

effects on marketing practice.  

 Building on the foregoing discussion stated above, to strengthen and extend the findings of Study 

1, Study 2 primarily concentrates on whether the phonetic symbolism may influence brand name 

preferences. In this context, Study 2 addresses the Hypothesis 2, which is established to 

comprehensively understand the role of phonetic symbolism on brand name preferences within 

the context of brand gender in Turkish. 

4.3.2. Research Design 

In extant literature, front vowels are accepted as high frequency sounds which are consistently 

related to femininity (e.g., Klink, 2000; 2009; Klink and Athaide, 2012; Wu et al., 2013); whereas 
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back vowels are accepted as low frequency sounds, and they are frequently associated with 

masculinity (e.g., Klink, 2009). Although, it is the first time that phonetic symbolism effect is 

tested on brand gender perception in Turkish, based on the universal phonetic symbolism 

argument (Ultan, 1978), it can be reasonable to posit that brand names including front vowels 

could be more preferred for feminine brands in Turkish than brand names including back vowels. 

Additionally, it can be readily expected that the opposite could be true for masculine brands. This 

assumption addresses the Hypothesis 2. In this sense, in an attempt to test the Hypothesis 2, the 

research is designed as 2 (vowel sound) x 2 (gender attribute). In this 2x2 between-subjects 

factorial design, vowel sound (front vowel vs. back vowel) is a within-subjects factor, whereas 

brand gender (feminine vs. masculine) is a between-subjects factor.  

 

4.3.3. Stimuli 

 To test the Hypothesis 2, the stimuli are the brand names pairs which are merely manipulated for 

vowels being contrasted with respect to front/back vowel distinction. Additionally, it is important 

to use brand names which are fictitious, two-syllable, and never connotate any meaning to the 

minds of participants. Accordingly, since brand name pairs used in Study 1 have these 

characteristics, and present stronger empirical evidence for phonetic symbolism effects in terms 

of mean (M) and standard deviation (SD) difference between brand name pairs, brand name pairs 

Vigep-Vogep (MDifference = -1.500, SDDifference = 2.2525), Nidef-Nudef (MDifference = -.9375, 

SDDifference = 2.3789), Pebiv-Pobiv (MDifference = -1.4167, SDDifference = 2.1060), and Legiv-Lugiv 

(MDifference = -.8021, SDDifference = 2.4392) are also employed in Study 2. 

 

4.3.4. Scenario Development 

2x2 between-subjects factorial design is determined as the research design of Study 2, and in this 

design, gender is set as a between-subjects factor. Accordingly, in this research design, it is 

required to work with 2 treatment groups that are designed depending upon femininity and 

masculinity brand gender attributes as contrasting attributes. Thus, for two treatment groups, two 

scenarios regarding femininity and masculinity brand gender are developed. 

In scenario development process, perfume is selected as a product because it can particularly be 

produced for men and women. In both of the 2 scenarios, the general information about the 

perfume is kept identical. However, in Scenario 1, the new perfume is described as a perfume for 

women; while it is described as a perfume for men in Scenario 2. Then, the announcement 

regarding finding a new brand name for the new perfume is identically prepared. In this context, 

except the gender attribute of the brand, other information is held constant in both of the two 

scenarios.  

 

4.3.5. Participants and Sampling Procedure 

Study 2 follows the similar procedures followed in Study 1 with respect to unit of analysis and 

sampling method. The data are compiled from the participants from 20.12.2021 to 30.12.2021. 

With purposive sampling method, it is reached to 85 undergraduate students, who did not attend 

in Study 1. All of the participants stated that they have consent to participate in Study 2 and 

normal sense of vision. Nevertheless, 3 of the responses of the participants are excluded from data 

analysis because of missing data. Accordingly, total of 82 responses are used in data analysis. The 

details of the demographics of the sample are given in Table 8. 

 
Table 8. Demographics of the Participants of Study 2 

Gender  Frequency Percent 

    Female 43 52.44 

    Male  39 47.56 

     Total 82 100 

Age    

    20 years old and less 17 20.73 

    21 years old 23 28.05 

    22 years old 20 24.39 
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    23 years old 14 17.07 

    24 years old and above 8 9.76 

    Total 82 100 

Department   

     Business Administration 21 25.61 

     Economics 13 15.85 

     Public Finance 14 17.07 

     International Trade and Finance 23 28.05 

     Political Science and Public Administration 11 13.42 

     Total 82 100 

Class   

     Freshmen 24 29.27 

    Sophomore  21 25.61 

    Junior 19 23.17 

    Senior 18 21.95 

    Total 82 100 

Scenario   

    Perfume for women 40 48.78 

    Perfume for men 42 51.22 

    Total 82 100 

 

Of the 82 responses, the number of responses to perfume for women is 40 (48.78 percent); while 

the number of responses to perfume for male is 42 (51.22 percent). In terms of gender, 43 of the 

total participants (52.44 percent) are female; whereas 39 of them (47.56 percent) are male. With 

respect to age distribution, 23 (28.05 percent) and 20 (24.39 percent) of the participants are 21 

years old and 22 years old, respectively, while 17 (20.73 percent), 14 (17.07 percent) and 8 (9.76 

percent) of them are 20 years old and less, 23 years old and 24 years old and above, respectively. 

Regarding to department distribution, 23 (38.05 percent), 21 (25.61 percent) and 14 (17.07 

percent) of the total participants are studying at International Trade and Finance, Business 

Administration and Public Finance department, respectively. On the other hand, 13 (15.85 

percent) and 11 (13.42 percent) of them are studying at Economics and Political Science and 

Public Administration departments, respectively. Finally, in terms of class distribution, 24 (29.27 

percent) and 21 (25.61 percent) of the participants are freshmen and sophomore, while 19 (23.17 

percent) and 18 (percent) of them are junior and senior, respectively.  

 

4.3.6. Procedure 

 Each session for Study 2 is performed in relatively small groups including 5 to 10 participants in 

a quiet classroom with good illumination. A 3-page questionnaire booklet is delivered to each 

participant at the beginning of each session. The first page of the booklet informs the participants 

about the tasks that they must follow in Study 2. Similar with the Study 1, the participants are not 

informed about the real purpose of the Study 2. The scenarios developed for Study 2 is given at 

second page of the booklet. As well as in pioneering phonetic symbolism research in extant 

marketing literature (e.g., Klink, 2000; Lowrey and Shrum, 2007), fictitious brand name pairs, 

which are manipulated by merely altering vowels being contrasted and holding other sounds 

constant, are presented visually to participants because consumers are exposed to brand names 

more visually than auditorily.  The third page of booklet includes fictitious brand names invented 

for the study, and the participants are asked to rate gender perceptions about these brand names 

on femininity and masculinity continuum on a 5-point semantical differential scale. This page is 

designed for manipulation check.  

Each participant is randomly assigned to 1 of the 2 scenarios. At the beginning of each session of 

Study 2, participants are initially asked to read the given scenario and to indicate their brand name 

preference in each brand name pair for a brand given in their scenario. Later, they are asked to 

rate their evaluations regarding each brand name in a pair on femininity and masculinity 

continuum for manipulation checks. After then, they are asked to fulfil demographics data and 

write their thoughts and impressions regarding the purpose of the study with a few sentences. 

Finally, they are debriefed.  The sessions in Study 1 are organized to be lasted maximum for 10 

minutes. 
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4.3.7. Manipulation Checks 

 In order to better comprehend that a manipulation in an experimental design is efficient, it is 

crucial to use manipulations check (Hoewe, 2017). Accordingly, in an attempt to understand 

whether the participants perceive and respond to manipulated stimuli effectively, manipulation 

check data is collected for the Study 2. As aforementioned above, participants are asked to 

evaluate each brand name in every pair after reading them at the third page of booklet, and then 

they are asked to rate the fictitious brand names with respect to femininity and masculinity 

perception. 

 The findings regarding manipulation check reveal that no one actually guess the main purpose of 

the Study 2. In addition, data obtained by using semantic differential scale indicate that vowels 

have intended effects which mean that brand names including front vowels (i.e., /i/ and /e/) [(MFront 

vowels = 1.9369, SDFront vowels = 0.67221), t (81) = -14.663, p = .000] are significantly rated more 

feminine than brand names including back vowels (i.e., /o/, /u/) [(MBack vowels = 3.7530, SDBack vowels 

= .68998) (See Table 9 and 10). Accordingly, referring to the manipulation check results, it is 

concluded that there is a significant difference between experimental conditions, and so 

participants correctly perceive, interpret and react to the stimuli.  

 

Table 9. Descriptive Statistics Regarding Manipulation Check 

 Mean N Standard 

Deviation 

Standard 

Error 

Mean 

Femininity perception of brand names including front vowels 1.9360 82 .67221 .07423 

Femininity perception of brand names including back vowels 3.7530 82 .68998 .07620 
 

Table 10. Paired Sample T-test Results Regarding Manipulation Check 

Pair (Paired Difference) 

Mean 

(Paired Difference) 

Standard Deviation 

t df Sig. (2-

tailed) 

Brand names including front 
vowels  

                         - 

Brand names including back 
vowels  

 
 

-1.81707 

 
 

1.12220 

 
 

-14.663 

 
 

81 

 
 

.000 

 

 

4.3.8. Results 

 In Study 2, preference for the brand names including either front vowel (/i/, /e/) or back vowel 

/o/, /u/) is the dependent variable which is driven by femininity and masculinity attribute. Thus, 

the dependent variable is measured at a nominal level as well as the independent variable. In this 

sense, to test the Hypothesis 2 for 2 (vowel sounds) x 2 (gender attribute) between-subjects 

factorial design, cross-tabulation and chi-square tests are utilized to better understand that whether 

the brand names including front vowels and back vowels have significant differences with respect 

to feminine perfume scenario and masculine perfume scenario. Referring to Table 11, brand 

names Vigep (88.6 percent), Nidef (83.7 percent), Pebiv (88.9 percent) and Legiv (89.2 percent) 

are more preferred for feminine perfume than masculine perfume. On the other hand, brand names 

Vogep (97.4 percent), Nudef (89.7 percent), Pobiv (82.6 percent), and Lugiv (84.4 percent) are 

more preferred for masculine perfume than feminine perfume.  

To test whether there is a significant difference between brand name preference for names 

including front vs. back vowels with respect to feminine and masculine perfume, chi-square tests 

are conducted, as well (See Table 12). As respect to Table 12; 
- Vigep is significantly more matched with feminine perfume than Vogep; whereas Vogep 

is significantly more matched with masculine perfume than Vigep [χ2(1, N = 82) = 

60.365, p = .000]. 
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- Nidef is significantly more matched with feminine perfume than Nudef; whereas Nudef 

is significantly more matched with masculine perfume than Nidef [χ2(1, N = 82) = 44.177, 

p = .000]. 

- Pebiv is significantly more matched with feminine perfume than Pobiv; whereas Pobiv is 

significantly more matched with masculine perfume than Pebiv [χ2(1, N = 82) = 41.319, 

p = .000]. 

- Legiv is significantly more matched with feminine perfume than Lugiv; whereas Lugiv 

is significantly more matched with masculine perfume than Legiv [χ2(1, N = 82) = 44.063, 

p = .000]. 

 

Table 11. CrossTabs for Preference for Brand Names including Front vs. Back Vowels  

   Scenario Total 

   Feminine 

perfume 

Masculine 

perfume 

 

 

 

Vigep -Vogep 

front vowel 

 
(Vigep) 

Count 39 5 44 

Expected Count 21.5 22.5 44.0 

% within Vigep– Vogep 88.6 % 11.4 % 100.0 & 

% within Scenario 97.5 % 11.9 53.7 % 

Total  47.6 % 6.1 % 53.7 % 

back vowel 

 
(Vogep) 

Count 1 37 38 

Expected Count 18.5 19.5 38.0 

% within Vigep – Vogep 2.6 % 97.4 % 100.0 % 

% within Scenario 2.5 % 88.1 % 46.3 % 

Total  1.2 % 45.1 % 46.3 % 

 

 

 

Nidef-Nudef 

front vowel 

 

(Nidef) 

Count 36 7 43 

Expected Count 21.0 22.0 43.0 

% within Nidef– Nudef 83.7 % 16.3 %  100.0% 

% within Scenario 90.0 % 16.7 % 52.4 % 

Total 43.9 % 8.5 % 52.4 % 

back vowel 

 

(Nudef) 

Count 4 35 39 

Expected Count 19.0 20.0 39.0 

% within Nidef – Nudef 10.3 %  89.7 % 100.0 % 

% within Scenario 10.0 % 83.3 % 47.6 % 

Total 4.9 % 42.7 % 47.6 % 

 

 

 

Pebiv-Pobiv 

front vowel 
 

(Pebiv) 

Count 32 4 36 

Expected Count 17.6 18.4 36.0 

% within Pebiv– Pobiv 88.9 % 11.1 % 100.0 % 

% within Scenario 80.0 % 9.5 % 43.9 % 

Total 39.0 % 4.9 % 43.9 % 

back vowel 
 

(Pobiv) 

Count 8 38 46 

Expected Count 22.4 23.6 46.0 

% within Pebiv – Pobiv 17.4 % 82.6 % 100.0 % 

% within Scenario 20.0 % 90.5 % 56.1 % 

Total 9.8 % 46.3 % 56.1 % 

 

 

 

Legiv-Lugiv 

front vowel 

 
(Legiv) 

Count 33 4 37 

Expected Count 18.0 19.0 37.0 

% within Legiv– Lugiv 89.2 % 10.8 % 100.0 % 

% within Scenario 82.5 % 9.5 % 45.1 % 

Total 40.2 % 4.9 % 45.1% 

back vowel 

 
(Lugiv) 

Count 7 38 45 

Expected Count 22.0 23.0 45.0 

% within Legiv – Lugiv 15.6 % 84.4 % 100.0 % 

% within Scenario 17.5 % 90.5 % 54.9 % 

Total 8.5 % 46.4 % 54.9 % 
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Table 12. Pearson Chi Square Test for Preference for Brand Names including Front vs. Back 

Vowels  

 Value df Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Vigep vs. Vogep * Feminine Perfume vs. Masculine Perfume 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

60.365a 

82 

 

1 
 

.000 

Nidef vs. Nudef * Feminine Perfume vs. Masculine Perfume 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

44.177a 

82 

 

1 
 

.000 

Pebiv vs. Pobiv * Feminine Perfume vs. Masculine Perfume 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 
41.319 a 

82 

 
1 

 

.000 

Legiv vs. Lugiv* Feminine Perfume vs. Masculine Perfume 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

44.063 a 
82 

 

1 
 

.000 

a0 cells (0,0%) have expected count less than 5.  

To justify the strength of the link between brand name preference and gender attributes, Phi and 

Cramer’s V tests are conducted, too (See Table 13). Referring to Table 13, Phi and Cramer’s V 

tests results reveal that the strength of relationship between preference for brand names including 

front vowels (/e/, /i/) and feminine perfume and the strength of relationship between preference 

for brand names including back vowels (/o/, /u/) and masculine perfume are strong. Thus, 

Hypothesis 2, which posits that brand names including front vowels are significantly more 

preferred for feminine products, is supported. 

 
Table 13. Phi and Cramer’s V Tests for Preference for Brand names including Front vs. Back 

Vowels  

  Value Approximate 

Significance 

Vigep vs. Vogep * Feminine vs. Masculine Perfume 

Nominal by Nominal 

 

N of Valid Cases 

   

Phi .858 .000 

Cramer’s V .858 .000 

 82  

Nidef vs. Nudef * Feminine vs. Masculine Perfume 

Nominal by Nominal 
 

N of Valid Cases 

   

Phi .734 .000 

Cramer’s V .734 .000 

 82  

Pebiv vs. Pobiv * Feminine vs. Masculine Perfume 

Nominal by Nominal 

 
N of Valid Cases 

   

Phi .710 .000 

Cramer’s V .710 .000 

 82  

Legiv vs. Lugiv* Feminine vs. Masculine Perfume 

Nominal by Nominal 

 

N of Valid Cses 

   

Phi .733 .000 

Cramer’s V .733 .000 

 82  

 

 

5. DISCUSSION 

 

This study aims to prove the systematic link between sound and meaning with respect to brand 

gender perception and brand name preference for gender specific product. As well as the findings 

of several research on phonetic symbolism in major European languages (Klink, 2000; 2009; 

Klink and Athaide, 2012; Lieven et al., 2015; Wu et al., 2013), the findings of the study reveal 

that brand names including front vowels (/i/ and /e/) are perceived more feminine compared to 

the brand names including back vowels (/o/ and /u/) in Turkish, though the brand names do not 

convey any meaning at first sight. Beyond, similar to the findings of research on phonetic 

symbolism in relevant marketing literature (Wu et al., 2013), the findings of the study indicate 

that brand names including front vowels are more preferred for feminine products compared to 
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the brand names including back vowels. In this context, the findings of the study ensure that the 

link between sound and meaning is systematic and non-arbitrary as it is suggested by the 

advocators of universal phonetic symbolism effect (Ultan, 1978).  

Since the phonetic symbolism effect is consistently proved in Turkish with respect to brand 

gender attribute, phonetic symbolism can be used by brand managers as a novel approach, when 

they are inventing distinctive and inherently meaningful brand names for their gender specific 

products. In this context, the findings of the study provide fruitful managerial insights in several 

aspects. First, the findings of the study are used to guide marketers to invent brand names that 

emphasize specific product attributes. For instance, if the femininity of the brand is the primary 

features employed to differentiate the brand from others, brand names including front vowels like 

Vigep or Legiv are better than Vogep or Lugiv. Second, brand names including front vowels like 

Pebiv and Nidef lead to more differential effect in consumer preferences for feminine product. 

Accordingly, since sounds in a brand name convey inherent meaning about femininity or 

masculinity of the brands, they also ensure establishment of brand knowledge, which in turn leads 

to strong brand equity. Third, invented brand names created by use of phonetic symbolism help 

to formation of desired brand image in the minds of target consumers by communicating 

information about intended product attribute. For instance, brand names including front vowels 

like Legiv convey meaning about femininity of the brand, and so it leads to formation of gender 

specific brand image in the minds of customers. In this sense, another important implication of 

the findings of the study is about brand positioning. When the marketers desire to position their 

new product as a feminine brand, and when they have gender specific target market, inventing 

brand names including front vowels like Legiv, Nidef, Pebiv and Vigep are more appropriate than 

brand names including back vowels like Lugiv, Nudef, Pobiv and Vogep. Finally, since brand 

names invented by use of phonetic symbolism inherently convey meaning about the product and 

brand, it also increases the effectiveness of marketing communication by enhancing brand 

awareness.  

 

6. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 

As the direct linkage between sound and meaning is more validated in brand naming context, 

phonetic symbolism can be increasingly utilized as a brand naming method to create invented but 

also inherently meaningful brand names. Besides, phonetic symbolism can be more seemed as an 

effective brand naming tool for marketers to design brand names which better differentiate their 

products by inherently communicating meaning about the promoted characteristics of their 

products. Accordingly, brand names created by manipulating specific sounds also serve for 

establishing a distinctive brand image in the minds of consumers, which in turn leads to strong 

and unique brand positioning.  

Nevertheless, though the findings of the study provide fruitful insights to marketers who deal with 

gender specific brands requiring gender-based positioning, there are also some drawbacks of the 

study in several aspects. First, non-arbitrary link between sound and meaning examined in this 

study is limited with brand gender context in terms of masculinity and femininity of the brand. 

However, to support universal phonetic symbolism effect, it is important to look for phonetic 

symbolism effect on a great deal of contrasts such as beautiful-ugly, heavy-light and so on, as 

well as it has been explored in major European languages in relevant literature. Second, phonetic 

symbolism effect is explored by just manipulating the sounds in brand name pairs on the basis of 

front/back vowel distinction. However, to provide more comprehensive understanding, it is 

important to test the phonetic symbolism effect by using consonants, as well. Third, unit of sample 

adopted in this study is university students. However, to generalize the findings of the study, 

different units of sample such as housewives or blue and white collars could be employed using 

other sampling methods in further studies. Fourth, brand name stimuli are given visually to the 

participants to test the phonetic symbolism effect in this study. However, to better test the phonetic 

symbolism effect, brand name stimuli may be given auditorily in further research. Finally, instead 

of brand name preference, further research may examine phonetic symbolism effect with respect 
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to other aspects such as brand liking, purchase intention and other brand personality dimensions 

such as sincerity, sophistication and ruggedness. 
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Özet 

Sosyal bilim araştırmacıları çalışmalarında aracılık, düzenleyicilik ve kompleks durumsal aracılık hipotezlerini test 

etmede büyük kolaylık sağlayan PROCESS Makro’yu son yıllarda yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu çalışmada, 

pazarlama araştırmacılarının bu modellemeye olan ilgisini ortaya çıkarmak, PROCESS Makro modellerinden 

hangisinin veya hangilerinin uluslararası alanda saygın pazarlama dergilerinde yayımlanan makalelerde sıkça 

kullanıldığını tespit etmek ve araştırmacılara hangi modeli, niçin ve ne zaman kullanmaları gerektiğine dair tavsiyelerde 

bulunmak amacıyla sistematik literatür taraması yapılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak Scopus veri tabanından en kaliteli 

20 pazarlama dergisinde son 10 yılda yayımlanan makalelerde PROCESS Macro kullanımı araştırılmış, daha sonra 

2021 yılına ait veriler derinlemesine irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, pazarlama araştırmacılarının PROCESS 

Makro’ya olan ilgisi son 10 yılda artmıştır. Uluslararası alanda en saygın 20 dergide yayımlanan 268 makaleden elde 

edilen bulgulara göre; birbirinden farklı 30 farklı PROCESS Makro modeli pazarlama araştırmacıları tarafından 

kullanılmıştır. Bu modeller arasından en fazla kullanılan ilk üç model sırasıyla; Model 4, Model 8 ve Model 7’dir. 

PROCESS Makro modelleri en fazla Journal of Business Research, Journal of Retailing and Consumer Services ve 

European Journal of Marketing dergilerinde yayımlanan makalelerde gözlemlenmiştir. Son olarak bu çalışmada 

araştırmacılara hangi modeli ne zaman kullanacağına dair önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: PROCESS Macro, Scopus, Pazarlama, Sistematik Literatür Taraması  

 

PROCESS MACRO IN TOP QUALITY MARKETING JOURNALS: A 

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 

 

Abstract 

Social science researchers have been extensively using PROCESS Macro in their work in recent years because of its 

considerable convenience in testing mediation, moderation, and complex conditional process analyses. In this study, a 

systematic literature review was used to reveal marketing researchers’ interest in PROCESS Macro, determine which 

PROCESS Macro model(s) have been frequently used in the articles published in internationally respected marketing 

journals, and give recommendations to researchers on which PROCESS Model, why, and when they should use it. In 

this regard, first, the Scopus database was used to investigate the use of PROCESS Macro in the articles published in 

the last ten years in the highest quality 20 marketing journals. Then, the data belonging to 2021 was examined in depth. 

According to the results, marketing researchers’ interest in PROCESS Macro has increased in the past ten years. 

According to the results derived from 268 articles published in the best 20 journals, 30 different PROCESS Macro 

models were used by marketing researchers. Among these models, the three most used models are Model 4, Model 8, 

and Model 7, respectively. PROCESS Macro models were most commonly observed in the articles published in Journal 

of Business Research, Journal of Retailing and Consumer Services, and European Journal of Marketing, respectively. 

Lastly, in this study, marketing researchers were advised on which model and when they should employ it.  

Keywords: PROCESS Macro, Scopus, Marketing, Systematic Literature Review 

 

GİRİŞ 

PROCESS Makro gözlemlenen değişkenlerle OLS ve Lojistik regresyon yol analiz modelleme 

aracıdır (Hayes, 2022). PROCESS uygulaması Andrew Hayes tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz 

bir şekilde araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Andrew Hayes’in 2013 yılında yazmış olduğu 

“Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis” kitabında 

PROCESS’in kullanımı derinlemesine anlatılmıştır. Araştırmacılar PROCESS Makro ile teorik 

temellere dayanarak geliştirdiği aracılık (mediation), düzenleyicilik (moderation) ve kompleks 

durumsal aracılık etki (conditional indirect effect) modellerini çok rahat bir şekilde test 

edebilmektedir (Hayes, 2022a; Bozkurt, 2021). Daha açık bir ifadeyle; araştırmacılar PROCESS 

Makro ile “Nasıl?” sorusuna aracılık etki analizleri, “Ne zaman?” veya “Hangi durumda?” 

sorularına düzenleyicilik analizleri, “Nasıl?” ve “Ne zaman?” sorularının birleşiminden oluşan 
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daha kompleks sorulara ise durumsal aracılık etki modelleriyle çok rahat bir şekilde yanıt 

bulabilmektedirler. (Hayes, 2022a).  

 

PROCESS makro modellemesi birçok nedenden dolayı son yıllarda araştırmacılar tarafından 

tercih edildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenler arasında uygulamanın IBM SPSS, SAS ve R 

programlarına ücretsiz bir şekilde entegre edilebilmesi, kompleks aracılık ve düzenleyicilik etki 

analizleri için farklı modelleri içerisinde barındırabilmesi, uygulanmasının ve yorumlanmasının 

kolay olması gösterilebilir (Bozkurt, 2021). Ayrıca, araştırmalarda incelenen direkt veya 

doğrudan ilişki incelemelerinin bizleri eskisi kadar tatmin etmemesi PROCESS Makro 

analizlerine olan ilgiyi artırdığını söyleyebiliriz (Bozkurt, 2021). Tatmin olmayışımızın altında 

yatan en önemli faktörlerden biri, doğrudan veya direkt ilişki incelemesiyle yukarıda bahsedilen 

“Nasıl?”, “Ne zaman?” veya “Hangi durumda” gibi sorulara cevap bulamamızdır (Bozkurt, 

2021). Bu yüzden, PROCESS Makro modellerinin araştırmacıların karmaşık sorularına cevap 

aramada yardımcı olması en büyük tercih sebebi olarak görülebilir. 
 

Sosyal, işletme ve sağlık bilimlerinde PROCESS Makronun kullanımı oldukça yaygındır (Hayes, 

2022b). Özellikle pazarlama araştırmacıları son yıllarda çalışmalarında PROCESS Makro’yu çok 

yoğun bir şekilde kullanmaktadır (örneğin; Pezzuti, Leonhardt ve Warren 202; Gong, Leonhardt 

ve Warren, 2021; Morgan, Fajardo ve Townsend, 2021). PROCESS Makronun 4. sürümünde 55 

faklı PROCESS şablonu veya modeli bulunmaktadır. Araştırmacılar bu modellerin yanı sıra kendi 

modellerini belli başlı kodlar kullanarak oluşturabilmekte ve test edebilmektedirler (Hayes, 

2022a). Her ne kadar birbirinden farklı PROCESS Makro modelleri mevcutsa da bu modellerinin 

hepsinin aynı sıklıkla kullanıldığını söylemek doğru olmayacaktır. Bozkurt’un 2021’de çıkardığı 

kitabında yer alan ön çalışma sonuçlarına göre; 2020 yılında pazarlama alanının en saygın 20 

dergisinde en fazla kullanılan üç PROCESS Makro modeli sırasıyla; Model 4, Model 8 ve Model 

1’dir. Her ne kadar bu çalışmada okuyuculara PROCESS Makro kullanımı ile ilgili belli başlı 

bilgiler sunulsa da okuyuculara daha güncel ve kapsamlı bilgilerin sunulması pazarlama 

literatürüne ciddi katkılar sağlayacaktır. Literatürde eksik kalmış alanları tamamlamaya çalışmak, 

okuyuculara PROCESS Makro kullanımı ile ilgili daha kapsamlı ve güncel bilgi sunmak ve 

okuyucuların bu modellemeye olan ilgilerini daha da artırmak amacıyla bu çalışmada aşağıda yer 

alan araştırma sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. 

 

Araştırma Sorusu 1: Uluslararası alanda en saygın pazarlama dergilerinde PROCESS 

Makro’ya ilgi artıyor mu? 

Araştırma Sorusu 2: 2021’de bu dergilerde yayımlanan makalelerde kaç farklı PROCESS 

Makro modeli kullanılmıştır?  

Araştırma Sorusu 3: 2021’de bu dergilerde yayımlanan makalelerde en fazla hangi 

PROCESS Modeli veya Modelleri kullanılmıştır? 

Araştırma Sorusu 4: İncelenen dergilerin hangisinde/hangilerinde en fazla PROCESS 

Makro Modelleri kullanılmıştır? 

Araştırma Sorusu 5: Araştırmacılar hangi modeli çalışmalarında tercih etmeli, neden? 

 

Bu çalışmanın birçok açıdan pazarlama literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öncelikle, PROCESS Makro ile ilgili pazarlama alanında yazılmış eser sayısı sınırlıdır. Her ne 

kadar PROCESS Makro modelleri pazarlama araştırmacıları tarafından son yıllarda sıklıkla 

kullanılıyor olsa da pazarlama araştırmacıların hangi modelleri daha sık tercih ettiğine dair 

elimizde çok az kaynak bulunmaktadır. Bu çalışma bu eksikliği gidermeye çalışması açısından 

önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca araştırmacılar bu çalışmanın bulguları sayesinde hangi 

dergilerin PROCESS Makro modellerini kullanan makaleleri yayımlamakta daha istekli 

davrandıklarını görebilme imkanına sahip olacaktır. Son olarak, araştırmacılar bu çalışma 

bulgularına göre çalışmalarında hangi modeli kullanmaları veya kullanmamaları konusunda bilgi 

sahibi olabilecektir.  
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YÖNTEM 

 

Yukarıda oluşturulan araştırma sorularına cevap bulabilmek için bu çalışmada Sistematik 

Literatür Taraması yöntemi kullanılmıştır.  Bu metot pazarlama araştırmacıları tarafından sıklıkla 

kullanılmaktadır (Örneğin; Gligor, Bozkurt, Russo ve Omar, 2019; Coombes ve Nicholson, 2013; 

Cartwright, Liu ve Raddats, 2021). Sistematik literatür incelemeleri veri toplama ve analiz için 

kullanılan süreçleri şeffaflaştırdığından diğer araştırmacılar yapılan çalışmayı çok rahat bir 

şekilde tekrarlayabilme imkanına sahiptir (Gligor vd., 2019). Bu çalışmada, tarafsız ve geçerli 

değerlendirme yapmak amacıyla önceki araştırmacılar tarafından literatür taraması için 

oluşturulmuş belli başlı adımlar takip edilmiştir (Tranfield, Denyer ve Smart, 2003; Rousseau, 

Manning ve Denyer, 2008; Denyer ve Tranfield, 2009). Bu adımlar sırasıyla; soru formasyonu 

(araştırma sorularının açık olarak belirlenmesi), yer belirleme çalışmaları (verilerin toplanacağı 

kaynağın belirlenmesi), çalışma seçimi ve değerlendirme, analiz ve sentez ve son olarak 

sonuçların kullanımı ve raporlanmasıdır (Denyer ve Tranfield, 2009; Gligor vd., 2019; 

Suppatvech vd., 2019). Bu adımları takip eden bir araştırmacı; hali hazırdaki çalışmaları bulur, 

bunların literatüre katkısını ortaya çıkarır ve değerlendirir, verileri analiz eder ve sentezler ve 

kanıtları neyin bilinip neyin bilinmediği sonucuna varmaya olanak sağlayacak şekilde raporlar 

(Gligor vd., 2019; Denyer ve Tranfield, 2009). Bu çalışmada takip edilen adımları 

detaylandıracak olursak; 

 

1. Aşama: Soru formasyonu: Soru formasyonu aşamasında yukarıda yer alan beş araştırma 

sorusu oluşturulmuştur. Bu çalışmada bu sorulara cevap aranmıştır. 

2. Aşama: Kaynağın belirlenmesi: Bu aşamada verilerin toplanacağı kaynaklar belirlenmiştir. 

Bozkurt’un (2021) çalışmasında yaptığı gibi, en saygın dergiler Google Scholar’ın sıralamasına 

göre belirlenmiştir. Bu dergiler Google Scholar tarafından H5-endeksi ve H5-ortanca kriterlerine 

göre sıralanmaktadır. Seçilen en saygın 20 pazarlama dergisinde yayımlanmış makalelerde en sık 

kullanılan modelleri çıkmak için Scopus veri tabanından yararlanılmıştır. Bu veri tabanı binlerce 

hakemli dergide yayımlanan makalelere kolay erişim sağlaması açısından en geniş veri 

tabanlarından birine sahip olması nedeniyle tercih edilmiştir (Bozkurt, 2021). Bu veri tabanı 

pazarlama araştırmacıları tarafından benzer çalışmalarda sıklıkla kullanılmıştır (örneğin; 

Suppatvech vd., 2019; Gligor vd., 2019; Mariana, Perez-Vega ve Wirtz, 2021; Cartwright vd., 

2021).  

3. Aşama: Çalışma seçimi ve değerlendirme: Pazarlama alanında en saygın 20 uluslararası 

dergi Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu dergilerin en başında Journal of Business Research dergisi yer 

alırken; en son sırada Journal of Product & Brand Management dergisi yer almaktadır.  
Tablo 1: Uluslararası En İyi 20 Pazarlama Dergisi15 

Sıralama Dergiler  h5-endeksi h5-ortanca 

1. Journal of Business Research (JBR) 140 199 

2. Journal of Retailing and Consumer Services (JRCS) 90 138 

3. Industrial Marketing Management (IMM) 84 131 

4. Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS) 64 107 

5. Journal of Consumer Research (JCR) 64 102 

6. Journal of Marketing (JM) 63 120 

7. Journal of Marketing Research (JMR) 56 88 

8. International Journal of Bank Marketing (IJBM) 56 80 

9. 

Journal of Destination Marketing & Management 

(JDMM) 52 80 

10. Marketing Science (MS) 50 84 

                                                      
15 Google Scholar dergi sıralamalarını h5-endeksi ve h5-ortanca değerlerine göre sıklıkla güncellemektedir. Bu 

sıralama 3 Ocak 2022 tarihinde sistemden çekilmiştir.  
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11. Electronic Commerce Research and Applications (ECRA) 49 78 

12. Journal of Services Marketing (JSM) 47 71 

13. European Journal of Marketing (EJM) 47 69 

14. Journal of Business & Industrial Marketing (JBIM) 46 59 

15. Journal of Interactive Marketing (JIM) 44 77 

16. Journal of Marketing Management (JMM) 44 71 

17. 

International Journal of Retail & Distribution 

Management (IJRDM) 44 60 

18. Journal of Advertising (JA) 43 82 

19. Journal of Service Research (JSR) 43 74 

20. Journal of Product & Brand Management (JPBM) 43 66 
        Kaynak: Google Scholar 

 

Standart literatür çalışmalarında (örneğin; Gligor vd., 2019; Gligor, Golgeci, Rego, Russo, 

Bozkurt, Pohlen, Hiatt ve Garg, 2021), araştırmacılar istenilen konu hakkında makalelere 

erişebilmek için anahtar kelimeler oluştururlar ve bu kelimelerle konuyla alakalı eserleri; eserlerin 

özet, başlık ve kelime kısımlarından bulmaya çalışırlar. Bu çalışmada ilk olarak aynı yöntem 

benimsenmiş ancak konunun kendine özgü yapısı, analiz edilemeyecek boyutta sonuçlar 

çıkarması ve birçok eseri araştırma dışı bırakması nedeniyle, erişilmek istenen eserler kaynakça 

yardımıyla bulunmuştur (Bozkurt, 2021). Daha açık bir şekilde; Scopus arama bölümüne Andrew 

Hayes’ın kitabının kaynakçası farklı formatlarda girilmiş ve incelenen dergilerde son 10 yılda 

(2013-2022) yayımlanmış makaleler tespit edilmeye çalışılmıştır. Arama kriterleri arasında erken 

basım makaleler devre dışı bırakılmıştır. Tablo 2’de görüleceği üzere; incelenen dergilerde son 

on yılda yayımlanan 1350 makale Andrew Hayes’in kitabına atıf yapmıştır16. 

 
Tablo 2: Son 10 Yılda Hayes’ın Kitabına Atıf Yapan Makale Sayıları 

Dergiler 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Toplam 

JBR 24 99 87 58 46 37 20 8 1 0 380 

JRCS 14 52 35 19 18 11 8 3 1 0 161 

IMM 1 9 19 6 2 1 2 0 0 0 40 

JAMS 0 5 8 14 9 10 4 3 0 1 54 

JCR 0 16 8 28 12 10 15 11 9 3 112 

JM 1 17 12 8 8 7 2 4 3 1 63 

JMR 0 16 17 13 12 7 12 3 4 1 85 

IJBM 0 4 4 5 2 1 2 0 1 0 19 

JDMM 0 5 3 3 1 0 1 0 0 0 13 

MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECRA 0 4 3 5 1 0 0 0 0 0 13 

JSM 0 9 9 9 9 1 7 0 0 0 44 

EJM 0 32 31 15 11 9 4 3 1 0 106 

JBIM 0 6 11 3 1 1 2 0 0 0 24 

JIM 0 7 6 9 9 2 5 4 2 0 44 

JMM 0 5 2 6 4 3 1 4 0 0 25 

IJRDM 0 5 5 1 6 1 0 0 1 0 19 

JA 0 13 9 11 4 8 7 4 3 0 59 

JSR 0 11 3 3 9 6 6 1 0 0 39 

JPBM 0 5 20 5 5 7 4 2 2 0 50 

                                                      
16 İlk araştırma sorusuna cevap olması nedeniyle son 10 yıl baz alınmıştır. 
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Toplam 40 320 292 221 169 122 102 50 28 6 1350 

 

Yukarıda belirtildiği üzere son 10 yılda 1350 ayrı çalışmada Andrew Hayes’ın kitabına atıfta 

bulunulmuştur. Her ne kadar bu makalelerin kaynakça kısımlarında Andrew Hayes’ın kitabına 

atıf yapılmışsa da bu makalelerin hepsinde bu modellerden birinin kullanıldığını iddia etmek 

rasyonel olmayacaktır (Bozkurt, 2021). Yani, araştırmacılar farklı amaçlar için de Andew 

Hayes’in kitabını referans gösterebileceğini de göz önünde bulunmamız gerekmektedir. Bu 

makalelerde gerçekten bir PROCESS Makro modelinin kullanılıp kullanılmadığını ortaya 

çıkarmak için bu makalelerin tek tek incelenmesi gerekmektedir (Bozkurt, 2021). Son 10 yılda 

incelenecek makale sayısının fazlaca olması nedeniyle, incelenecek yıl sayısı sınırlandırılmıştır. 

2022’e ait veriler yeni oluşmaya başladığından en güncel verilere ulaşabilmek adına 2021 yılı 

referans alınmıştır.   

Tablo 2’de görüleceği üzere, 2021 yılında toplamda 320 makale de Andrew Hayes’ın kitabına 

atıfta bulunulmuştur. Yukarıda zikredilen nedenden dolayı, bu makaleler tek tek incelenmiş ve 

bazı makaleler ileriki aşamalarda analizlere dahil edilmemiştir. Daha açık bir ifadeyle; incelenen 

makalelerden birinin dergi tarafından sistemden geri çekilmesi (retracted), dokuzunun herhangi 

bir PROCESS Makro modelini kullanmaması, 42’sinin ise PROCESS Makro modellerinden 

hangisini (Model 1, Model 4, Model 6, Model 15 gibi) kullandığını açıkça belirtmemesi nedeniyle 

ileriki analizlere dahil edilmemiştir. Geriye kalan 268 makale, incelenen 19 farklı dergide 

yayımlanmış ve bu makalelerde PROCESS Makro modellerinden en az biri kullanılmış; 

kullanılan bu modeller makaleler içerisinde açıkça belirtilmiştir (Tablo 3’e bakınız). Marketing 

Science dergisinde 2021 yılında yayımlanan dergilerde PROCESS Makro modellerinden 

herhangi biri kullanılmamıştır.  

 
Tablo 3: PROCESS Makro Modellerinin Dergilerde Kullanım Sıklığı 

Sıralama Dergiler Sıklık 

1 JBR 83 

2 JRCS 41 

3 EJM 27 

4 JM 16 

5 JCR 15 

6 JMR 15 

7 JA 13 

8 JSR 11 

9 JSM 8 

10 JIM 6 

11 JAMS 5 

12 IJRDM 4 

13 IMM 4 

14 JDMM 4 

15 JPBM 4 

16 ECRA 3 

17 IJBM 3 

18 JBIM 3 

19 JMM 3 

 Toplam 268 
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4. ve 5. Aşama: Analiz, Sentez ve Sonuçların Raporlanması: Bu aşamalarda toplanan veriler 

araştırma amaçlarını uygun bir şekilde analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Özellikle bu aşamalarda, 

ilk aşamada belirlenmiş olan araştırma sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu aşamalarda 

elde edilen bulgular, “Çalışma Bulguları” başlığı altında verilecektir.  

 

ÇALIŞMA BULGULARI 

Bu çalışmanın bulguları araştırma soruları doğrultusunda rapor edilmiştir.  

 

Araştırma Sorusu 1: Uluslararası alanda en saygın pazarlama dergilerinde PROCESS Makro’ya 

ilgi artıyor mu? 

 

Tablo 2’deki verileri, 2022’yılına ait verileri çıkardıktan sonra görsele döktüğümüzde görselimiz 

Şekil 1’deki gibi olacaktır. Her ne kadar bu veriler Hayes’ın kitabına atıfta bulunan makaleleri 

temsil ediyor olsa da bu makalelerin çoğunda Process Makro modellerinden en az birinin 

kullanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira Tablo 3’te yer alan bilgilere göre, 2021 yılında 

320 makale Hayes’ın kitabına atıfta bulunmuştur. Bu makalelerin derinlemesine incelenmesi 

sonrasında elde edilen bulgulara göre; dokuz makalede bu kitap farklı amaç için referans 

gösterilmiş, PROCESS Makro modellerinden birini kullanan bir makale ise sistemden geri 

çekilmiştir. PROCESS Makro geriye kalan 310 makalede kullanıldığı için referans gösterilmiştir. 

Bu sonuç bize gösteriyor ki; yaklaşık olarak %97 oranında bir eşleşme mevcuttur. Bir başka 

ifadeyle; Andrew Hayes’ın kitabına atıf yapan makalelerin yaklaşık %97’si, PROCESS Makro’yu 

çalışmalarında kullanmıştır. Bu sonuç bize, Andrew Hayes’in kitabına atıf yapan makaleler 

üzerinden bir çıkarım yapmanın yanıltıcı olmayacağını göstermektedir.  

 

Şekil 1’den anlaşılacağı üzere, PROCESS Makro’yu çalışmalarında kullanan eser sayısı son on 

yıl boyunca artmıştır. 2013 yılında pazarlama alanında en saygın 20 dergide Andrew Hayes’ın 

kitabına sadece altı eser atıfta bulunurken; bu sayı 2021 yılında 320’ye kadar çıkmıştır. Bu 

tablodan açıkça görüleceği üzere, pazarlama araştırmacılarının PROCESS Makro’ya olan ilgisi 

her geçen yıl artmaktadır.  

 
Şekil 1: Son 10 yılda Hayes’ın Kitabına Atıfta Bulunan Makaleler 

 

Araştırma Sorusu 2: 2021’de bu dergilerde yayımlanan makalelerde kaç farklı PROCESS Makro 

modeli kullanılmıştır?  
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Bu soruya cevap vermeden önce önemli bir hususu vurgulamak yerinde olacaktır. Yukarıda da 

bahsedildiği üzere 268 eser tek tek incelenmiş ve bu inceleme sonrasında PROCESS Makro 

modelleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İnceleme sonuçlarına göre, makalelerin bazılarında sadece 

bir PROCESS Makro modeli kullanılırken (örneğin; Garnefeld, Krah, Böhm ve Gremler, 2021), 

bazı makalelerde bu sayı dörde kadar çıkmıştır (örneğin; Xia, Wang ve Santana, 2021). Şekil 2’de 

görüleceği üzere, 2021 yılında toplamda 30 farklı PROCESS Makro modeli pazarlama 

araştırmacıları tarafından kullanılmıştır. Belki de spesifik olarak hangi modeli kullandığını 

belirtmemiş 42 makale dikkate alınsaydı bu sayı fazla olacaktı fakat, hangi modelin kullanıldığını 

sadece ifadeye bakarak anlamak her zaman mümkün olmayabilmektedir (Bozkurt, 2021). Daha 

açık bir ifadeyle; bir durumsal aracılık etki analizini kullandığını belirten bir araştırmacının, 

Model 14’ü mü Model 15’i mi yoksa diğer durumsal aracılık etki analizlerinden birini mi 

kullandığını tespit etmek mümkün olmayabilmektedir. 

 
Şekil 2: En sık Kullanılan PROCESS Makro Modelleri 

 

Araştırma Sorusu 3: 2021’de bu dergilerde yayımlanan makalelerde en fazla hangi PROCESS 

Modeli veya Modelleri kullanılmıştır? 

 

Şekil 2’de görüldüğü üzere; incelenen makalelerde en fazla Model 4, Model 8, Model 7, Model 

1 ve Model 6 kullanılırken; en az Model 91, Model 88, Model 84, Model 82, Model 59 ve Model 

37 kullanılmıştır. Bu bulguları detaylandıracak olursak; 135 farklı makalede araştırmacılar 

aracılık etki hipotezlerini test etmek için Model 4’ü kullanmıştır. İncelenen 66 makalede Model 

8’in, 48 makalede Model 7’nin durumsal aracılık etki analizi için; 46 makalede Model 1’in basit 

düzenleyicilik etki analizi için kullanıldığı görülmüştür. En sık kullanılan beşinci model olan 

Model 6’nın ise araştırmacılar tarafından serisel aracılık hipotezlerini test etmek için kullanıldığı 

gözlemlenmiştir17. Birer makalede yer alan Model 91, Model 88, Model 84, Model 59 ve Model 

37 araştırmacılar tarafından kompleks durumsal aracılık etki analizlerini test etmek için tercih 

edilmiştir. Bir makalede kullanılan Model 82 ise paralel-serisel aracılık etki hipotez testi için 

tercih edilmiştir.  

                                                      
17 Chiu vd., (2021) yılında Journal of Retailing and Consumer Services dergisinde yayımladıkları çalışmalarında 

Model 6 serisel aracılık analiz testi için kullanılmamıştır. Her ne kadar Model 6 ile basit ve paralel aracılık etki 

analizlerine dair sonuçlar elde ediliyor olsa da basit ve paralel aracılık etki analiz testleri için Model 4’ün kullanılması 

daha doğru sonuçlar verecektir. Model 4 ile Model 6 arasındaki fark için Hayes’in (2018) ve Bozkurt’un (2021) 

eserlerini inceleyebilirsiniz.   
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Araştırma Sorusu 4: İncelenen dergilerin hangisinde/hangilerinde en fazla PROCESS Makro 

Modelleri kullanılmıştır? 

 

Tablo 4’te de görüleceği üzere, PROCESS Makro en fazla Journal of Business Research 

dergisinde yer alan makalelerde kullanılmıştır. Daha açık bir tabirle; Journal of Business Research 

dergisinde 2021 yılında yayımlanan 139 makalede 23 farklı PROCESSS Makro modeli 

kullanılmıştır. Bu modeller içerisinde 43 makaleyle en fazla Model 4, aracılık etki hipotez testleri 

için kullanılmıştır. Journal of Business Research dergisinden sonra PROCESS Makro modellerini 

yayınlarında en fazla kullanan dergi, Journal of Retailing and Consumer Services dergisidir. Bu 

dergide 2021 yılında yayımlanan 59 makalede 12 farklı PROCESS Makro modeli kullanılmıştır. 

Bu dergide en fazla tercih edilen PROCESS Makro modeli, Model 4’tür. Bu modelden sonra en 

fazla tercih edilen ilk üç model sırasıyla; Model 8, Model 7 ve Model 1’dir. 

 

2021 yılında PROCESS Makro modellerini makalelerinde en fazla kullanan üçüncü dergi, 

European Journal of Marketing dergisidir. Tablo 4’te de görüleceği üzere, bu dergide yayımlanan 

41 makalede 15 farklı PROCESS Makro modeli kullanılmıştır. Diğer iki dergide olduğu gibi bu 

dergide de en fazla kullanılan model, Model 4’tür. Bu dergide Model 4’ten sonra en fazla tercih 

edilen ilk üç model sırasıyla; Model 1, Model 6 ve Model 7’dir. Tablo 4’te yer alan diğer veriler 

incelendiğinde neredeyse tüm dergilerde en fazla kullanılan PROCESS Makro Modelinin Model 

4 olduğu söylenebilir. Bu modelle araştırmacılar, basit aracılık etki hipotezlerini test edebildikleri 

gibi paralel aracılık etki hipotezlerini de test edebilmektedir (Hayes, 2022; Bozkurt, 2021). 

Örneğin, Journal of Business Research dergisinde yayımlanan 37 makalede Model 4 basit aracılık 

etki analizi (örneğin; Wang ve Zhang, 2021), dört makalede paralel aracılık etki analizi (örneğin; 

Shan, Jiang ve Cui, 2021), geriye kalan iki makalede ise hem basit hem de paralel aracılık etki 

analizi için kullanılmıştır (Bastos ve Moore, 2021; Hepworth, Lee ve Zablah, 2021). 

 
Tablo 4: Dergilere Göre PROCESS Makro Modellerinin Kullanımı 

 

 

Dergiler 
Modeller (Sayıları) 

Farklı 

Model 

Sayısı 

Frekans 

JBR 

Model 4 (43), Model 7 (17), Model 1 (16), Model 8 (16),  Model 6 (10), Model 

3 (6),  Model 14 (5), Model 11 (4),  Model 12 (3),  Model 85 (3),  Model 15 

(2),  Model 80 (2),  Model 83 (2),  Model 10 (1),  Model 37( 1),   Model 5 (1),  

Model 58 (1),  Model 81 (1),  Model 84 (1),  Model 86 (1),  Model 87 (1),  

Model 9 (1),  Model 92 (1) 

23 139 

JRCS 

Model 4 (15), Model 8 (12), Model 7 (9), Model 1 (7), Model 14 (5), Model 6 

(5), Model 10 (1), Model 11 (1), Model 15 (1), Model 21 (1), Model 3 (1), 

Model 86 (1) 

12 59 

EJM 
Model 4 (11), Model 1 (5), Model 6 (4), Model 7 (4), Model 3 (3), Model 11 

(2), Model 14 (2), Model 5 (2), Model 8 (2), Model 12 (1), Model 2 (1), Model 

81 (1), Model 83 (1), Model 88 (1), Model 9 (1) 

15 41 

JM 

Model 4 (11), Model 7 (4), Model 8 (4), Model 15 (3), Model 1 (2), Model 14 

(2), Model 3 (2), Model 6 (2), Model 11 (1), Model 21 (1), Model 58 (1), 

Model 80 (1), Model 81 (1) 

13 35 

JCR Model 4 (11), Model 8 (7), Model 1 (5), Model 6 (5), Model 7 (2), Model 85 

(2), Model 3 (1), Model 83 (1) 
8 34 

JMR Model 4 (8), Model 6 (5), Model 8 (5), Model 83 (3), Model 1 (1), Model 10 

(1), Model 15 (1), Model 3 (1), Model 5 (1), Model 80 (1), Model 85 (1) 
11 28 

JA Model 4 (8), Model 8 (5), Model 1 (2), Model 7 (2), Model 12 (1), Model 3 

(1), Model 6 (1), Model 83 (1), Model 91 (1) 
9 22 

JSM Model 4 (5), Model 8 (3), Model 1 (2), Model 3 (1), Model 59 (1), Model 6 

(1), Model 7 (1), Model 9 (1), Model 92 (1) 
9 16 
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JSR 
Model 8 (4), Model 4 (4), Model 7 (3), Model 6 (2), Model 10 (1), Model 85 

(1) 
6 15 

JIM Model 4 (2), Model 7 (2), Model 8 (2), Model 1 (1), Model 14 (1), Model 82 

(1), Model 83 (1), Model 85 (1) 
8 11 

JPBM Model 4 (4), Model 14 (1), Model 7 (1), Model 8 (1) 4 7 

JAMS Model 4 (3), Model 8 (3), Model 7 (1) 3 7 

IJBM Model 4 (2), Model 8 (2), Model 1 (1), Model 7 (1) 4 6 

JDMM Model 14 (2), Model 1 (1), Model 18 (1), Model 4 (1), Model 7 (1) 5 6 

IMM Model 1 (1), Model 14 (1), Model 2 (1), Model 4 (1), Model 8 (1) 5 5 

ECRA Model 4 (2), Model 5 (1), Model 6 (1) 3 4 

IJRDM Model 1 (1), Model 15 (1), Model 4 (1), Model 83 (1) 4 4 

JBIM Model 1 (1), Model 4 (1), Model 5 (1) 3 3 

JMM Model 4 (2), Model 15 (1),  2 3 

Toplam 
 

 445 

 

Araştırma Sorusu 5: Araştırmacılar hangi modeli çalışmalarında tercih etmeli, neden? 

 

Her ne kadar araştırma sonuçları bize Model 4’ün araştırmacılar tarafından en fazla kullanılan 

model olduğunu gösterse de bu sonuç bize, çoğunlukla bu modeli kullanmamız gerektiğini ifade 

etmez. Unutmamak gerekir ki hangi modeli kullanacağımız tamamen teorik temellere göre 

geliştirdiğimiz kavramsal modelimize ve gözlemlenen değişkenlerin yapılarına (sürekli mi, 

süreksiz mi) göre şekillenecektir. Eğer tüm değişkenler sürekli bir yapıdaysa veya bağımsız 

değişkenimiz süreksiz ama diğer değişkenlerimiz sürekli bir yapıdaysa ve teorik temellere göre 

geliştirdiğimiz modelimiz; X (bağımsız değişken) ile Y (bağımlı değişken) arasındaki ilişkinin M 

(aracı değişken) aracılığıyla gerçekleşebileceğini söylüyorsa bu iddiayı doğrulamak için basit 

aracılık analizi olan Model 4 kullanılabilir. Yok eğer kavramsal modelimiz, X ile Y arasındaki 

etkinin bir başka değişken (W) tarafından düzenlenebileceğini söylüyorsa bu durumda basit 

düzenleyicilik etki testi için Model 1 kullanılabilir. Sonuç olarak, hangi modeli kullanacağımıza 

teorik temellere göre geliştirdiğimiz kavramsal modelimizin şekli ve gözlemlenen 

değişkenlerimizin yapısı karar verecektir.  

 

Sonuçlarda görüldüğü üzere, araştırmacıların hipotezlerini test edebilmeleri için birbirinden farklı 

PROCESS Makro modelleri bulunmaktadır. Araştırmacılar, teorik temellere dayanarak 

geliştirmiş olduğu bir modeli, Andrew Hayes tarafından oluşturulan PROCESS Makro 

modelleriyle (şablonlarıyla) karşılaştırabilir. Bu karşılaştırma sonrasında oluşturulan modele 

benzerlik gösteren bir PROCESS Makro modelini seçilebilir ve kullanabilir. Araştırmacıların 

doğru bir modeli seçebilmesi için PROCESS Makro modelleriyle ilgili teorik bilgiye ihtiyaçları 

olacaktır. Bu ihtiyaçlarını karşılamaları için PROCESS kullanımı ile ilgili yapılmış çalışmaları 

derinlemesine incelemeleri rasyonel bir yaklaşım olacaktır.  

 

SONUÇ 

 

PROCESS Makro, gözlemlenen değişkenlerle aracılık, düzenleyicilik ve durumsal aracılık etki 

hipotezlerinin testlerine olanak sağlaması açısından önemli bir modellemedir. Bu çalışmada, 

araştırmacıların PROCESS Makro’ya olan ilgisini ortaya çıkarmak adına sistematik literatür 

taraması yapılmıştır. Bu bağlamda, pazarlama alanında en kaliteli ve saygın uluslararası 

pazarlama dergileri Google Scholar endekslerine göre belirlenmiş; bu dergilerde PROCESS 

Makroyu kullanan makaleler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İlk olarak, araştırmacıların 

PROCESSS Modellerine olan ilgisini ortaya çıkarmak için son 10 yılda Andrew Hayes’ın 

kitabına atıfta bulunan makaleler tespit edilmiştir. Daha sonra, 2021 yılında PROCESS Makro 
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modellerini çalışmalarında kullanan makaleler tek tek incelenmiş; bu inceleme sonrasında çok 

önemli bulgulara ulaşılmıştır. Son olarak, araştırmacılara hangi modeli/modelleri, hangi 

durumda/durumlarda kullanmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur.  

Özetle bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre; son 10 yılda PROCESS Makro’ya olan ilgi 

artmıştır. Zira; 2013 yılında sadece 6 makale Hayes’ın eserine atıfta bulurken; bu rakam 2021 

yılında 320’ye çıkmıştır. Derinlemesine incelenen 2021 yılına ait verilere göre, pazarlama 

araştırmacıları çalışmalarında 30 farklı PROCESS Makro modelini kullanmıştır. Bu modeller 

içerisinde 135 makaleyle en fazla Model 4 kullanılmıştır. Neredeyse tüm dergilerde bu modelin 

en fazla kullanılan model olduğu gözlemlenmiştir. Model 4 ile araştırmacılar, basit ve paralel 

aracılık hipotezlerini çok rahat bir şekilde test edebilmektedir. İncelenen 20 dergi içerisinde 

PROCESS Makro modellerini makalelerinde en fazla kullanan dergi, Journal of Business 

Research dergisidir. Bu dergide toplamda 139 makalede 23 farklı PROCESS Makro modeli 

kullanılmıştır. İncelenen dergiler içerisinde PROCESS Makro modellerinden herhangi birini 

kullanmayan tek dergi, Marketing Science dergisidir.  

 

Pazarlama araştırmacılarının hangi modeli kullanması gerektiği teorik temellere dayanarak 

geliştirmiş olduğu modele ve gözlemlenen değişkenlerin yapısına göre şekillenecektir. PROCESS 

Macro analizleri için tüm şartlar sağladıktan sonra, bir araştırmacı basit bir aracılık hipotezini test 

etmek istiyorsa bu analizi Model 4 ile çok rahat bir şekilde yapabilir. Bu araştırmacı incelediği 

dolaylı etkinin bir başka değişken tarafından etkilenip etkilenmediğini, yani düzenlenip 

düzenlenmediğini merak ediyorsa, kavramsal modeline uygun bir durumsal aracılık modelini 

PROCESS Makro uygulamasından seçebilir ve hipotezini test edebilir (Model 7, Model 8, Model 

14, Model 15 gibi). Araştırmacıların hipotezlerini ve değişkenlerin yapısını görmeden ezberden 

hangi modeli kullanmaları gerektiğini söylemek, yanlış bir yaklaşım olacaktır.  

 

Her çalışmanın olduğu gibi bu çalışmanın da belli başlı kısıtları bulunmaktadır. İlk olarak, makale 

uzunluğunda sayfa sınırlamasının bulunmasından dolayı bu çalışmada sadece 20 makale 

incelenmiştir. Pazarlama alanında uluslararası alanda kaliteli olarak niteleyebileceğimiz makale 

sayısı 20’den çok fazladır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, alanında kaliteli diğer pazarlama 

dergilerinde PROCESS Makro modellerinin kullanım durumunun incelenmesi bu alana katkı 

sağlayacaktır. İkinci olarak, bu çalışmada pazarlama dergilerinin seçimi Google Scholar’a göre 

yapıldı. Google Scholar’ın yaptığı sıralama ile diğer kuruluşların yaptığı sıralamalar arasında 

farklılıklar bulunabilmektedir. Örneğin, Scimago Institutions Rankings18’in yaptığı pazarlama 

dergileri sıralaması ile Google Scholar’ın yaptığı sıralama arasında farklılıkların olduğu 

gözlenmektedir. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda, farklı kuruluşların yaptığı sıralamanın 

baz alınması, pazarlama literatürüne ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. 

 

Üçüncü olarak, bu çalışmada veriler Scopus veri tabanından çekilmiştir. Her ne kadar bu veri 

tabanı binlerce hakemli dergide yayımlanan makalelere erişime olanak sağlaması açısından çok 

önemli bir veri tabını olsa da bu veri tabanın PROCESS Makro modellerini kullanan tüm 

makaleleri eksiksiz olarak bulduğunu söylemek fazla iddialı olacaktır. Scopus veri tabanın 

bulamadığı çalışmaları ortaya çıkarmak için Web of Science, Science Direct, Emerald gibi farklı 

veri tabanları Scopus ile kullanılabilir. Son olarak, her ne kadar bu çalışmada hangi modelin hangi 

makalede daha fazla yer bulduğuna dair bilgiler yer alsa da tüm makalelere ait kaynakça bilgileri 

sayfa sınırlaması nedeniyle tablolara eklenmemiş ve referans kısmında gösterilmemiştir. Zira, 

incelenen 268 makalenin referans kısmı bu çalışmayı on sayfadan fazla uzatacağından bu 

çalışmada bu bilgilere yer verilmemiştir. 

 

 

 

                                                      
18 https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1406  

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1406
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Özet 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte tüketicilerin satın alma davranışlarında meydana gelen 

değişimler ekonomilerin arz talep dengelerini bozmuştur. Ülke ekonomilerindeki bu dengesizlik, enflasyon, döviz kuru 

ve piyasalar üzerinde de önemli sonuçlar doğurmuştur. Özellikle ülkemizde son bir yılda yaşanan yüksek enflasyon ve 

döviz dalgalanmaları tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirmektedir. Kıtlık olacağı algısı, 

belirsizlikten kaynaklanan kaygı gibi nedenler ile ortaya çıkan panik satın alma stokların tükenmesine ve tedarik 

zincirinde aksamalara yol açmaktadır. İkincil veriler üzerinden yapılan bu araştırmada Covid-19 pandemi kısıtlamaları, 

yüksek enflasyonist ortam ve döviz kurlarındaki ani yükselme sonucunda tüketicilerin panik alışverişine yönelip 

yönelmediği araştırılmıştır. Sonuç olarak pandemi kısıtlamalarının panik alışverişine yol açtığı düşünülmektedir. 

Ancak yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki ani yükselmenin panik alışverişine yol açtığına dair kesin bir bulguya 
ulaşılamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Panik Satın Alma, Tüketici Davranışları, Enflasyon, Döviz Kurları, Covid-19 

 

WHAT IF I CAN NOT BUY IT ?!: PANIC BUYING 

 

Abstract 

Along with the Covid-19 pandemic, which has affected the whole world, changes in consumers' purchasing behavior 

have disrupted the supply and demand balances of economies. This imbalance in the national economies also had 

significant consequences on inflation, the exchange rate and the markets. Especially in our country, the high inflation 

and currency fluctuations experienced in the last year are seriously changing the shopping habits of consumers. Panic 

buying which arises due to reasons such as the perception of scarcity and anxiety arising from uncertainty, leads to 

depletion of stocks and disruptions in the supply chain. In this study, which was conducted on secondary data, it was 

investigated whether consumers tended to panic buying as a result of the Covid-19 pandemic restrictions, high 

inflationary environment and the sudden increase in exchange rates. As a result, it is thought that pandemic restrictions 

lead to panic buying. However, there is no definite finding that high inflation and sudden increase in exchange rates 

cause panic buying. 

Keywords: Panic Buying, Consumer Behavior, Inflation, Exchange Rates, Covid-19 

1. GİRİŞ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte ülkemizde ve diğer birçok ülkede 

ekonomik sorunlar görülmeye başlanmıştır. Özellikle ülkemizde son bir yılda döviz kurlarında ve 

ürün fiyatlarında sürekli ve hızlı bir yükseliş söz konusudur. Fiyatlar genel düzeyindeki bu sürekli 

artış yani enflasyon neticesinde, insanların alım gücü düşmekte olup, istikrar ve refah seviyesinde 

azalma söz konusudur (TMB,2004:3). Tüketicilerin satın alma davranışları ekonomik şartlara 

göre farklılaşmaktadır. Özellikle Covid-19 gibi bir kamu krizi ya da ürün fiyatlarındaki sürekli ve 

hızlı artışlar tüketicilerin psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tip durumlarda 

tüketiciler panik içince olup, stoklama ya da ihtiyacı olmayan ürünleri satın alma gibi 

davranışlarda bulunabilmektedirler. Ürünü bulamama kaygısı ya da fiyatların daha da 

yükseleceğini düşünerek yapılan bu satın alma davranışına panik alışveriş (panic buying) adı 

verilmektedir. Panik alışverişi, genellikle afet, savaş, politika değişikliği gibi olumsuz çevresel ve 

ekonomik durumlarla başlamaktadır. Bunun sonucunda bireyler ihtiyaç duydukları ürünleri 

gereğinden fazla miktarda almakta ve bu da arz-talep dengesizliğine yol açmaktadır. Panik satın 

alma ya da panik alışverişi olarak adlandırılan kavramın henüz gelişmekte olan bir araştırma 

konusu olduğunu söylemek mümkündür. Uzun süreli ekonomik krizlerde ortaya çıkmakta olan 
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panik satın alma davranışı, özellikle Covid-19 pandemisi sırasında araştırmacıların ilgisini 

çekmiştir (Yasir Arafat vd., 2021:1).   

Panik alışverişi, pazarlardan büyük miktarlarda günlük ihtiyaçların satın alındığı, genellikle 

stoksuz kalma durumlarıyla sonuçlanan sosyal olarak istenmeyen bir sürü davranışıdır. Bu durum, 

ürünlere daha fazla ihtiyacı olan bireylerin veya yaşlı, yoksul gibi daha hassas grupların bu 

ürünlere erişmesini sınırlandırmakta veya engellemektedir. Ayrıca perakendeci bakış açısından 

da panik satın alma olgusu tedarik zincirinde daha fazla aksamalar yaşanmasına sebebiyet 

vermektedir. Tüketicilerin ürüne yönelik talebinin artması ve aynı zamanda sipariş, sevkiyat, 

temin gibi lojistik faaliyetlerde zorluklar ortaya çıkması, stoksuz kalmayı şiddetlendirmekte ve 

böylece ürünlerin fiyatlarının da daha hızlı bir şekilde artmasına neden olmaktadır (Yuen vd., 

2020:1).     

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Makro açıdan ülke ekonomisini mikro açıdan da işletmeleri ciddi anlamda sarsacak sonuçlar 

ortaya çıkaran ekonomideki ani ve beklenmedik olaylara ekonomik kriz denilmektedir (Karacan, 

1996:240). Piyasalardaki arz talep dengesizliğinden meydana gelen ekonomik krizlerin doğal 

afetler, siyasi istikrarsızlık, yüksek enflasyon, cari işlemler açığı, döviz kurlarındaki sert 

dalgalanmalar, savaşlar gibi çeşitli sebepleri bulunmaktadır (Çiğdem, 2021:8). Reel sektör 

krizleri ve finansal krizler olarak sınıflandırılan ekonomik krizler, bulaşıcı bir hastalık gibi 

yayılarak tüm sektörleri etkisi altına almaktadır. 

Günümüzde tüm dünyaya yayılan Covid-19 Pandemisi, ekonomik sıkıntıları da beraberinde 

getirmiştir. Hızlı bir şekilde gelişen salgın nedeniyle tüm ülkeler olağanüstü tedbirler almak 

zorunda kalmışlardır. Pandemi nedeniyle küresel çapta ekonomik durgunluk yaşanmış ve finansal 

piyasalar derin yararlar almıştır. Ülkeler yaşanan bu olumsuz ekonomik şartları iyileştirebilmek 

amacıyla çeşitli politikalar uygulamış ancak yeterli düzeyde başarı sağlanamamıştır (Aytekin, 

2021:92). Ülkemizde özellikle son bir yıldır Pandeminin sebep olduğu sıkıntılara ek olarak döviz 

kurlarında ve fiyatlar genel seviyesindeki sert ve hızlı yükselişler ekonomiyi bir buhranın içine 

sokmuştur. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamı hem firmaları hem de tüketicileri 

alışkanlıklarını değiştirmeye ve yeni tedbirler almaya zorlamaktadır.  

Covid-19 Pandemisi ile dünyanın dört bir yanında bireyler olağan dışı bir durumla 

karşılaşmışlardır. Sokağa çıkma kısıtlamaları, marketlerden yapılan alışveriş saatlerinin 

kısaltılması, sosyal mesafenin korunması gibi eylemler tüketicilerin yüksek düzeyde kaygı 

duymalarına neden olmuştur. Bu kaygı ve endişe durumu tüketicilerin ihtiyaç duymadıkları 

ürünleri satın alma ve kullanacakları miktardan daha fazlasını stoklama davranışında 

bulunmalarına neden olmuştur. Pandemi ile başlayan bu davranış değişikliği özellikle ülkemizde 

döviz, altın gibi emtialardaki hızlı artış ve fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış ile halen devam 

etmektedir.    

Önceki çalışmaların genelinde kriz zamanlarında tüketicilerin satın alma davranış ve rutinlerinde 

değişme olduğu görülmektedir. Tüketiciler günlük satın alma alışkanlıklarını sorgulayarak, ne 

satın aldıklarına ve nereden satın aldıklarına kafa yormakta, rutin alışverişleri azalmakta ve daha 

ucuz markalar gibi alternatif ürün arayışlarında artış olmaktadır (Lehberger vd., 2021:2).  

Oxford’a (2021) göre panik satın alma, “ürünlerin kıtlık gibi bir kriz nedeniyle tükenmesi ya da 

fiyatların yükselmesi endişesi ile yiyecek, yakıt gibi ürün veya emtiadan büyük miktarlarda satın 

alma eylemidir”. Panik satın alma, genellikle bireylerin bir afet ya da kamu krizi beklentisi olduğu 

zamanlarda ortaya çıkan yaygın bir tüketici davranışıdır (İslam vd., 2021:2). Geçmiş araştırmalar 

doğal afet, pandemi ve uzun süreli grevler gibi kamu krizleri sürecinde mal ve hizmet arzının 

kesintiye uğraması nedeniyle tüketicilerin panik satın alma davranışı sergilediğini öne sürmekte 

olmalarına karşın iş dünyası profesyonelleri ve akademisyenler, panik satın almanın kendi başına 
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arz açığından değil, tüketicilerin artan endişe ve korkusundan kaynaklandığına dikkat 

çekmektedir (Tsao ve diğerleri, 2019, Wu ve diğerleri, 2020) 

3. İLGİLİ LİTERATÜR 

Başlık, özet ve anahtar kelimelerinde panik alışveriş ya da panik satın alma (panic buying) içeren 

akademik çalışmaların çoğunun özellikle Covid-19 pandemi sürecinde araştırıldığı 

görülmektedir. Yapılan literatür taramasında pandemi sürecinde panik alışveriş olgusunun 

nedenlerini araştıran 41 adet çalışmaya rastlanmıştır. 

Yuen vd. (2020), çalışmalarında panik alışverişin psikolojik nedenlerini mevcut kavramsal 

anlayışları özetleyerek kategoriz etmeyi amaçlamışlardır. Buna göre panik alışverişin nedenlerini 

bireysel algılar, bilinmeyenden korkma, kontrol yoksunluğunun tetiklediği başa çıkma davranışı 

ve sosyal psikolojik faktörler olmak üzere dört grupta kategorize etmişlerdir (Yuen vd., 2020:1-

14). Prentice vd. (2020), “Antecedents And Consequences of Panic Buying: The case of COVID-

19” isimli çalışmalarını ABD ve Avustralya’da yaşayan panik alışveriş yapan 341 tüketici ile 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada panik alışverişin, hükümet politikaları, sosyal medya ve akran 

etkisi ve fırsatı kaçırma korkusu önemli ölçüde ilişkili olduğunu saptamışlardır (Prentice vd., 

2020: 132-146). Loxton vd. (2020), Covid-19 krizi sürecinde Avustralya ve Amerika pazarlarına 

odaklanarak tüketici harcama verilerini analiz etmişlerdir. Çalışmaları sonucunda geçmiş kriz 

dönemleri ile COVID-19 dönemindeki tüketici davranışlarının benzerlik gösterdiğini, panik 

alışveriş ve sürü zihniyet davranışlarının ön planda olduğunu tespit etmişlerdir (Loxton vd, 

2020:1-21). Aydınoğlu ve Gencer (2020), Covid-19 pandemi etkisinde tüketicilerin panik satın 

alma eyleminde bulunmalarının arkasındaki faktörleri ve bu faktörlerin satın alma davranışı 

üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladıkları çalışmalarında salgın döneminde bireylerin 

satın alma davranışlarını değiştirdiklerini tespit etmişlerdir. Çalışmaya göre, yaşam biçimleri 

değişen tüketicilerin birincil ihtiyaçları değişmiş ve internetten alışveriş yapma sıklıkları artış 

göstermiştir. Wang ve Na (2020), “Panic Buying? Food Hoarding During The Pandemic Period 

With City Lockdown” isimli çalışmalarında Çin’deki üç şehirden rastgele olarak çevrimiçi anket 

aracılığı ile veri toplayarak pandemi sürecinde bireylerin gıda istifleme ve panik alışverişi 

davranışlarını etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Buna göre kötü ruh hali ve sürü psikolojisinin 

panik alışverişi etkileyen en önemli iki faktör olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Wang ve Na, 

2020:2916-2925). Naaem (2021), “Do Social Media Platforms Develop Consumer Panic Buying 

During The Fear Of Covid-19 Pandemic” isimli çalışmasında Covid-19 pandemi sürecinde 

sosyal medyanın tüketicilerdeki panik alışveriş yaratmadaki rolüne odaklanarak en az bir sosyal 

medya hesabına sahip 34 tüketiciden veri toplamıştır. Araştırmada sosyal medyanın kullanıcılara 

pandeminin yarattığı kriz ortamında ihtiyaç duydukları bilgiyi sağladığını ancak bunun yanında 

endişe ve gelecek korkusu yaratarak panik alışverişine veya stoklama yapılmasına yönlendirdiği 

sonucuna ulaşmıştır (Naaem, 2021:1-10).  

Naaem ve Ozuem (2021), “Customers' Social İnteractions And Panic Buying Behavior: Insights 

From Social Media Practices” başlıklı çalışmalarında sosyal medya aracılığı ile oluşturulan 

uygulamam ve etkileşimlerin tüketicilerde nasıl panik alışveriş davranışı yarattığını 

araştırmışlardır. Buna göre sosyal medyada paylaşılan boş raflar ve marketlerdeki kavgalar gibi 

viral videoların korku ve belirsizliği arttırdığı ve sonuç olarak tüketicilerin ekstra satın alma 

davranışı gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Zheng vd. (2021), ise panik alışveriş olgusunu 

açıklayabilmek için çeşitli sosyal etkiler olduğunu savunmuşlar ve bu doğrultuda yapmış 

oldukları araştırmada bilinmeme korkusu, başa çıkma mekanizması, kontrolü kaybetme, 

güvensizlik ve sosyal ağların etkisi faktörlerinin panik alışveriş davranışında önemli rol oynadığı 

sonucuna ulaşmışlardır (Zheng vd., 2021). Chua vd. (2021), Singapur’da çevrimiçi ortamda 

yaptıkları anket çalışmasında, sağlık inanç modeli boyutlarının panik alışverişi üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmada algılanan ürün kıtlığının panik alışverişle ilişkili olduğu, ve ayrıca 

tüketicilerin pişmanlık beklentilerinin de bu ilişkiye aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Kassas 

ve Nayga (2021), ABD'de panik satın alma kararlarının algılanan önemi ve zamanlaması ile 
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ilişkili temel faktörleri araştırdıkları çalışmalarında, panik satın alma davranışının algılanan 

öneminin en çok kontrol ihtiyacı, yapılacak en akıllıca şey olduğuna inanma ve marketlerdeki 

mağazadan alışveriş sayısını en aza indirgeme dürtüsü ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir.  

Panik alışveriş kavramını ele alan son yıllardaki hemen hemen tüm çalışmalar Covid-19 pandemi 

sürecini baz alarak yapılmıştır. Ancak son yıllarda dünyada yaşanmakta olan ekonomik kriz 

pandemi ile başlamış olmakla birlikte halen etkili bir şekilde devam etmektedir. Ülkemizde 

özellikle 2021 yılında enflasyondaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile bu ekonomik 

kriz çok daha fazla hissedilir olmuştur. Bu çalışmada pandemi döneminin sonları olan ve 

ülkemizde enflasyonun önemli bir şekilde arttığı 2021 yılı baz alınarak enflasyonist ortamdaki 

panik alışverişinin etkileri araştırılmıştır.   

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Panik alışveriş kavramı ile ilgili çalışmalar özellikle Covid-19 süreci ile birlikte artış göstermekle 

beraber literatürde yer alan çalışma sayısı nispeten azdır. Enflasyonist dönemlerle iliği çalışma 

sayısının yok denecek kadar az olması, araştırma kapsamına alınan dönemde makro değişkenlerde 

beklenenin çok üstünde değişim olması bu çalışmanın özgün değerini ortaya koymaktadır. 

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde döviz kurlarındaki artış beklenen bir durumdur. Ancak 

özellikle Kasım-Aralık 2021 aylarında Türkiye’de hem enflasyon oranında hem de döviz 

fiyatlarında beklentilerin çok ötesinde ve çok ani bir yükseliş yaşanmıştır. Normal dönemlerde 

enflasyon artışının tüketicilerin talep miktarlarında azalma yaşanması olağandır. Ancak 

tüketicilerin her zaman rasyonel hareket etmedikleri gerçeğinden yola çıkarak bu çalışmada 

öngörülemeyen dönemlerde tüketicilerin satın alma kararlarında bir artış olup olmadığı 

araştırılmak istenmiştir.  Bunun yanında Covid-19 Pandemisi nedeniyle panik alışveriş 

düzeylerindeki değişim Türkiye’de kapanmanın en yoğun olduğu Nisan ve Mayıs 2021 ayları 

özelinde incelenmiştir. 

Araştırmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Öncelikle, TUİK tarafından açıklanan yıllık ve 

aylık TÜFE oranları, yine yıllık ve aylık ticaret istatistiklerinden yararlanılmıştır. Daha sonra, 

Manisa İli genelinde 20 şubeyle faaliyet gösteren bir süpermarketin 2021 yılı verileri 

incelenmiştir. Ocak 2021 – Aralık 2021 tarihleri arasında ürün grupları bazında satış miktarları 

ve satış fiyatları göz önünde bulundurulmuştur. Toplamda 247 ürün grubu analiz edilmiştir. 

Öncelikle satış miktarlarındaki değişim yüzde olarak hesaplanmış, sonra ortalama birim fiyatlar 

tespit edilmiş ve son olarak da fiyatlardaki değişim yüzde olarak hesaplanmıştır. Bunların 

içerisinden TUİK verilerine uygun olan kalemlerde karşılaştırma yapmak amacıyla satış hacmi 

nispeten yüksek olan ürünler seçilmiş ve panik alışveriş kavramı açısından değerlendirilmiştir. 

Satış hacimlerindeki değişim bir önceki ay satışlarına göre % olarak farklılığı hesaplanmıştır. 

Süpermarketten elde edilen veriler Ocak 2021 tarihinden başladığı için tablolarda hesaplamalar 

Şubat ayından başlatılmıştır. 

Çalışmanın temelini oluşturan araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Yüksek enflasyonist ortam panik satın alma davranışına yol açmakta mıdır? 

2. Dövizdeki ani yükselme panik satın alma davranışına yol açmakta mıdır? 

3. COVID 19 dönemindeki kısıtlamalar panik satın alma davranışına yol açmakta mıdır? 

Yukarıdaki sorulara yönelik olarak oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir:  
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5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME  

Bu bölümde panik alışverişe neden olabileceği düşünülen enflasyon, döviz kurları ve Covid-19 

pandemisi ile ilgili veriler değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın temelini oluşturan 3 araştırma sorusunun yanıtlarını bulabilmek için öncelikle TUİK 

verilerinden yararlanılarak 2021 yılında yüksek enflasyonun yaşandığı aylar tespit edilmiştir.  

Şekil 2. Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Değişim Oranları (%), Aralık 2021 

 

Kaynak: TUİK, Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2021 

Şekil 2’de 2021 yılı için Tüketici Fiyat Endeksindeki yıllık değişim oranları gösterilmiştir. 

Endeks değerlerinde Kasım 2021 ayında %19,82 oranla başlayan yükseliş Aralık 2021 ayı  

itibariyle %36,08 olarak gerçekleşmiş ve yılın en yüksek seviyesine hızlı bir şekilde ulaşmıştır. 

Bu nedenle araştırma verileri, ilk araştırma sorusu olan “Yüksek enflasyon panik alışverişine yol 

açmakta mıdır?” ifadesini yanıtlayabilmek amacıyla Kasım ve Aralık aylarına odaklanarak 

ilerlemektedir.  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Yüksek Enflasyonist 

Ortam 

 
 

PANİK ALIŞVERİŞİ Döviz Kurlarındaki Aşırı 

Yükselme 

Covid-19 Pandemi 

Kısıtlaması 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Şekil 3. 2021 Yılı Aylık Döviz Kurları 

 

Kaynak: TCMB, Gösterge niteliğindeki günlük merkez bankası kurları temel alınarak derlenmiştir. 

 

Şekil 3’te 2021 yılı ticarette en çok kullanılan aylık döviz kurları gösterilmektedir. Döviz 

kurlarında Kasım ayı sonunda başlayan yükseliş Aralık ayında hızlanmış ve sonra yeniden düşme 

eğilimine girmiştir. Bu yüzden “Yüksek döviz kurları panik alışverişine yol açmakta mıdır?” 

şeklinde belirlenen ikinci araştırma sorusu için de Kasım ve Aralık aylarına odaklanılmıştır.  

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Türkiye’de 2021 yılında en uzun süren ve kapsamlı kısıtlamalar 

14 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Özellikle 29 Nisan – 17 Mayıs 

arasında tam kapanma süreci yaşanmıştır. Üçüncü araştırma sorusu olan “Covid-19 nedeniyle 

yaşanan kısıtlamalar panik alışverişine yol açmakta mıdır?” ifadesinin yanıtını bulabilmek 

amacıyla Nisan ve Mayıs ayları araştırma odağına dahil edilmiştir. 

5.1. Toplam Perakende Satış Miktarları  

Panik alışveriş herhangi bir toplumsal risk unsurundaki artış nedeniyle yüksek miktarlarda satın 

alma eğilimi şeklinde kendisini gösteren bir olgudur. TUİK Perakende Satış Endekslerine (Şekil 

4) göre Mart ayında başlayan satın alma eğilimi en yoğun kısıtlamaların yaşandığı Nisan ayında 

zirve noktasına ulaşmıştır. Bu durum insanların özgürlüklerinin kısıtlandığı bir dönemde daha 

fazla ürün satın aldıklarının en önemli göstergesidir. Zira yasakların yeniden ve daha büyük bir 

ciddiyetle uygulanacağının açıklandığı 29 Mart (haberürk.com) tarihinin hemen öncesinde 

başlayan satışlar hızla yükseliş göstermiştir. Aynı dönemdeki enflasyon ve döviz kurlarına 

bakıldığında Mart ve Nisan 2021 aylarında nispeten düşük yada daha doğru bir ifadeyle sabit 

sayılabilecek oranları Şekil 2 ve Şekil 3’te görmek mümkündür. Nisan ayındaki TÜFE 

oranlarındaki hafif yükseliş tüketicilerin ani talep atışından kaynaklanmaktadır.  

4 122028 5 1523 3 111929 6 1422 3 1125 2 101828 6 1430 9 1725 3 132129 7 1525 4 122230 8 1624
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Şekil 4. Perakende Satış Endeksleri, Aralık 2021 

 

Kaynak: TUİK Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2021 temel alınarak düzenlenmiştir. 

Enflasyon oranının yükselmeye başladığı Kasım ayında perakende satış hacmi %15,6’dan 

%17’ye çıkmış ancak %36,8’le en yüksek enflasyonun yaşandığı Aralık ayında yeniden %15’5 e 

düşmüştür. Genel toplam açısından değerlendirildiğinde yüksek enflasyonun panik alışverişine 

yol açtığını söylemek mümkün değildir. Ancak daha doğru bir değerlendirme yapabilmek 

amacıyla sektörler bazında da bir inceleme yapılmıştır. Aynı durum döviz kurları için de 

geçerlidir. Başka bir ifadeyle, enflasyondaki yada döviz kurlarındaki ani artışlar genel perakende 

satışlar toplamı içerisinde değerlendirildiğinde panik alışverişe yol açmamıştır. Ancak fiyatlara 

yansıyan bu yükseliş satış hacmini de düşürmemiştir. Bir ekonomide yüksek enflasyon ve döviz 

kurlarındaki artış tüketicilerin satın alma güçlerinin düşmesine neden olmaktadır. Tüketicilerin 

gelirlerinin artmadığı bu kısa dönem göz önüne alındığında satış hacminde bir düşüş 

beklenmektedir. Kısa dönemde bu düşüşün yaşanmamasının temel sebebi tüketicilerin kendi 

hayat standartlarını korumak için gösterdikleri dirençle açıklanabilmektedir. Bunun bir diğer 

sebebinin ise belli kalemlerdeki panik alışverişler olabileceği değerlendirilmektedir. Bu amaçla 

sektörler bazında da detaylı bir inceleme yapılmıştır. 

5.2. Sektörel Değerlendirme 

Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde 2021 yılı satış hacimlerine bakıldığında (Şekil 5) kısıtlamanın 

yaşandığı Nisan ayında hızlı bir yükseliş görülmektedir. Mart ayında %-0,3 olan satış hacmi Nisan 

ayı sonunda % 11,04’e ulaşmıştır.  

Aynı yüksek oranların Ocak ayında olduğu da görülmektedir ki bu dönem yine kısıtlamaların 

yoğun olarak uygulandığı döneme denk gelmektedir. Tüketicilerin özellikle gıda ürünlerinde stok 

yapma eğilimine girdikleri ve panik alışveriş kavramına uygun hareket ettikleri görülmektedir. 

 

 

 

 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Şekil 5. Gıda, İçecek ve Tütünde Yıllık Perakende Satış Hacmi - 2021 

 

KAYNAK: TÜİK, Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2021 temel alınarak düzenlenmiştir. 

Tablo 1’de araştırmanın ikinci ayağı olan yerel süpermarket gıda ve içecek ürünleri satış verileri 

gösterilmektedir. TUİK verilerini destekler bir şekilde Mart ve özellikle Nisan aylarında ürün 

satış hacimlerinde hızlı yükselişler görülmektedir. Tüm ürünler satış fiyatları açısından da 

değerlendirilmiştir. Nisan ayında ürün fiyatlarında ciddi bir değişim gözlemlenmezken Eylül ve 

Ekim aylarında ürün fiyatlarında artış tespit edilmiştir. Bu durum tüketicilerin fiyat 

hareketlerinden korunmak amacıyla alışveriş miktarlarını arttırdığını göstermektedir. 

Tablo 1. Seçilmiş Gıda Ürünlerinde Yerel Firma Satış Hacimlerinde Aylık Değişim Oranları (%) 

2021 
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Un Paket Ürünler -2% -12% 47% -7% -55% 35% -7% 101% -17% 5% 79% 

Sıvı Yağ Ayçiçek -39% 17% 49% -21% -28% -2% -1% 178% -56% -16% -25% 

Sıvı Yağ 

Zeytinyağı 
5% 4% 25% -5% -36% 6% 38% 32% 2% -11% -12% 

Bakliyat-Pirinç 5% 8% 11% 10% -23% -10% -13% 76% -32% -2% 7% 

Ekmek (Paket) -34% 2% 24% 3% -25% -7% 9% -2% 17% -26% 2% 

Dondurulmuş 

Sebze-Meyve 
0% 2% 25% 13% -15% -23% -2% -6% -18% 10% 11% 

Dondurulmuş 

Hamur İşleri 
2% -19% 59% -21% -18% -23% 1% 4% 19% -13% -21% 

Dondurulmuş Et 

Ürünleri 
-18% 9% 41% 12% -4% -26% 1% 11% -17% -20% -18% 
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İçecek Cola -1% -6% 20% 29% -21% 25% -9% -24% -23% -7% 24% 

İçecek M.Suyu -1% 29% 56% 40% -38% 12% -10% -11% -6% -22% -5% 

Süt Uzun Ömürlü -11% 5% 37% -30% 7% -26% 20% 16% -21% 11% -3% 

 

Gıda ve yakıt dışında kalan perakende satış hacimlerine bakıldığında bilgisayar, bilgisayar 

donanım ve yazılımları, kitap, iletişim aygıtlarında yine Mart ve Nisan aylarında bir artış 

gözlemlenmektedir. Şekil 6’da görüleceği üzere döviz kurları ve enflasyon oranın arttığı 

dönemlerde bu ürünlerin satışında azalma söz konusudur. Bu gruba giren ürün kalemlerinin 

fiyatlarının yüksek olması tüketicilerin satın alma davranışından kaçınmalarına neden olmuştur. 

Başka bir ifadeyle Kasım ve Aralık 2021 ayları için panik alışverişten söz etmek mümkün 

değildir. Bu ürün gruplarından bilgisayar ve ilişkili ürünler incelenen yerel süpermarket 

satışlarında bulunmadığından karşılaştırma yapılamamıştır. Ancak kırtasiye ve kitap ürünleri satış 

değişim hacimleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Şekil 6.Bilgisayar, Bilgisayar Donanım ve Yazılımları, Kitap, İletişim Aygıtları Yıllık Perakende 

Satış Hacmi – 2021 

 

KAYNAK: TÜİK, Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2021 temel alınarak düzenlenmiştir. 

Kırtasiye grubuna giren yerel süpermarket ürünlerinde satış hacmi çok yüksek olmamakla birlikte 

yine Nisan ayında satışlardaki artış Tablo 2’de görülmektedir. Bu ürünlerde Ağustos 2021 ayı 

itibariyle gözlemlenen yükseliş ürün çeşidinin arttırılması ve eğitim döneminin başlamasından 

kaynaklanmaktadır.  

Tablo 2. Kırtasiye Ürünlerinde Yerel Firma Satış Hacimlerinde Aylık Değişim Oranları (%) 2021 
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Gazete-

Dergi 
-15% -14% 4% 10% -28% -16% 197% -53% 5% -27% 20% 

Kitap -6% -31% 64% -58% 13% 94% 221% 761% 16% -1% 9% 

Kırtasiye -31% 28% -23% -37% 12% -41% 276% 315% -58% -15% -9% 

 

Şekil 8’de gösterilen ses ve görüntü cihazları, hırdavat, boya ve cam, elektrikli ev aletleri, mobilya 

benzeri ürünlerdeki aylık satış hacimleri incelendiğinde Mart, Nisan aylarında en yüksek 
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noktasına ulaştığı görülmektedir. Bu grupta Şubat ayında %10,5 olan endeks değeri Mart 2021 

ayında %26,7’ye Nisan ayında ise %52,1’e yükselmiştir. Ancak Kasım ayındaki hafif yükselmeye 

rağmen Aralık ayında düşüş gözlemlenmektedir. Bu açıdan Kasım ve Aralık aylarında panik 

alışveriş olgusundan söz etmek mümkün görünmemektedir. 

Şekil 7. Ses ve Görüntü Cihazları, Hırdavat, Boya ve Cam, Elektrikli Ev Aletleri, Mobilya vb. Yıllık 

Perakende Satış Hacmi – 2021 

 

KAYNAK: TÜİK, Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2021 temel alınarak düzenlenmiştir. 

Yerel süpermarketin hedef satış ürünleri olmamakla birlikte müşterilerini geri çevirmemek 

amacıyla satışa sundukları grup ürünleri Tablo 3’de gösterilmektedir. Bu grupta bulunan ürünler 

dağınık bir görünüm sergilemektedir. Ürün çeşitliliğinin az olması ve ürün fiyatlarının piyasadaki 

diğer ilgili mağazalarda daha uygun olması nedeniyle satış hacimlerinin düşük olduğu bu 

ürünlerde Mart ve Nisan aylarındaki yükselme tespit edilebilmektedir. 

Tablo 3. Hırdavat, Cam ve Ahşap Ürünlerinde Yerel Firma Satış Hacimlerinde Aylık Değişim 

Oranları (%) 2021 
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Hırdavat 

Bahçe Mlz 
61% 27% 72% -7% -23% -29% 8% -15% -19% -44% -37% 

Hırdavat 

Piller 
10% -9% -16% -21% -11% 9% -23% 12% 27% -16% -8% 

Hırdavat 

Çakmak vb 
-9% 16% -1% 5% 6% -4% -2% 10% -22% -11% -24% 

Hırdavat 

diğer 
-6% 7% -5% -13% 3% 11% -5% -13% -6% -18% 42% 

Cam 

Ürünler 
-11% 11% 36% -39% -12% 2% -35% -20% 14% -26% -2% 

Ahşap 

Ürünler 
38% 32% -7% -15% 30% -17% -28% 0% -44% 70% -82% 

 

Tekstil, giyim ve ayakkabı sektörünü, panik alışverişlerde en çok reaksiyon gösteren sektör olarak 

değerlendirmek mümkündür. Endeks değeri Şubat ayında -%15 seviyelerinde iken kısıtlamaların 

arttığı Nisan ayında %277,6 seviyesine yükselmiştir. Aynı hızla olmasa da Şekil 9’da da 

görüleceği üzere, enflasyon oranı ve döviz kurlarının yükseldiği Kasım – Aralık aylarında da artış 

gözlemlenmektedir. Özellikle Aralık ayında endeks %51 seviyesinden %77,3’e yükselmiştir. 

Fiyatların yükselmesine rağmen satın alınan miktarlardaki artışı ifade eden bu rakamlar bu grubun 

panik alışveriş açısından değerlendirilebileceğini göstermektedir. İncelenen yerel süpermarket 
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satışları içerisinde tekstil, giyim, ayakkabı ürünlerinin satışı bulunmadığı için karşılaştırmalı 

analiz yapılması mümkün değildir. 

Şekil 8.Tekstil, Giyim Ve Ayakkabı Yıllık Perakende Satış Hacmi – 2021 

 

KAYNAK: TÜİK, Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2021 temel alınarak düzenlenmiştir. 

Eczacılık ürünleri, tıbbi ve ortopedik ürünler, kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri sektöründe 

farklı kesimlere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok ürün bulunmaktadır. Şekil 10’da da 

görüleceği üzere bu sektörde de Mart ve Nisan aylarında alışveriş hacimlerinde hızlı bir artış 

gözlemlenmektedir. Şubat ayında %3,9 olan endeks değeri Mart ayında %16,3’e Nisan ayında ise 

%19,7’ye yükselmiştir. Bu sektörde Aralık ayında da endeks değeri %16,0 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu sektörde de yine panik alışverişin varlığından söz etmek mümkündür.  

Şekil 9. Eczacılık Ürünleri, Tıbbi ve Ortopedik Ürünler, Kozmetik Ve Kişisel Bakım Malzemeleri 

Yıllık Perakende Satış Hacmi – 2021 

KAYNAK: TÜİK, Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2021 temel alınarak düzenlenmiştir. 

İncelenen yerel süpermarkette ilgili sektörün içerisinde yer alan kozmetik ve kişisel bakım 

ürünleri satışa sunulduğundan diğer ürünler incelenememiştir. Tablo 4’ten de görüleceği üzere bu 

ürünlerde de Nisan ve Mayıs aylarında satış hacimlerinde artış söz konusudur. Ancak Kasım ve 
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Aralık aylarında artış tespit edilememiştir. Bu durum ülke genelindeki satışlarda eczacılık, tıbbi 

ve ortopedik ürünlerin daha büyük artış göstermesinden kaynaklanması mümkündür. 

Tablo 4. Kişisel Bakım Ürünlerinde Yerel Firma Satış Hacimlerinde Aylık Değişim Oranları (%) 
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Cilt Krem Ve 

Bakım Ürünleri 
-15% 43% -16% -18% -19% -27% 16% 39% 20% -20% 20% 

Deodorantlar -2% 2% 104% 24% 38% -28% 51% -31% 3% -60% -2% 

Diş Bakım 

Ürünleri 
-61% 22% 5% -6% 0% 1% -19% 22% -8% -6% 16% 

Diş Macunu 16% -38% 32% -18% 35% -24% -15% 10% -12% -14% 9% 

Makyaj 

Temizleyiciler 
-3% 35% -18% 1% 1% 15% -13% -3% -23% -22% -17% 

Roll-On -2% 20% 48% 36% 19% -28% 44% -49% 128% -68% -4% 

Saç Boyaları -4% -4% 12% 26% -32% 0% -15% 8% -20% -26% 13% 

Saç Şampuanları -16% 9% 21% 12% -12% 14% 28% 11% -23% -31% 21% 

Tıraş Bakım 

Ürünleri  
-21% 8% 17% 5% -13% -16% -8% -8% 8% -9% 16% 

 

Tablo 5’te Temizlik malzemeleri ile ilgili ürünlerin bir önceki aya göre satış hacimlerindeki 

değişim oranları verilmiştir. Bu ürünlerde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında fiyat azalışı 

olmamasına rağmen ürün satışlarına artış görülmektedir. Makinalar için olan çamaşır ve Bulaşık 

Deterjanlarında Ekim ayında yaşanan artışın sebebi ürün fiyatlarında % 40’a yaklaşan bir indirim 

yapılmasından kaynaklanmaktadır. Kasım ve Aralık aylarında ise satış hacimlerinde artıştan 

ziyade azalış gözlemlenmektedir. 

Tablo 5. Temizlik Ürünlerinde Yerel Firma Satış Hacimlerinde Aylık Değişim Oranları (%) 2021 
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Çamaşır 

Suları 
-21% 3% 36% 7% -16% 3% 7% 21% -27% -10% 5% 

Çamaşır 

Deterjanları 
-11% 32% -11% 8% -3% 0% 22% -35% 116% -18% 10% 

Halı 

Şampuanları 
3% 61% 45% 21% -45% -2% -40% 12% 11% -46% -45% 

Sabun Katı  -28% -5% 33% 1% -7% 98% -48% 3% -8% -22% -8% 

Yüzey 

Temizleyiciler 
-2% -6% 15% 12% -22% 0% -1% -3% -2% 4% -40% 

Bulaşık 

Deterjanı-

Makine 

-17% -50% 93% -45% 0% 38% -27% -19% 292% -6% -71% 

Bulaşık 

Deterjanı-Elde 
15% -40% 24% 24% -21% -5% 11% 28% -11% -1% 19% 
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Şekil 11’de posta yoluyla veya internet üzerinden yıllık perakende satış hacimleri gösterilmiştir. 

Bu sektör açısından değerlendirildiğinde gerek Nisan ve Mayıs aylarında gerekse Kasım ve Aralık 

aylarında artışlara rastlanılmadığı gibi satış miktarları giderek azalmıştır. Bunun nedenini Covid 

19 pandemisinin ortaya çıktığı 2020 yılında sektörde yaşanan hızlı talep artışının zaman içerisinde 

düzenlenmesi olarak ifade etmek mümkündür. Sektöre ilişkin ürünlerin incelenen yerel 

süpermarkette satışının olmaması nedeniyle ayrıca değerlendirme yapılamamıştır. 

Şekil 10. Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yıllık Perakende Satış Hacmi – 2021 

 

KAYNAK: TÜİK, Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2021 temel alınarak düzenlenmiştir. 

Şekil 12’de otomotiv yakıtı yıllık perakende satış hacmi gösterilmektedir. Bu ürün grubunda da 

Nisan ve Mayıs aylarında satış miktarlarındaki artış göze çarpmaktadır. Aralık ayında da kısmi 

bir yükselme söz konusudur. Bu sektöre ilişkin ürünlerin de incelenen yerel süpermarkette 

satışının olmaması nedeniyle ayrıca değerlendirme yapılamamıştır. 

Şekil 11. Otomotiv Yakıtı Yıllık Perakende Satış Hacmi – 2021 

 

 KAYNAK: TÜİK, Perakende Satış Hacim Endeksi, Aralık 2021 temel alınarak düzenlenmiştir. 
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SONUÇ 

Çalışmada, Covid-19 kısıtlamaları, yüksek enflasyon ve döviz kurlarında aşırı yükselmenin 

tüketicileri panik alışverişe yönlendirip yönlendirilmediği araştırılmıştır. Yüksek enflasyon ve 

döviz kurlarında artışın panik alışverişe yönelttiğini söylemek mümkün olmamaktadır. Bununla 

birlikte sektörel bazda bir inceleme yapıldığında tekstil, giyim ve ayakkabı sektörü ile eczacılık 

ürünleri, tıbbi ve ortopedik ürünler, kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri sektörlerinde panik 

alışverişe uygunluk açısından değerlendirme yapılması mümkündür. Bunun için araştırmanın 

tüketici yönüyle yeniden değerlendirmeye tabi tutulması daha net sonuç alınmasını sağlayacaktır. 

Zira bu çalışmada, zaman kısıtı nedeniyle birincil verilere ulaşılamamıştır. Ayrıca bu çalışmada 

sadece fiyat ve döviz artışları dikkate alınmıştır. Dönem içerisinde işletmenin yapmış olduğu 

kampanyalar göz ardı edilmiştir. 

İkincil verilerden gelen sonuçlar özellikle ürünlerin fiyatlarının yükselmesi durumunda satın 

alınan miktarlarda azalma olduğunu desteklemektedir. Fiyatların yükselmesi ile talep edilen 

ürünlerin miktarlarının azalacağını açıklayan Evrensel Talep Kanunu yüksek enflasyonist ve 

dövizde aşırı yükselme ortamlarında da geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak unutulmaması 

gereken nokta bu araştırmanın tüm gelir gruplarını kapsadığıdır. Düşük gelir gruplarındaki 

kişilerin kendilerini koruyabilmeleri için satın alma davranışından uzaklaşmaları beklenen bir 

sonuçtur. Bu nedenle daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek açısından ileride orta üst gelir grupları 

için anket yöntemi kullanılarak ayrı bir değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Bu konuda 

çalışmak isteyen araştırmacılar gelir gruplarının ayrı bir değişken olarak kabul edilebildiği soru 

formları aracılığıyla tüketicilere ulaşmaları farklı sonuçlara ulaşmalarını sağlayabilecektir. Bunun 

yanında ürünlerin fiyat ve gelir elastikiyetleri de önemli belirleyici oldukları unutulmamalıdır.  

Araştırmanın verilerinin toplandığı süpermarkette tekstil ve elektronik gibi döviz kurlarına 

duyarlı ürünlerin satılmıyor olması da sonuçları etkileyen bir etmen olarak değerlendirilmektedir. 

Bu konuda araştırma ikincil verilerle yapılmak istenirse bu tarz ürünleri satan işletmelere 

ulaşabilmek yine farklı sonuçları destekleyebilecektir. 

Araştırmada elde edilen veriler panik alışverişinin Covid19 pandemisi gibi insanların 

özgürlüklerini tehdit eden veya yaşam alanlarının kısıtlandığını hissettiren dönemlerde daha 

yoğun olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu dönemlerde panik alışverişinden bahsetmek 

mümkündür. Son ve tam kapanmanın yaşandığı Nisan ve Mayıs 2021 aylarında enflasyon ve 

döviz kurlarının nispeten stabil olmasına rağmen alışverişlerdeki artış bunun en önemli kanıtı 

olarak sunulmaktadır.  
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Özet 

İklim değişikliğinin nedenleri ve dünyaya etkileri ile ilgili konuların gündeme sıkça gelmeye başlaması çevre 

duyarlılığına neden olmuştur. İnsanlar kaynakların etkin kullanımı yönünde devletlerden çevrenin korunması ile ilgili 

yasal düzenlemeler yapmalarını, işletmelerden ise daha az çevresel etki ile faaliyetlerine devam etmelerini 

beklemektedir. Çevresel etkileri göz önünde bulunduran işletmeler için, çevre yönetim muhasebesinin (ÇYM) 

araçlarından biri olan Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi (MAMM) yüksek kontrol sağlamanın en önemli 

yöntemlerinden birisidir. Bu çalışmada Endüstri 4.0 kapsamında ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin MAMM 

sürecinde katlanılan maliyetlere olası etkileri araştırtılmıştır. Bu kapsamda öncelikle MAMM ve Endüstri 4.0 

kavramları teorik olarak aktarılmış devamında ise Endüstri 4.0 ile MAMM entegrasyonu ve bu entegrasyonun olası 

sonuçlarına değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Yönetim Muhasebesi, Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi, Endüstri 4.0 

Jel Kodları: M41, O14 

 

USING INDUSTRY 4.0 TOOLS IN MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING 

PROCESS AND POSSIBLE ADVANTAGES FOR BUSINESSES 

 

Abstract 

Environmental awareness has emerged as the issues related to the causes of climate change and its effects on the world 

are frequently on the agenda. People expect the states to make legal regulations regarding the protection of the 

environment in order to use resources effectively, and to continue their activities with less environmental impact from 

businesses. Material Flow Cost Accounting (MFCA), one of the tools of environmental management accounting 

(EMA), is one of the most important methods of providing high control for businesses that consider environmental 

impacts. İn this study, the possible effects of technological developments within the scope of Industry 4.0 on the costs 

incurred in the MFCA process were investigated. In this context, first of all, information about the concepts of MFCA 

and Industry 4.0 is given theoretically. Afterwards, the integration of Industry 4.0 with MFCA and the possible 

consequences of this integration are mentioned. 

Keywords: Environmental Management Accounting, Material Flow Cost Accounting, Industry 4.0 

Jel Codes: M41, O14 

 

1. GİRİŞ 

Gelişmiş ülkeler üretim sürecinde yaptıkları aşırı tüketimin ve çevre kirliliğinin zararlarını, 

sanayileşmesini henüz tamamlayamamış gelişmekte olan ülkelerden önce fark etmişlerdir. Kendi 

ülkelerinde çevresel zararların etkilerini en aza indirmek amacıyla üretim yerlerini gelişmekte 

olan ülkelere kaydırmışlardır. Bulunan bu çözüm ile sorunu kısa vadede öteleyen işletmeler iklim 

değişikliği gibi küresel etkileri olan çevre felaketlerinin tüm dünyanın sorunu olduğunu geç de 

olsa anlamışlar ve bu konudaki önlemlerini artırmaya başlamışlardır. Böylelikle üretim 

süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması ve atıkların değerlendirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır (Kuşat, 2013: 4898). Bu nedenle işletmeler verimli kaynak kullanımına yönelerek etkin 

bir üretim süreci gerçekleştirecek üretim yöntemleri arayışına girmişlerdir. Bu arayış sonucunda, 

çevresel etkilerin göz önünde bulundurulduğu yeni ekonomi modeli olan yeşil ekonomi kavramı, 

literatürdeki yerini almıştır. Bu kavram sadece akademik çalışmalarda değil küresel anlamda 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

devlet, şirket, sivil toplum kuruluşları (STK) ve bireyler için kaçınılmaz olarak acil eylem planı 

hazırlama sorumluluğunu yüklemiştir.  

Doğanın dengesine uygun üretim süreci çalışmaları öncelikle devletler olmak üzere, üretici-

tüketici konumundaki işletmeler ve insanlar tarafından aranır ve desteklenir olmuştur. Tüketiciler 

işletmelerin üretim süreçlerini takip ederek, doğaya saygılı olan işletmeleri tercih etme eğiliminde 

olmaya başlamışlardır. İşletmeler ise bu baskının sonucu olarak üretim süreçlerini yenilemek 

durumunda kalmaktadırlar. İşletmeler üretim süreçlerini doğal kaynakları en etkili şekilde 

kullanacak, atıksız ya da en az atık ile gerçekleştirecek şekilde tasarlamaktadırlar (Şahin, 2021: 

25). Böylelikle çevresel etkileri en aza indirecek kıstasları yerine getiren işletmeler müşterilerine 

güven vererek itibarlarını artırmakta ve rekabet ortamında avantaj elde etmektedirler (Soylu ve 

Uçkun, 2019: 522). 

İşletmeler çevre bilinci ile hareket ederken rekabet üstünlüğünü de elde tutmak için bir yandan da 

teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim süreçlerini yönetmek zorundadırlar. Endüstri 4.0 ise 

son zamanlarda işletmelerin üretim uygulamaları için önemli gelişmelerden birisi olarak ortaya 

çıkmıştır. Endüstri 4.0 ile birbirleriyle sürekli iletişim içerisinde olan sistemler sayesinde 

hammaddenin gereksiz kullanımının önüne geçilmesi planlanmaktadır. Böylece üretimde daha az 

kaynak kullanımı ile işletmenin çevreye yaptığı olumsuz etkiler en aza indirilebilecektir (Kıymaz 

Kıvraklar, 2020: 54).                                                                                                                      

Bu çalışmanın amacı, MAMM’nin Endüstri 4.0 uygulamaları için uygun olabilecek, gelişmeye 

açık bir yöntem olduğunu göstermektir. Dijital teknolojilerin kullanıldığı işletmelerde MAMM 

yönteminin kullanılması ve kontrolüyle elde edilecek raporlamaların daha doğru sonuçlar vermesi 

beklenmektedir. Bu kapsamda MAMM uygulayan işletmelerin faaliyetlerine Endüstri 4.0’ın 

getireceği yenilikleri entegre etmesiyle maliyetlerde meydana gelecek değişimlerin açıklanması 

bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.   

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Genellikle ilk ve en önemli amacı kar olan işletmeler, doğal kaynakları özen göstermeden 

kullanma yanılgısına düşmektedirler. Çevreye verdikleri zararın bilincine vardıklarında ise üretim 

yöntemlerini değiştirmek amacıyla yatırım planlarını yaparken çevreyi dikkate alan çalışmalar 

yapmaya başlamışlardır (Haftacı ve Soylu, 2008: 93).  

Nakajima (2004), yayınladığı çalışmada MAMM yöntemi ile geleneksel maliyet muhasebesi ve 

yönetim muhasebesi yöntemlerini karşılaştırmıştır. Ayrıca çalışmada, MAMM yöntemine ilişkin 

merak edilen soruları yanıtlamak ve bu yöntemle ilgili yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak 

amacı güdülmüştür. Sonuç olarak, geleneksel muhasebe sistemlerinin çözülemeyen sorunlarına, 

ERP bilgi sistemlerinin gelişmesi nedeniyle MAMM yöntemine talep artması ile birlikte adım 

adım çözümler önerilebilir kanısına varılmıştır (Nakajima, 2004: 1- 17-18). 

Yereli ve Yakın (2009), MAMM gelişim sürecini aktardığı çalışmasında ÇYM’nin daha iyi sonuç 

vermesinin üst düzey yöneticilerin konuya duyarlı olması, muhasebe bölümünün yeniliklere karşı 

tutucu tavır sergilememesi ve muhasebe bölümünün çevre departmanı gibi diğer bölümlerle 

iletişim içinde olmasına bağlı olduğunu savunmaktadır (Yakın ve Yereli, 2009: 89). 

Hyrslova, Vâgner ve Palâsek (2011), Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bir seramik 

fabrikasında MAMM yöntemini test etmiş ve işletmenin üretim faaliyetlerini MAMM yöntemi 

ile sürdürdüklerinde kullandıkları mevcut üretim sistemine göre daha iyi verim aldıklarını tespit 

etmişlerdir (Hyrslova, Vâgner ve Palâsek, 2011: 15-16). 

Schmidt ve Nakajima (2013), üretilen ürünlerin dayanıklılığını, kullanışlı olup olmadığını ve 

üretim sürecine girdi olarak verilen malzemenin değerlendirmesinin MAMM ile mümkün 

olduğunu savunmakla birlikte bu yöntemin işletmedeki maddi kayıpları parasal olarak 

değerlendiğini ve böylece kaynak verimliliğinin ekonomik fayda sağladığını savunmaktadır 

(Schmidt ve Nakajima, 2013: 358). 
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Wagner (2015), çalışmasında MAMM yöntemi ile ilgili gelişim sürecini analiz etmiştir. Ortaya 

koyduğu çalışmada örnekler sunmuş, MAMM uygulayan işletmelerin başarılı sonuçlar elde 

ettiğini tespit etmiştir (Wagner, 2015: 1260). 

Wan, Ng R.T, Ng D.K. ve Tan (2015), çalışmalarında MAMM yöntemine dayanan yeni bir üretim 

modeli geliştirmeye çalışmışlardır. Yapılan çalışmada atık geri dönüşümünün uygulanması 

yönünde öneriler sunulmuştur. İncelemeler sonucunda birim maliyetler içerisinde yer alan gizli 

maliyetleri (çevre vergisi/ sigortası, çevre eğitimi, çevresel raporlar, hata maliyetleri, çevresel 

birlik ilişkileri maliyetleri vb.), taşıma maliyetleri, atık miktarı ve kalitesinin birim maliyetler 

üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu tespit etmişlerdir (Wan, Ng R.T, Ng D.K. ve Tan, 2015: 

612). 

Schmidt (2015), çalışmasında MAMM yöntemi temel alınarak çevre muhasebesi kullanılarak 

yapılabilecek yazılıma dayanan üretim sistemlerinin getireceği avantajlar araştırılmıştır. Yapılan 

çalışmada, MAMM dağıtım yöntemi matematiksel algoritma ile gösterilmektedir (Schmidt, 2015: 

1312- 1317). 

Özçelik (2017), MAMM’ı detaylarıyla aktardığı çalışmasında MAMM’ın işletmelerde 

benimsenip uygulanmasıyla hem ekonomik faydalar elde edilebileceği hem de işletmenin çevreye 

olan kötü etkilerinin azaltılacağı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağını 

savunmaktadır (Özçelik, 2017: 946). 

Süklüm (2019), çalışmasında MAMM yöntemini teorik olarak değerlendirmiştir. Geleneksel 

maliyet muhasebesinin üzerinde durmadığı üretim kayıplarını dikkate alan MAMM yönteminin 

ülkemizde tanıtılması için eğitim faaliyetleri yolu ile çaba harcanması gerektiğini ifade etmiştir 

(Süklüm, 2019: 37). 

Kıllı ve Gülmez (2020), bir tekstil üretim işletmesinde MAMM ile gömlek üretimini incelemişler 

ve atık önleme amacıyla çözüm önerileri sunmuşlardır. Çözüm önerilerinin yönetim tarafından 

uygulanması sonucu negatif ürün miktarında dolayısıyla maliyetlerde bir azalma olacağı 

görülmüştür (Kıllı ve Gülmez, 2020: 87). 

Kızılyalçın (2021), çalışmasında MAMM’nin 2012 yılı ve sonrasında farklı sektörlerdeki 

uygulamalarını incelediği çalışmasında toplam 50 adet uygulama değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmeler sonucunda, MAMM yönteminin en çok üretim kayıplarının tespiti amacıyla 

araştırma konusu olduğu görülmüştür. İkinci olarak üretim sürecinin iyileştirilmesi ve verimlilik 

artışı amacıyla araştırma yapılmıştır yapıldığını tespit etmiştir. Ayrıca çevre ile ilgili etkilerin 

değerlendirildiği 9 çalışma, enerji tüketiminin ve maliyetlerin azaltılması ile ilgili 5 adet çalışma 

olduğu tespit edilmiştir (Kızılyalçın, 2021: 219-220). 

Kaya (2021),  çalışmasında MAMM gelişimi amacıyla uygulama örnekleri araştırmalarını 

incelemiş ve değerlendirmiştir. Yapılan çalışma sonucu MAMM’nin ÇYM’nin yardımcı aracı 

olduğu görülmüş, bu yöntemle ilgili ampirik delillerin azlığı ve MAMM yönteminin gelişimi için 

teorik açıklama eksikliği olduğu belirlenmiştir (Kaya, 2021: 270). 

MAMM geleneksel maliyet yöntemlerine göre avantajları olduğu kabul edilse de geleneksel 

maliyet yöntemine bir alternatif değil bir yardımcı araç olduğu görüşü genel kabul görmüştür. 

Bununla birlikte MAMM yönteminin günümüz üretim yöntemleri araştırmalarına umut 

verebilecek pratik bir yöntem olduğu kabul edilmektedir (Kokubu ve Kidata, 2014: 1287).  

3. ÇEVRE YÖNETİM MUHASEBESİ VE ÇEVRESEL MALİYETLER 

İşletmeler son zamanlarda çevresel etkileri dikkate alan üretim yöntemleri geliştirme zorunluluğu 

ile karşı karşıyadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri olumsuz çevresel etkilerin insan hayatı için 

zorlayıcı koşullara neden olduğunun görülmesidir. ÇYM bu zorunluluğa cevap vermek amacıyla 

geliştirilmiştir (Christ ve Burritt, 2015: 1378). 

1973 yılı içerisinde Avrupa Birliği İlkeleri I. Eylem Planı yayınlanmıştır. Çevre yönetim 

sisteminin temelleri bu eylem planına dayanmaktadır. İlk amacı çevre koruma önlemleri almak 
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olan plan dâhilinde 1996 yılında “ISO 14000 Çevre Yönetim Standardı” adıyla yayınlanmış ve 

2015 yılında revize edilerek güncellenmiştir (Kılıç, 2019: 111). 

Çevre yönetim muhasebesi, işletmelerin üretim faaliyetlerini çevreye verilen etkileri de göz 

önünde bulundurarak gerçekleştirme amacı dâhilinde, tüm muhasebesel işlemlerin bu etkileri 

raporlayabilecek şekilde tasarlanması olarak tanımlanmıştır (Yereli ve Yakın, 2009: 72). Çevre 

yönetim muhasebesi için üretim kayıpları ve atıkların hem miktar hem de parasal olarak 

hesaplanabilmesi için destek sağlayan MAMM, bu işlevleri yanında, işletme yönetimine karar 

süreçlerinde destek olması nedeniyle literatürde önemli kabul edilmiştir (Aliusta, 2020: 2).  

Çevreyi korumak ve doğal yaşamın devamlılığını sağlamak amacı olan işletmelerin üstlendikleri 

maliyetler işletmelerin çevresel maliyetlerini oluşturur (Özkol, 98: 23). Geleneksel maliyet 

muhasebesi yöntemleri çevresel maliyetleri ürünlere dağıtmada yetersiz kalmaktadır. Bunun 

başlıca nedeni bu tür maliyetlerin işletme içinde birçok departmanda ortaya çıkmasıdır. Çevre 

yöntem muhasebesi çevre ile ilgili maliyetlerin hangi yollarla, nasıl belirleneceği konusunda 

işletme yönetimine yol haritası sunmaktadır (Çetin, Özcan ve Yücel, 2004: 67).   

Çevresel maliyetler birçok nedenle ortaya çıkmaktadır. Bu maliyetleri iki ana başlık altında 

toplamak mümkündür. İlk olarak, işletmelerin karlılığını direkt olarak etkileyen maliyetler içsel 

maliyetler ya da özel maliyetler olarak adlandırılmaktadır. İşetmelerin çevresel yasal 

sorumluluklarını yerine getirmekle yüklendiği maliyetler, atık yönetimi ile ilgili maliyetler, çevre 

koruma ve bakım maliyetleri içsel maliyetleri oluşturur (Lazol v.d., 2008: 63). MAMM işletmenin 

içsel maliyet yönetiminde etkili olarak kullanılabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir diğeri ise dışsal maliyetler olarak adlandırılmakla birlikte sosyal maliyetler de denilmektedir. 

Bu maliyetler, işletmenin karlılığını etkilememekte işletme faaliyetleri sonucu toplumun ve 

çevrenin üzerinde oluşan maliyetleri ifade etmektedir (Lazol v.d., 2008: 63). 

İşletmelerin çevresel etkilerine hassasiyet gelişmesi nedeniyle işletmelerin yüklenmek zorunda 

kaldıkları çevresel maliyetler artış eğilimi göstermiş ve bu maliyetleri yönetmek daha önemli hale 

gelmiştir (Arı ve Çiçeklidal, 2021: 15). Çevresel maliyetlerin belirlenmesi aşamasında 

işletmelerin sağlıklı verilere dayanarak bu maliyetleri yönetmesi gerekmektedir. MAMM yöntemi 

işletmeler için gereken verileri daha net olarak sağlaması nedeni ile önemli bir maliyetleme 

aracıdır. 

 

4. MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ  

Çevre muhasebesi kuralları kapsamında üretim süreçlerini devam ettiren işletmeler, geleneksel 

muhasebe sisteminden yeterli verimi alamamışlardır. Çevresel maliyetleri sağlıklı bir şekilde 

açıklamayan geleneksel muhasebe sistemi yerine bu işlevi yerine getirebilecek çevresel maliyetler 

ile işletme karı ilişkisi kurabilen bir muhasebe yöntemi arayışına girilmiştir (Özçelik, 2017: 928). 

Alman Profesör Wagner ve arkadaşları tarafından MAMM, çevre muhasebesi esas alınarak 

geliştirilmiştir. Tarihi ise 1920 ve 1930’lara kadar uzanan “girdi-çıktı kütle dengeleri”, “fiziksel 

değer” kavramlarının kullanıldığı endüstriyel üretim arayışlarına dayanmaktadır (Wagner, 2015: 

1255). Çevre koruma söylemlerinin arttığı 1960-1970 yıllarında konu ile ilgili çalışmalar başlamış 

ve birçok çevre sorunu terimi ortaya çıkmıştır. Güney Almanya’da faaliyet gösteren Kunert tekstil 

şirketinde bir çevre yönetimi projesi kapsamında maliyetleri ve çevresel etkiyi azaltmak amacıyla 

1980 yılların sonu ve 1990 yılların başlarında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları 

1991 yılında yayınlandığında Alman medyasında geniş yer bulmuş ve ilgi görmüştür (Wagner, 

2015: 1255). Bu çalışmalarda girdi çıktı ürün dengesi tespit edilebilmiştir. Böylece üretim 

süreçlerinin kaynak verimliliği temelinde gerçekleştirilebileceği, çevre için faydalı bir yöntem 

geliştirilmiştir (Wagner, 2015: 1255). 

Yöntem öncelikle Almanya’da çıkmış olmasına rağmen bir süre sonra devlet desteğinin kesilmesi 

sonucu çok az kullanım alanı bulmuştur. Yöntemin geliştirilmesi Japonya’da devam etmiştir. 

Japon Ekonomi ve Ticaret Sanayi Bakanlığı (METI) çevresel muhasebe komitesi, fikri Alman 

geliştiricisinden almış ve Japon işletmelerine uyarlamıştır (Schmidt ve Nakajima, 2013: 360). 
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MAMM yönteminin Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) yelpazesine alınması 

Japonya’nın girişimleri neticesinde olmuştur (Christ ve Burritt, 2015: 1378). MAMM yönteminin 

standardizasyon süreci 2011 yılında ISO 14051 ile başlatılmış ve uygulamada birlik sağlayarak 

işletmelerin süreci belli standartlar çerçevesinde uygulayabilmelerine olanak sağlamıştır. Bu 

nedenle yöntem yaygınlaşmaya başlamıştır (Aliusta, 2020: 2). 

Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi, çevre muhasebesine üretimde kullanılan hammadde ve 

malzeme, enerji gibi girdilerin miktar ve parasal karşılıklarının sayısal verilerle takip edilebilmesi 

yöntemidir. Sayısal veriler kullanılması, girdi çıktı dengesinin kontrolü yanında üretim sırasında 

veya sonrasında kaybolan malzeme ve enerjinin tespitini mümkün kılmaktadır. Rekabet 

edilebilirlik ve sürdürülebilirlik amacında olan işletmeler için MAMM’nın, ürün maliyetinin en 

doğru biçimde tespiti ve kayıp ve atık maliyetlerinin görülebilmesini mümkün kılarak maliyet 

kontrolü bakımından çok önemli bir yöntem olduğunu göstermektedir (Can ve Aliusta, 2020: 2-

3).  

MAMM ile ilgili çeşitli çalışmalarda farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bunlardan bir kaçı aşağıda 

sıralanmıştır. 

- MAMM çevresel ve ekonomik olarak verimli malzeme kullanımı için geliştirilmiş ÇYM 

araçlarından biridir (Schaltegger ve Zvezdov, 2014: 2). 

- MAMM, para birimleri ve fiziksel akışları birleştiren ayrıca malzeme ve enerji verimliliği 

için analizler yapan çevresel yönetim muhasebesi uygulamaları arasındadır (Guenther, 

Jasch, Schmidt ve Wagner, 2015: 1250). 

- MAMM, malzeme ve enerji verimsizliklerinin tespit edilmesi ve parasal olarak 

değerlendirilmesi amacına yönelik bir özel muhasebe yöntemidir (Schmidt, 2015: 1310). 

MAMM; malzemelerin akışı, maliyetleri ve üretim aşaması ile ilgili diğer bilgilerin entegrasyonu 

ile çalışma mantığı oluşturmuştur. MAMM işletmelerin uygulama alanı bulması sonucu kayıp ve 

atıklar ile ilgili sorunlar tespit edilebilmektedir. Böylece bu sorunların çözümüne yönelik 

çalışmalar yapılabilmektedir. Malzeme verimliliği sağlamanın yanında atık miktarı azaltılmakta 

dolayısıyla maliyetlerde bir azalış olmaktadır. MAMM ile çevresel etkiler ile ekonomik verimlilik 

aynı anda sağlanabilmektedir (Mete, 2012: 3). MAMM olumlu çevresel etkilerinin yanı sıra 

malzeme, enerji ve atık israfını önlemekle sürdürülebilir bir ekonomi ve çevre yönetimi için önem 

arz etmektedir. (Sygulla, Bierer ve Götze, 2011: 2).  

MAMM’nin işletmeler tarafından kabul görmesi ve benimsenmesi olumlu çevre performansına 

bağlı olarak uluslararası ve yerel mevzuatlara uygunluk açısından çevresel sorumluluğunu yerine 

getirmesine vesile olacaktır (Özçelik, 2017: 929). Doğal kaynakların verimli kullanımı yanında 

atıkların azaltılması suretiyle israfı önlemekle işletme kurumsal sosyal sorumluluk gereklerinden 

birini de yerine getirmektedir (Aliusta, 2020: 3). 

MAMM yönteminin ulaşmak istediği asıl hedef, üretim süreci boyunca akışa konu olan malzeme, 

enerji ve diğer maliyetlerin akışlarını görsel bir plan olarak ortaya çıkarmaktır. Bu görsel 

modelden hareketle etkin bir malzeme akış maliyet yönetimine uygun üretim planlaması 

oluşturmaktır. Girdi – Çıktı dengesinin net olarak ortaya konduğu kayıp ürün ve atıkların tespit 

edilebildiği bir üretim süreci sonucunda maliyetlerin düştüğü ve çevresel etkilerin en aza 

indirildiği görülecektir (Büyükarıkan, 2021: 21). 

MAMM birçok faydası olmasına rağmen yaygın olarak kullanım alanı bulamamıştır. Bunun 

başlıca nedenleri; yöntemin süregelen işletme faaliyetleri sırasında sisteme eklenmesinin zor 

olması ve geliştirmelerin nasıl yapılacağını bilen uzman ekiplerin olmayışıdır (Claus, Heubach 

ve Leow, 2005: 147). 
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4.1. Malzeme Akış Maliyet Muhasebesinin Temel Unsurları 

MAMM’nin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için uygulama sırasında kullanılacak bazı temel 

unsurlar gereklidir. Bunlar; miktar merkezi, malzeme dengesi, maliyet hesaplama ve malzeme 

akış modelinin işletme türüne göre sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıdır. 

 Miktar Merkezi 

Miktar merkezleri, hammadde ve malzemenin girişi yolu ile ürün dönüşümü için oluşturulan 

merkezlerdir. Depolar, sevk noktaları veya hammaddeyi dönüştüren makinelerin olduğu üretim 

bölümleri buna örnektir (Özçelik, 2017: 940).  Malzeme Akış Maliyet Muhasebesindeki miktar 

merkezleri, girdilerin ve çıktıların ölçümünün yapılabilmesine imkân sağlamaktadır (Kızılyalçın, 

2021: 210). Şekil 1’de, malzeme maliyetlerinin miktar merkezlerine dağılımı ve yine ürün ya da 

atık olarak çıktısı alınan malzemenin miktar merkezi bazında maliyet dağılımları gösterilmiştir. 

Şekil 1: Miktar Merkezinde Maliyet Türlerinin Akışı 

 

Kaynak: Cecilio, 2017: 9. 

 Malzeme Dengesi 

Malzeme akış maliyet muhasebesi girdi- çıktı miktar dengesinin gözetildiği bir üretim süreci 

modelini benimsemektedir. Buna göre üretim sürecine giren malzemeler ürün ya da kayıp atık 

şeklinde çıkmak zorundadır. Herhangi bir ortadan kaybolma durumu söz konusu değildir. Ortadan 

kaybolma durumunu kabul etmeyen bu yöntemde malzemenin fiziksel ve parasal takibi 

yapılabilecektir (Wagner, 2015: 1256).  

Malzeme akış dengesinin amacı, işletmenin üretim faaliyeti sonunda girdi olan malzemenin ne 

kadarının pozitif ürün olarak ve ne kadarının negatif ürün, yani atık olarak elde edildiğinin tespit 

edilmesidir. Atık malzeme miktarının çokluğu verimsiz olan üretimin göstergesidir. Malzeme 

dengesinin önemi sadece malzeme ya da atık maliyetlerini değil aynı zamanda çevresel 

maliyetleri de işaret etmesinden gelmektedir (Süklüm, 2019: 35; Kızılyalçın, 2021: 212). 
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Şekil 2: Girdi- Çıktı Miktar Dengesi                

 

Kaynak: Wagner, 2015: 1256 

Şekil 2’de, hammadde, yarı mamul ya da diğer yardımcı maddelerin üretim süreci sonunda 

mamul, atık ya da diğer çıktı şeklinde elde edilmesi gösterilmektedir. Geleneksel maliyet 

yöntemlerinin gösteremediği, üretime giren malzemenin ne kadarının hangi biçimde alındığı net 

olarak görülmektedir. 

Girdi malzemeleri = Ürün + malzeme kayıpları denklemi malzeme dengesinin ölçümü için bir 

hesaplama kolaylığı sağlamaktadır (Huang v.d., 2019: 4). 

 Maliyet Hesaplama 

MAMM yönteminde hesaplama yapılması adına öncelikle bir malzeme akış modeli kurulur ve bu 

modele göre oluşturulan verilerin sisteme girişi yapılır. Üretim faaliyeti sonucu elde edilen pozitif 

ve negatif ürün maliyetleri kütle dengesi kavramından hareketle hesaplanır. Bu hesaplamalar atık 

maliyetlerinin tespiti ve oluşan bu atıkların nedenlerinin tespiti açısından önem arz etmektedir 

(Kıllı ve Gülmez, 2020: 73).  

Hesaplama denklemi:  

Malzeme kayıpları = “Girdi – Pozitif Ürün” olarak oluşturulmuştur. 

Maliyet çeşitleri; malzeme maliyetleri, enerji maliyetleri, sistem maliyetleri ve atık yönetim 

maliyetleri olarak dört kategoriden oluşmakla birlikte ilerleyen kısımda detayları ile aktarılmıştır. 

Malzeme maliyetleri, üretime giren malzeme miktarı ile bu malzemenin satın alma birim fiyatı 

çarpılarak hesaplanır. Enerji maliyetleri miktar merkezilerine dağıtılırken enerji kullanımı 

ölçerlerin göstergeleri üzerinden kullanım saatine göre hesaplanmalıdır. Pozitif ürün ve negatif 

ürünlere yapılacak olan maliyet dağıtımı, kullanılan malzemenin ürün olarak çıktı oranı ve atık 

oranı üzerinden, aynı oranlarda hesaplanarak tahsis edilir. Aynı şekilde sistem maliyetleri de 

girdi-çıktı oranlarına göre miktar merkezleri bazında hesaplanarak tahsis edilebilir. Atık yönetim 

maliyetleri diğer maliyet kalemlerinin aksine oran hesaplaması yapılmadan tamamı atık yönetim 

maliyeti olarak atanır. Atık yönetim maliyetleri malzeme kaybının maliyetidir (Kızılyalçın, 2021: 

210; Can ve Aliusta, 2020: 145-146, Özçelik, 2017: 935-936). 
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 Malzeme Akış Modeli 

MAMM yönteminde öncelikle bir malzeme akış modeli kurulur ve bu modele göre üretim süreci 

ile ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılır. MAMM yöntemi ile malzeme akış modelinin 

oluşturulması malzeme ve enerji kullanımı ile ilgili şeffaflık sağlanmaktadır. 

Şekil 3: Mazleme Akış Modeli 

 

Kaynak: Kokubu ve Tachikawa, 2013: 358 

Şekil 3’te verilen akış modeli ile üretim süreci boyunca malzeme girdilerinin durumları 

görülmektedir. Farklı süreçler malzeme akış modeli sayesinde birbirine bağlanır ve tüm üretim 

süreci bir akış modeli ile gösterilmesine imkân verir (Yereli ve Yakın, 2009: 82). 

4.2. Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi Kapsamında Katlanılan Maliyet Çeşitleri 

MAMM yönteminde maliyet çeşitleri dört başlık altında takip edilmektedir. Bunlar malzeme 

maliyeti, enerji maliyeti, sistem maliyeti ve atık yönetim maliyetleridir. 

- Malzeme Maliyeti: Bir miktar merkezine girdi olarak giren hammadde ve yardımcı maddelerin 

maliyetleridir. Miktar merkezine giren malzemelerin miktarları ile parasal değerlerinin çarpımı 

sonucu üretime giden malzeme maliyeti tespit edilebilmektedir (Can ve Aliusta, 2020: 145). 

Malzeme maliyeti olarak satın alma maliyet tutarı yaygın olarak kullanılmaktadır (Özçelik, 2017: 

935). Malzeme maliyeti, üretimde harcanan hammaddenin maliyetinin net olarak tespit edilmesi 

ile üretim maliyetlerinin yönetim tarafından sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesine imkân 

sağlamaktadır (Büyükarıkan, 2021: 25). 

- Enerji Maliyeti: Elektrik, yakıt, buhar ve basınçlı hava gibi enerji kaynaklarının miktar 

merkezlerinde kullanımı sonucu oluşan maliyetlerdir (Özçelik, 2017: 935). Kullanım 

miktarlarının ilgili sayaçlar yolu ile tespiti söz konusu ise buradan hareketle miktar merkezi 

maliyetleri ve bundan sonra da çıktı ürün oranlarına göre birim maliyetler hesaplanabilmektedir 

(Can ve Aliusta, 2020: 145).  Ölçümü yapılan enerji maliyetleri her bir miktar merkezi için ayrı 

ayrı hesaplanabilir (Kızılyalçın, 2021: 210). Uygun bir ölçüm aracının olmaması durumunda 

üretim maliyetinin dağıtımı için uygun bir standart belirlenmelidir (Can ve Aliusta, 2020: 145).  

- Sistem Maliyeti: Üretim süreci sırasında oluşan ve malzeme, enerji ve atık maliyeti kategorisine 

girmeyen maliyetlerdir. Bunlar; işçilik, amortisman, bakım, onarım ve nakliye maliyetleri 

olabilmektedir (Can ve Aliusta, 2020: 146). Sistem maliyetleri her bir miktar merkezi için ayrı 

bir şekilde muhasebeleştirilir (Kızılyalçın, 2021: 210). 

-Atık Yönetim Maliyetleri: Üretim sürecinde oluşan malzeme kayıplarının maliyetleridir. Bu 

maliyetler ürünlere değil sadece malzeme kayıplarına yüklenmektedir (Özçelik, 2017: 936). Katı 

atık, atık su, hava emisyonlarını ve atıkların geri dönüşüm maliyetlerini kapsamaktadır. Malzeme 

akış verileri fiziksel ve parasal olarak belirlendikten sonra malzeme girdileri oranı belirlenir ve 

bu orana göre hesaplamalar yapılarak atık maliyetleri belirlenebilmektedir. Atık maliyetler 
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doğrudan akış maliyeti olarak kabul edilmez ve dolaylı maliyetler olarak kabul edilir (Can ve 

Aliusta, 2020: 146).       

5. ENDÜSTRİ 4.0’IN KAPSAMI 

Almanca literatürde “Endüstri 4.0” olarak, İngilizce literatürde ise “Endüstriyel İnternet” olarak 

yer alan bu yeni teknolojik gelişmeyi, en basitiyle; “makinelerin, bilgisayarların, insanların ve 

nesnelerin interneti” olarak tanımlamak mümkündür. Bütünüyle internet ve bileşenleri 

kullanılarak işlemektedir (Arı ve Çiçeklidal, 2008: 28). Bunun anlamı, Endüstri 4.0 ile işletmeler, 

fabrikalar, tedarikçiler, kaynaklar ve müşteriler arasında fiziksel ve dijital sistemlerin tam zamanlı 

ve doğru bilgilerle paylaşılması zeminini oluşturmasıdır. Bu yeni teknoloji, iş yapma şeklini ve 

dolayısıyla çalışma şeklini değiştirecektir.  Endüstri 4.0 üretim süreçlerine maliyetlerin düşmesi, 

üretim hızında bir artış ve kalitenin artması olarak yansıması beklenmektedir (Olsen ve Tomlin, 

2020: 113). Endüstri 4.0 birbiriyle ve diğer cihazlarla haberleşebilen, sensorlar aracılığıyla ortamı 

algılayabilen ve topladığı verileri analiz için kullanarak ihtiyaç ve hataları tespit edebilen üretim 

sistemleri oluşturup daha hızlı daha az maliyetli daha kaliteli ürün ortaya çıkaran ve daha az israfa 

neden olan bir üretim amacındadır (Yıldız, 2018: 546). Dolayısıyla Endüstri 4.0 imalat sektörünü 

kökünden değiştirecek, bu değişimin temelinde teknoloji olacaktır. Kullanılacak olan sensorlar, 

çipler ile elde edilecek verilerin internet aracılığıyla paylaşımı mümkün olacaktır. Nesnelerin 

birbirleri ile bağlantısı yaygınlaşarak üretim süreçleri akıllı cihazlar ile takip edilebilecektir 

(Aksoy, 2017: 39). Bu teknolojiler aracılığı ile akıllı üretim; akıllı fabrikalarda 

gerçekleştirilecektir (Duman, 2019: 2).  

Endüstri 4.0 bir teknoloji denemesi olarak ortaya çıkmasına rağmen işletmelerin rekabet güçlerini 

artırmak için bir gereklilik haline gelmiştir (Yıldız, 2018: 548). Teknoloji ile birlikte gelişen 

rekabet, işletmeler üzerinde yeni üretim teknolojilerine yatırım yapma baskısı oluşturmaktadır. 

İşletmeler bu baskı ile üretim maliyetlerini azaltmak ve rekabet edebilirliklerini artırmak için 

Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik imkanlara yatırım yapma gereği duymaktadırlar (Arslan ve 

Karkacıer, 2019: 437). Üretim süreçlerinin tamamında kullanılacak olan Endüstri 4.0 teknolojileri 

ile daha kaliteli ürünlerin daha az maliyet ile üretilme imkânı olacaktır. Üretim faaliyetlerinde 

robotların kullanılması ve üretim sisteminin tamamının dijital olması söz konusu olacaktır 

(Kıymaz Kıvraklar, 2020: 52). Üretim sistemlerinin dijitalleşmesi ve endüstride kullanılan 

internet tabanlı üretim sistemleri yoluyla yeni iş modelleri ortaya çıkacaktır (Can ve Kıymaz, 

2016: 110-111). 

Dijital endüstrinin internet dönüşümü hala devam etmektedir. Bu ilerlemeler gelecekle ilgili 

yapay zekâ, büyük veri ve bağlantı ile yeni dijital devrimin devamlılığına vurgu yapmaktadır. 

Endüstri 4.0 bu yolla endüstrinin dönüşümünde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Üretimin 

sayısallaştırılması ile üretimin ve yönetimin planlanması, otomasyon ile bilgisayarlardan veri 

toplama yoluyla üretim hatları ve makinelerin kontrolü, otomatik veri entegrasyonu ve tedarik 

zincirleri ile üretim tesislerinin birbirine bağlanması gibi kapsamlı değişiklikler gerçekleşecektir 

(Robek, Mesko, Krapez, 2016: 2). 

Endüstri 4.0 kendi kendini denetleyebilen, gereken miktarda hammaddeyi üretim sürecine 

sokabilen, çıkan sorunlara kendi çözüm bulabilen akıllı sistemler yoluyla yönetilen bir ekosistem 

yaratacaktır (Yıldız, 2018: 548). Günümüzde büyük ölçekli işletmelerin büyük çoğunluğu dijital 

dönüşüm için çalışmalarını başlatmışlar ve bu konudaki çalışmaları hala devam etmektedir. 

Endüstri 4.0’ı vizyon içeriklerine ekleyen fabrikalar dünya ölçeğinde rekabet edebilecek duruma 

geleceklerdir. Sürdürülebilir bir çevreye her zamankinden çok ihtiyaç duyulan günümüzde, 

çevreye duyarlı üretim sistemleri geliştirilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim 

süreçlerinde kullanılması, hammadde ve enerji tasarrufu sağlayacaktır (Duman, 2019: 2). 
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5.1. Endüstri 4.0’ın Temel Dinamikleri 

Endüstri 4.0’ı oluşturan birçok dinamik bulunur. Bunlar; akıllı robotlar, siber-fiziksel sistemler, 

nesnelerin interneti, bulut sistemleri (bulut muhasebe sistemleri), siber güvenlik, 3D üretim, 

büyük veri, siber fiziksel sistemler ve entegre sistemler olarak sıralanabilir. 

- Akıllı Robotlar, bu tür robotlar otonom robotlar olarak adlandırılmaktadır. Otonom 

özelliğinden kasıt, olası durumlara göre insan yardımı olmadan tüm karar süreçlerini kendilerinin 

vermesidir. Sonar algılayıcılar ile engelleri tespit ederek üretim faaliyetlerine katılmaktadırlar 

(Wang, 2008: 1). Akıllı robotlar insan desteği olmadan, işlerini planlayarak üretim faaliyetlerine 

otonom olarak devam etmektedirler. Üretim aşamalarının herhangi birinde ortaya çıkan bir 

değişim ile otonom olarak karar vermekte ve değişen planlara göre hareket etmektedirler 

(Bartodziej, 2017: 71). 

- Siber-Fiziksel Sistemler SFS, SFS ve Simülasyon, gömülü sistem olarak da 

isimlendirilmektedir. Endüstri 4.0’ın fiziksel boyutunu yansıtan sistemlerdir. Bahsi geçen 

sistemler; sensor, aktüatör, ve işlemci ağı mimarisi ile endüstriyel etkinlikler üzerinde kontrol 

mekanizmasını işletmektedir. SFS, üretim süreçlerinde internet aracılığıyla veri erişimi, ilgili 

verinin işlenmesi ve gerektiği zaman kullanılması için imkân sağlamaktadır. Üretim sürecinde 

makineler ile üretim sonrası lojistik bağlantılara kadar üretimin her aşamasında durumlarla 

bağlantılı olarak birbiriyle iletişime geçebilen özerk ve işbirlikçi sistemler ve alt sistemlerden 

oluşmaktadır (Mnostori, 2014: 10). 

- Nesnelerin İnterneti (IoT), bir nesnenin üzerine yerleştirilen algılayıcılar yoluyla haber alıp 

vermek, karar vermek, hareket etmek ve yönetmek gibi özelliklerini kapsamaktadır. Bu sistemde 

nesne sadece kendi ağı ile değil diğer nesnelerle de iletişim halindedir. Kendisine gelen uyarıları 

almakta ve diğer nesne ve cihazlarla iletişim kurmak suretiyle istek ve gelişmeleri algılamaktadır. 

Kendi ağı içerisinde var olan işleri başka nesnelerle paylaşabilmektedir. Nesnelerin interneti 

dediğimiz teknoloji yardımıyla nesne ve cihazlar kendi aralarında haberleşebilmektedirler. 

Fiziksel nesneler birbirlerini görebilmekte, duyabilmekte, bağımsız düşünebilmekte ve 

birbirleriyle konuşabilmektedirler (Aktaş, Çeken ve Erdemli, 2016: 43). Teknolojik dilde 

nesnelerin interneti için “Internet of Things” ve kısaca IoT terimi kullanılmaktadır (Arkan, 2018: 

18). 

- Siber Güvenlik, tüm şirketlerin personel bilgisi, patent bilgisi veya işletme için imalat bilgileri 

gibi bilgileri vardır. İşletmeye ait bu veriler kendine özeldir ve korunması gerekmektedir. Siber 

güvenlik bu aşamada işletmelere ait bilgilerin siber ortamlarda var olan güvenlik risklerine karşı 

korunması aşamasında gereklidir (Ada ve Çakır, 2017: 634). 

- Bulut Teknolojisi, bulut bilişim teknoloji, kurumların uygulama, veri saklama, bilgi işleme, 

iletişim ve yedekleme gibi işlemleri ile ilgili hizmetlerin kurum dışından ve internet üzerinden 

erişmeleri olarak tanımlanabilir (Çiçeklidal, 2019: 45). Bu teknoloji verilerin toplanması, 

sınıflandırılması ve işlenmesi gibi gereklilikleri için çözüm sunmaktadır. Verilere erişimin kolay 

hale gelmesi, zaman ve maliyet tasarrufunun yapılabilmesi ve iş karar verme süreçlerinin daha 

etkin ve esnek yapılabilmesi gibi faydalar elde edilmektedir. Bununla birlikte bulut bilişim 

teknolojisiyle saklanmış olan veriler ile ilgili ürünün tasarım, üretim biçimi ve miktar gibi önemli 

konular ile ilgili yol gösterici olmaktadır. Bulut tabanlı üretim (BTÜ), kişisel ürünlerin 

üretilmesini basit kılan bir ağa dayalı üretim modeli olarak ifade edilmektedir (Duman, 2019: 27). 

- Eklemeli İmalat/ 3D Üretim,  maliyetlerin düşürülmesi ve daha az kaynak kullanımı için 

geliştirilmiş olan bir teknolojidir. Eklemeli imalat denilen üretim faaliyeti üç boyutlu nesneleri 

tasarlamak ve üretmek imkânını sağlamaktadır. Bu yöntem ile bilgisayarda çizilmiş olan bir nesne 

eğer üç boyutlu ise gerçek bir nesne gibi üretilebilmektedir. 1980’li yıllar başlarında Charless 

Hull icat etmiş, Scott Crump tarafında da geliştirilmiştir (Schubert, 2013: 159). Üç boyutlu yazıcı 

ile yapılan eklemeli üretim bir hammadde kullanılarak parça parça üretim tekniğini kullanarak 

gerçekleştirilmektedir (Baumers, Tuck ve Bourell, 2011: 2228). 
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- Büyük Veri ve Analiz,  2000 yılı ve sonrasında bilgisayar ve internet kullanımının artması veri 

artışlarına da yol açmıştır. Büyük miktarlardaki veri, sensor, cihaz, ağ gibi aracılarla günlük 

kullanılan dosyalardan ve işlemlerden, sosyal medya gibi alanlardan büyük miktarlarda ve gerçek 

zamanlı olarak üretilmektedir. Günümüzde birçok veri ilgili veri tabanlarında saklanmaktadır. 

İşletmeler terabaytlarla ifade edilen verileri saklamakta ve yönetmektedirler. Bu verilerin 

sağladığı bilgiler ile anlamlı sonuçlar çıkartılıp işletme uygulamaları için kararlar verilebilecektir. 

Veri analizi olarak görülen bu işlem işletme kararlarında etkinliği ve hızı arttıracaktır (Duman, 

2019: 24). 

Son endüstri devriminin üretim süreçlerini güncellemek amacıyla gerçekleştirildiği bilinmektedir. 

Dolayısıyla her teknoloji; üretim artışı, verimlilik ve daha az maliyet amacına hizmet etmektedir. 

Geliştirilen teknolojiler akıllı ve karanlık denilen fabrikaların gerçeğe dönüşmesi amacına hizmet 

etmektedir.  

Karanlık fabrika dediğimiz fabrikalar her adımın otomatikleştiği, üretimin tamamının makineler, 

sensorlar ve robotlar aracılığıyla gerçekleşmesi nedeniyle insana ihtiyaç duyulmayan 

fabrikalardır. Bu fabrikalarda tüm cihaz ve makineler hem birbirleri hem de üretim zincirinde yer 

alan geri kalan tüm makine ve cihazlarla iletişim halindedir.  

Akıllı fabrika dediğimiz fabrikalar ise, akıllı teknolojileri kullanan üretim süreci boyunca 

bağımsız olarak iletişimini gerçekleştiren, gelişmiş yazılım ve programlama imkânları olan cihaz 

ve makinelere entegre olan karmaşık üretim süreçlerini insan makine birlikteliği ile gerçekleştiren 

fabrikalardır. Bu tür fabrikalar siber-fiziksel sistemler, nesnelerin ve hizmetlerin interneti, bulut 

bilişim, büyük veri, yapay zekâ ve blok zinciri teknolojileri vb. diğer önemli teknolojileri 

kullanmaktadır. Akıllı fabrikalarda çok az insan gücüne ihtiyaç vardır (Duman ve Akdemir, 2019: 

445). Üretim sürecindeki ihtiyaçları sensorlar yardımı ile algılayıp diğer üretim cihazları ile 

internet bağlantısı yoluyla iletişime geçip ihtiyaç duyulan verileri bulut teknolojisi aracılığıyla 

büyük veriden alarak üretimi gerçekleştiren bir sistem öngörülmektedir (Yıldız, 2018: 551). 

 

6. MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ VE ENDÜSTRİ 4.0 

ENTEGRASYONU’NUN MALİYETLERE OLASI ETKİLERİ 

Geleneksel maliyet muhasebesi yöntemleri genellikle direkt malzeme, endirekt malzemenin 

dağıtımı ve genel üretim giderlerinin ürün maliyetlerini nasıl etkilediğini tespit etmeye 

odaklanmaktadırlar. Bu tür maliyet yöntemleri ürünün maliyetini dikkate alırken üretim sürecinde 

meydana gelen kayıp ürünü göz ardı ederek, kayıp ürünlerin maliyetini ürüne yüklemektedirler 

(Huang v.d., 2019: 4). 

Teknolojik gelişmelerle birlikte otomasyonun üretim sistemlerinde kullanılmaya başlaması ile 

maliyetlerin yapısında değişmeler meydana gelmiştir. Otomatik makinaların kullanımının 

yaygınlaşması ile üretimde direkt işçilik maliyetleri azalmış buna karşılık makine ve amortisman 

maliyetlerinin artması ile genel üretim maliyetlerinin payı artmıştır. Bununla birlikte işçilik 

saatlerinin yerini makine saatleri almış, enerji kullanımı artmıştır. Üretim biçimlerinde meydana 

gelen gelişmelerin maliyet yöntemlerini değiştirmesi beklenmektedir. Ancak günümüzde 

geleneksel ya da stratejik maliyet yöntemlerinden hiç birinin yapısı Endüstri 4.0 gereklerini 

tamamen karşılayamamaktadır (Terzi, 2021: 856). 

Yapılan çalışmalar ile MAMM yönteminin, genel anlamda işletmede uygulanan mevcut bilgi 

teknolojisi ve Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP/ Enterprise Recource Planning (ERP) gibi 

karmaşık sistemlere entegrasyonu konusunda sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. Endüstri 4.0 

uygulamalarının MAMM yönteminin geliştirilmesi adına destekleyici olacağı ve bu yeni 

teknolojiler ile verimlilik artışı elde edileceği, hata ve firelerin azaltılacağı beklenmektedir (Kaya, 

2021: 263). Ayrıca yeni teknolojilerin kullanımının üretimde yaygınlaşması MAMM 

uygulamalarını kolaylaştırarak gelişimi önündeki engelleri ortadan kaldırabilecektir (Kaya, 2021: 

269). 
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MAMM yönteminin amacına uyumlu bir şekilde hizmet edebilecek olan Endüstri 4.0, malzeme 

ve enerji verimliliğine ve dolayısıyla üretim maliyetlerinin en aza indirilebilmesine yardımcı 

olacaktır. Nesnelerin interneti üretim sürecine eklendiğinde tüketicilerden gelen veriler ile uzun 

planlama süreçleri yerine daha hızlı ve kısa sürede üretime aktarılabilecektir. Talep edilen 

ürünlerin en hızlı bir biçimde üretilmesi ve müşteriye iletilmesi söz konusu olabilecektir 

(Çiçeklidal, 2019: 39). 

MAMM yönetimi ile Endüstri 4.0 yapay zekânın desteği ile gerçek zamanlı veri üretimi ve bu 

verilerin analizi ile işletmelerde değer yaratmayan faaliyetlerin tespitini mümkün kılacaktır. Fire 

ve hatalı ürün çıktılarının azaltılması sonucu maliyetlerin en doğru şekilde tespiti ve israfı 

önlemek mümkün hale gelecektir (Kablan, 2020: 512). 

MAMM yönteminde maliyet çeşitleri dört tür maliyetten oluştuğu yukarı kısımlarda belirtilmişti. 

Malzeme, enerji, sistem ve atık yönetim maliyetleri olarak sıralanan bu maliyetlerde Endüstri 4.0 

uygulamalarının etkisiyle meydana gelebilecek değişimler aşağıda özetlenmiştir. 

- Malzeme Maliyetleri 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanıldığı akıllı fabrikalarda akıllı üretim sistemleri ile çeşitli ara 

yüzler kullanılarak çeşitli ağlara bağlanılabilme imkânı olacaktır. Bu bağlantılar farklı bölümler 

ve üretim sistemleri arasında iletişimin sorunsuz akmasını sağlayacaktır (Erturan ve Ergin, 2017: 

16). Ayrıca sadece işletme içi değil müşteri ve tedarikçilerle siber fiziksel sistemler aracılığıyla 

anlık iletişim gerçekleştirilebilecektir. Üretim öncesinde bulut teknoloji aracılığıyla ERP sistem 

yazılımlarına aktarılan hammadde ve malzeme fiyat ve miktar bilgileri ile müşterinin talep ettiği 

ürün arasında optimum üretim zaman ve miktarı belirlenebileceğinden stok maliyetlerinde bir 

azalış olması sağlanacaktır (Tutar, 2019: 332). 

Üretim sürecinde hammadde ihtiyacı olduğunda siber fiziksel sistemler sipariş fonksiyonunu 

otomatik olarak yerine getireceklerdir. Farklı ürünlerin ihtiyaç duyulan farklı miktarlarını takip 

edebilmekte buna bağlı analizler yapmakta ve buna bağlı kararlar alarak sipariş ve ürünü üretime 

gönderme işlemlerini gerçekleştirmektedir (Ghafory, 2021: 1).   

Akıllı üretim sistemleri kullanılan nesnelerin üzerine yerleştirilen sensorlar yardımı ile elde edilen 

verilerin hammadde ve yarı mamul bilgisini vermesi üretim aşamasında sürekli olarak takip 

edilebilecek malzemenin ne kadarının üretimin hangi aşamasında kullanıldığı net olarak tespit 

edilebilecektir (Aksoy, 2017: 37). Bu tür sistemler yoluyla fazla malzeme kullanımı önlenerek 

israfın önüne geçilebilecektir. Ürün takip sistemleri aracılığıyla üretim süreci boyunca meydana 

gelen hatalı veya kusurlu ürünler çok kısa zamanda tespit edilebilecektir (Tutar, 2019: 335). Kayıp 

ürün, atık, fire gibi üretim kayıplarının yaşanması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla tamamen 

dijital, akıllı sistemler ile MAMM’de negatif ürün denilen artık ürünlerin oluşması engellenecek, 

kaynak verimliliği sağlanacaktır. Kullanılacak olan bu yeni dijital sistemler yoluyla malzeme 

maliyetlerinin ve dolayısıyla birim maliyetlerin düşürülebileceği açıktır. 

MAMM unsurlarından biri olan malzeme akış modeli ile oluşturulacak üretim planlamasına 

uygun akıllı takip sistemlerine tanıtılacak optimum ürün standartları sayesinde üretimde 

kullanılan malzeme miktarı, kayıp ürün ve atık miktarı anlık ve otomatik bir şekilde 

hesaplanabilecektir (Tutar, 2019: 336).  

Kullanım alanı bulması beklenen bu olası modellemeler ile MAMM yönteminin Endüstri 4.0’ın 

getirdiği teknolojiye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Birlikte kullanılması önerilen bu iki 

bileşen ile özellikle malzeme maliyet hesaplamaları daha net değerler ile ifade edilebilecektir.  

- Enerji Maliyetleri 

Endüstri 4.0 uygulamaları ile enerji maliyetlerinde düşüş yaşanması beklenmektedir. Makinelere 

yerleştirilecek olan sensorlar yoluyla ve nesnelerin interneti kullanılarak işletmede faz ve nötr 

akımlar, aktif ve reaktif güçler, faz- faz gerilimleri anlık olarak tespit edilebilecek sinyal 

dönüştürücüler yardımıyla sıcaklık, akım ve gerilim ERP sistemine aktarılacaktır. Voltaj 
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kayıpları, elektrik kesintileri ve makinaların arızalandığı durumlarda üretim otomatik bir şekilde 

duracaktır. Elektrik akımında meydana gelen değişimler anlık olarak sistemsel veriler 

değerlendirilerek analiz edilmekte ve olağandışı bir durum olduğunda üretim durdurulmaktadır. 

Sensorlar yardımı ile makinalar belirli bir zamanda kullandıkları enerji anlık olarak 

izlenebilecektir (Rastgen, 2021: 84).  

Akıllı makinelerin aydınlatma ve ısınma gibi gereksinimleri olmadığından, bu durum enerji 

maliyetlerine bir azalış olarak yansıyacaktır (Tutar, 2019: 332). 

MAMM yöntemi kullanan işletmeler miktar merkezlerinde oluşan enerji maliyetlerinin 

tespitinde, eğer yardımcı bir ölçüm aracı bulunmuyorsa, malzemenin ürüne dönüşme oranını 

kullanmaktaydı. Ancak Endüstri 4.0 uygulamaları sayesinde enerjinin hangi miktar merkezinde 

ne kadar kullanıldığı ölçüm yapan sensorlar yoluyla daha net bir biçimde tespit edilebilecektir. 

Sensorlar belirli aralıklarla kullanılan enerjiyi bulut bilişim sistemlerinde saklayarak ERP 

sistemine aktarabileceklerdir. Dolayısıyla kullanılan kayıp ve kaçak enerji tespit edilebilmesi ve 

enerji tüketimi kontrol altına alınabilmesi enerji maliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir.  

-Sistem Maliyetleri 

Endüstri 4.0 uygulamalarından biri de Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID)’dir. Bu uygulama 

ile işletmede kullanılan sistemlerin tamamı demirbaş ve cihazlar ile iletişim halinde 

olabilmektedir. RFID uygulaması ile insan desteği olmadan ürünler ile ilgili veriler bulut teknoloji 

sistemine aktarılabilmektedir. Bu teknoloji ile veri güvenliği, veri doğruluğu, veri hızı ve maliyet 

avantajları sağlanabilecektir (Bozkurt ve Durdu, 2017: 515).   

Üretimin devamlılığı için önem arz eden verilerin makine bakım onarım faaliyetleri için de önemli 

olduğu söylenebilir. Makine bakımları için kullanım üst sınırı belirlenebilir, nesnelerin interneti 

ve sensorlar yardımı ile bu üst sınır tespit edilerek makine bakım zamanları planlanabilmektedir. 

Yine makinelerin yıpranma oranları tespit edilerek amortisman maliyetleri takip edilebilir (Tutar, 

2019: 331). Makine bakımlarının insan tarafından ihmal edilmesini ve bu ihmal nedeni ile onarım 

ihtiyacının çıkması önlenebilecektir. Makina bakım ve onarım faaliyetleri işletmenin zaman 

kaybına ve bu da dolayısıyla birim maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Bu teknoloji ile 

zaman ve maliyet kaybı önlenmiş olacak ve ürün kalitesinde önemli ölçüde iyileşme 

gerçekleşecektir (Rastgen, 2021: 90). 

-Atık Yönetim Maliyetleri 

Endüstri 4.0 teknolojileri hammadde ve enerjinin verimli kullanımını desteklemektedir. Üretim 

faaliyetleri için üretime gereken malzeme miktarının en doğru şekilde tespiti malzeme kaybı ve 

atık ürün olasılığını düşürmektedir. Gelişmiş teknolojilerin kullanımı, sensorlar yardımı ile 

malzeme girdi çıktı miktarlılarının tespiti yapılabilmekte ve eğer girdi miktarının bir kısmı ürün 

olarak alınmamışsa bu çok hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir. 

Dolayısıyla Endüstri 4.0 entegrasyonu geleceğe kalmak isteyen işletmeler için son derece önem 

arz etmektedir. İşletmelerin bu entegrasyonu planlama sırasında altyapı ve maliyet sistemlerinin 

etkinliği için son derece dikkatli olmaları uzun vadede işletmelerin önemli kazanımlar elde 

etmelerine olanak sağlayacaktır.   

 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üretim sistemlerinin değişmesi, işletmelerin faaliyet alanlarının çeşitlenmesi ve iş hacimlerinin 

artması dolayısıyla günümüzde geleneksel maliyet yöntemleri çağın gereklerine uyum sağlama 

noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden işletmeler doğru ve güvenilir maliyet bilgisine 

ulaşmanın yollarını aramaya başlamışlardır. MAMM işletmelerin kullanımına uygun teknolojik 

gelişmelere kolayca entegre olabilen ve en önemlisi çevresel uygulamaları destekleyen 

yöntemlerden birisi olarak ortaya çıkmıştır.  
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MAMM’i diğer maliyetleme yöntemlerinden ayıran atık malzemelerin maliyetlerini göz önünde 

bulunduran bir yöntem olmasıdır. Ancak maliyet yöntemlerinin tek başına kullanılması günümüz 

koşullarında yeterli değildir. Literatür incelendiğinde maliyet yöntemlerinin birbiri ile entegre 

olarak kullanıldığı birçok çalışma ile karşılaşmak mümkündür. Bu çalışmada ise MAMM’nin 

teknolojik gelişmelerle birlikte uygulandığında işletmelerin maliyetlerinde meydana gelebilecek 

olası değişiklikler teorik olarak aktarılmıştır.  

MAMM’de maliyetler; malzeme maliyeti, enerji maliyeti, sistem maliyeti ve atık yönetim 

maliyetleri olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Endüstri 4.0 uygulamalarının işletmelerde 

uygulanmasıyla MAMM’nin doğasında olan bu maliyet kalemlerinde düşüşe neden olması 

beklenen faaliyetler aşağıda sıralandığı gibidir.  

- Hammadde ihtiyacı siber fiziksel sistemler ile karşılanarak sipariş fonksiyonu otomatik olarak 

yerine getirilecektir. 

- Hammadde fiyat ve miktar bilgileri ile müşterinin talep ettiği ürün arasında optimum miktar 

belirlenebileceğinden stok maliyetlerinde bir azalış söz konusu olacaktır. 

- Akıllı üretim sistemleri ile kullanılan nesnelerin üzerine yerleştirilen sensorlar sayesinde 

malzemenin ne kadarının üretimin hangi aşamasında kullanıldığı net olarak tespit edilebilecektir. 

- Ürün takip sistemleri aracılığıyla üretim süreci boyunca meydana gelen hatalı veya kusurlu 

ürünler çok kısa zamanda tespit edilebilecektir. 

- Tamamen dijital, akıllı sistemler ile MAMM’de negatif ürün denilen artık ürünlerin oluşması 

engellenecek, kaynak verimliliği sağlanacaktır. 

- Akıllı makinelerin aydınlatma ve ısınma gibi gereksinimleri olmadığından, bu durum enerji 

maliyetlerine bir azalış olarak yansıyacaktır. 

- Sensorlar belirli aralıklarla kullanılan enerjiyi bulut bilişim sistemlerinde saklayarak kayıp ve 

kaçak enerjinin tespit edilebilmesi ve enerji tüketimi kontrol altına alınması sağlanacak ve bu 

durum enerji maliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir.  

- RFID uygulaması ile veri güvenliği, veri doğruluğu, veri hızı ve maliyet avantajları 

sağlanabilecektir. 

- Üretim için gerekli olan malzeme miktarının en doğru şekilde tespiti malzeme kaybı ve atık ürün 

olasılığını düşürecektir. 

Endüstri 4.0 uygulamaların maliyet yönetiminde kullanılması ile atık maliyetleri en aza 

indirilebilecek, malzeme verimliliği sağlanabilecektir. MAMM yönteminin gelişmiş 

teknolojilerin kullanımına uygun ve bu teknolojilerin üretim işletmelerinde uygulanabilmesi 

adına destekleyici bir maliyet yöntemi olduğu su götürmezdir.  

Endüstri 4.0 ile üretim biçimlerinde meydana gelen değişim insan, otomasyon ve dijital destekli 

bir yapıya sahiptir. Akıllı üretim sistemleri ile donatılmış akıllı fabrikalar, büyük verileri 

işleyebilen bulut sistemler, makinaların birbiri ile insan etkisi olmadan iletişim kurabildiği 

nesnelerin interneti kavramları üretim süreçlerini kökünden değiştirmeye adaydır. Üretim 

sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar denetleyici kontrol terminalleri aracılığıyla çabucak tespit 

edilip çözüme kavuşturulabilmektedir. Endüstri 4.0 unsurları üretim sürecinde kullanıldığında 

üretim biçimlerinde bir dönüşüm gerçekleşeceği açıktır. Akıllı üretim sistemleri sayesinde akıllı 

makinalar ile üretim için gereken malzeme miktarı kolayca hesaplanabilecek ve maliyet 

tahminleri daha doğru yapılabilecektir. Üretimi hedeflenen ürün prototipi 3D yazıcılar sayesinde 

üretilebilecek hata ve eksikler üretim başlamadan tespit edilebilecektir. Üretim sistemlerinde 

kullanılacak robotlar ile insandan kaynaklı hatalar ve insan için gerekli ama makineler için 

gerekmeyen zaman kayıpları ortadan kaldırılabilecektir. Bunlara ek olarak üretimde kullanılan 

fire ve malzeme kayıplarının önüne geçilerek daha verimli bir üretim yapılarak daha düşük 

maliyetler işletme karına etki edecektir. 
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Akıllı makinaların kullanıldığı akıllı fabrikalarda yapılan üretimin, üretim şeklini değiştireceği ve 

bunun da ürün maliyetlerini önemli bir biçimde değiştireceği açıktır. 

Bu çalışma, MAMM’nin Endüstri 4.0 uygulamaları için uygun olabilecek, gelişmeye açık bir 

yöntem olduğunu savunmaktadır. MAMM yöntemi ürün ve atık maliyetlerinin miktar ve parasal 

olarak tespit edilebilmesinin yanında atık yönetim sistemleri ile çevreci bir yaklaşım 

göstermektedir. Dolayısıyla Endüstri 4.0 uygulamaları ile entegre olarak gerçekleştirilen MAMM 

ile işletmelerde verimlilik artışı ile birlikte çevresel etkilerin en aza indirilmesi sağlanacaktır. 

Böylelikle kaynak verimliliği sağlayan işletmeler rekabet avantajı elde ederek faaliyetlerini 

sürdüreceklerdir.    
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Özet 

Sürdürülebilirlik kavramı 1970’li yıllarda işletmelerin kaynaklar üzerinde yaratmış oldukları tahribatları, kaynakların 

tamamen yok edilmesini, aşırı kaynak tüketimini, kaynakların israf edilmesini durdurabilmek için ortaya atılmıştır. 

İşletmelerin faaliyetleri sırasında ekonomi ile çevre arasındaki dengeyi koruyabilmeleri, sürdürülebilirliği 

benimsemeleri ile mümkündür. Yalın düşünceye dayalı üretim, 1950’li yıllarda Japon firması Toyota tarafından 

işletmelerin üretimleri sırasında kaynakların yanlış kullanımı ile oluşan israfı ortadan kaldırma amacı ile 

oluşturulmuştur. 1980’li yıllarda bu oluşumun dünya geneline yayılması ile üretim işletmelerinin bu modeli 

benimsemeleri her geçen gün artmıştır. Geleneksel muhasebe anlayışının kaynak kullanımdaki israfları görmezden 

gelen yapısı ve kitle üretime uyarlı olması yalın düşünce felsefesiyle çelişmektedir. Bu yapı ve çelişkiler, işletmenin 

finansal verilerinde hatalı işlemlere yol açmakta, yönetimin yanlış kararlar almasına, aslından çok farklı maliyet 

hesaplamalarının oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple yalın üretim, zamanla işletmelerde yalın muhasebe 

sisteminin oluşmasını sağlamıştır. Yalın muhasebe, yalın düşünce ilkeleri ile oluşturulmuş ve ortaya çıkan bu hatalara 

son noktayı koymuştur. Bu çalışmanın amacı, yalın düşünce yapısıyla çalışan üretim işletmelerinin kullandığı yalın 

muhasebe sisteminin, sürdürülebilirlik kavramı ile uyumunu anlatmaya çalışmaktır. Çalışma, literatür incelemesi 

şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, yalın düşünce anlayışını tercih eden işletmelerin süreklilikleri ve 

sürdürülebilirliklerinin yanı sıra çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğini de artırabildikleri görülmüştür 

Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik, Yalın düşünce, Yalın üretim, Yalın muhasebe 

 

LEAN ACCOUNTING FROM A SUSTAINABILITY PERSPECTIVE 

 

Abstract 

The concept of sustainability was introduced in the 1970s in order to stop the destruction caused by enterprises on 

resources, the complete destruction of resources, excessive resource consumption, and waste of resources. It is possible 

for enterprises to maintain dec balance between the economy and the environment during their activities by adopting 

sustainability. Lean production was created by the Japanese company Toyota in the 1950s with the aim of eliminating 

waste caused by improper use of resources by enterprises during their production. With the spread of this formation 

throughout the world in the 1980s, the adoption of this model by manufacturing enterprises has increased every day. 

The structure of the traditional accounting understanding that ignores waste in resource use and adapts to mass 

production contradicts the philosophy of lean thinking. These structures and contradictions lead to the formation of 

erroneous transactions in the financial data of the enterprise, management makes wrong decisions, and cost calculations 

that are very different from the original ones are formed. For this reason, lean manufacturing has enabled the formation 

of a lean accounting system in enterprises over time. Lean accounting was formed with the principles of lean thinking 

and put an end to these errors that have arisen. The purpose of this study is to try to explain the compatibility of the 

lean accounting system used by the production companies working with a lean mindset with the concept of 

sustainability. The study was carried out in the form of a literature review. As a result of the study, it was seen that 

enterprises that prefer the concept of lean thinking can increase their environmental, social and economic sustainability, 

as well as their continuity and sustainability. 

Keywords: Sustainability, Lean thinking, Lean production, Lean accounting 

 

1. GİRİŞ 

Endüstri devriminden sonra sanayinin hızlı bir şekilde gelişmeye ve ilerlemeye başlaması, 

ardından gelen I. ve II. Dünya savaşları ile ülkelerin sanayicilik alanındaki yarışları, sanayicilik 

alanında bir savaşa dönüştürmüştür. Özellikle II. Dünya savaşından sonra işletmeler, ekonomik 

anlamda en iyi performansı sergileyebilmek ve sektörde lider olabilmek için birbiriyle yarışır hale 

gelmişlerdir. İşletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamında, birinin diğerinden bir adım daha 

öne geçebilmesi ve üstünlük sergileyebilmesi için işletmelerin bünyeleri içinde farklılıklar 

oluşturmaları gerekmektedir.  

İşletmelerin kuruluş amaçları kar elde etmektir. Vekalet teorisinde temel nokta, işletmelerin 

kurumsal olarak hissedarlarının sahip olmaları gereken değerler haricinde başka bir kurumsal 
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amaç gütmemesidir. Lakin günümüze gelindiğinde sürdürülebilirliğin, işletmeleri yönetim 

anlayışı olarak değişiklikler yapmaya yöneltmesi ile vekalet teorisi zamanla yerini paydaşlık 

teorisine bırakmıştır.  Böylelikle sürdürülebilirlik anlayışı ile işletmelerin sorumlu bulundukları 

alan genişlemiş, hissedarlar diğer paydaşlar arasındaki yerini almış ve işletmelerin kurumsal 

sosyal sorumlulukları daha da artmıştır. İşletmelerin sürdürülebilirlik anlayışını kurumsal olarak 

benimsemeleri ve bu anlayışı hem işlevsel hem de yönetimsel olarak devam ettirebilmeleri için, 

bu felsefeyi faaliyet alanları ile entegre edebilmeleri ve ortaya çıkan sonuçları faaliyet 

raporlarında adil, sorumlu, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde göstermeleri gerekmektedir.  

Sürdürülebilirlik; günümüzde mevcut durumda bulunan kaynakları etkin, verimli ve israfa yol 

açmadan kullanılması ile bizden sonraki nesillerin ihtiyaç duyacakları ve sahip olmaları gereken 

kaynakları bugünden koruma altına alınmasını hedeflemektir. İşletmeler açısından bakıldığında 

ise; faaliyetlerini gerçekleştirirken ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları dengede tutabilmek ve 

bu denge sayesinde faaliyet alanları için gerekli olan kaynakların israf olmasının önüne geçerek, 

elde bulunan kaynakların verimliliğini artırma çabasıdır. Sürdürülebilirlik anlayışının zamanla 

benimsenmesi işletmelerin geleneksel işletmecilik anlayışlarının da değişmesine sebep olmuş ve 

yerini tüm paydaşlarını düşünen bir anlayışa bırakmıştır. Zaman içerisinde işletmeler 

sürdürülebilirlik anlayışına entegre olabilmek için kurumsal yönetim anlayışlarında, yönetsel 

politikalarında, muhasebe yapılarında, raporlama şekillerinde ve benzer birçok konuda 

değişiklikler ve yenilenmeler gerçekleştirmişlerdir. Yapılan bu değişikler işletmelerin 

paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine ve işletmelerin faaliyetlerini başarılı bir 

şekilde sürdürebilmelerini sağlamaktadır. 

İşletmelerin sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmeleri için öncelikle sürekliliklerini devam 

ettirmeleri gerekmektedir. Faaliyet alanları açısından sürekliliği tehdit altına giren bir işletmenin 

sürdürülebilirliği de beklenilen etkiyi gerçekleştiremez. Bu sebeple, çeşitli faaliyet alanlarına 

sahip olan işletmelerden aynı türde kurumsal yönetim, finansal işlemler, muhasebe politikaları, 

süreç uygulamaları ve sonuç çıktıları almalarını bekleyemeyiz. Konuya sürdürülebilirliğin temel 

felsefesi açısından bakacak olursak, işletmelerden çeşitliliklerine göre beklenilenler aynı olmasa 

dahi sürdürülebilirliğe entegre olmuş işletmelerin, sonuçları açısından adil, şeffaf ve hesap 

verilebilir bir şekilde aynı olacağını görebiliriz. 

Küresel rekabetin artmasıyla işletmeler müşterilerine daha iyi hizmetler sağlayabilmek için yeni 

sistemler oluşturmuşlardır. Bunlardan bir tanesi de yalın üretimdir. Yalın üretimde temel amaç 

üretim süreçlerinde oluşan israfın sıfıra indirgenmesi, iş süreçlerinde meydana gelen gereksiz 

işlemlerin ve aşamaların ortadan kaldırması ve gereksiz stok bulundurulması ile talep edilmediği 

halde gerçekleştirilen aşırı üretimin yalın düşünce anlayışı çerçevesinde elemine etmektir. Bu 

açıdan bakıldığında yalın düşünce yapısı, geleneksel üretim sistemiyle önemli birçok durumda 

çelişki yaşamaktadır. Bunların başında ise üretimdeki ölçek miktarı gelmektedir. Yalın üretim, 

geleneksel üretim yönteminde uygulandığı gibi büyük ölçekte seri bir üretim modelini 

reddetmektedir. Bu sebeple yalın düşünce yapısıyla ortaya çıkan yalın üretim, üretim 

düşüncesindeki ve şeklindeki büyük değişiklikle dikkatleri çekmektedir. Bu düşünce yapısı 

özellikle de günümüzde ürünlerin yaşam döngülerinin eskisi kadar uzun olmaması ve sürekli 

farklı yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi sebebiyle birçok alandaki üretim işletmeleri için 

geleneksel üretim sisteminin günümüzde işlevini yitirdiğini ve işletmelerin yönetim, üretim, 

muhasebe gibi alanlarda yalınlaşmaya yönelmeleri gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. 

Kins'e göre (2019), üretim işletmelerinin, israf oluşmasını önlemek ve ürün değerini maksimum 

seviyeye çıkarabilmek için yalın düşünce anlayışını temel edinmiş bir yalın yönetim sistemine 

sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü yalın yönetim anlayışı, ürün değeri için gerekli olan girdi 

ve çıktıları, değer akış şekline göre yönetmektir. Böylelikle değer yaratmayan işlemler, ürün 

işleme süreçlerinden rahatlıkla çıkarılabilmektedir. 

Bhasin ve Found (2020), işletmelerde, yalın düşünce yapılarının uygulanma ve sürdürülme 

açısından neden zorluk çekildiği hakkında araştırma yapmış ve işletme yönetimlerinin yalın 

düşünce yapısını strateji olarak belirlediklerini ama örgütsel olarak gerekli dönüşümü 

sağlayamadıklarını tespit etmişlerdir. Araştırmacılar, müşteri taleplerinin artan eğilim göstermesi, 

pazarların iyice özelleşen bir yapıya bürünmesi ve ürünlerin yaşam döngülerinin eskisine nazaran 
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daha da kısa olması sebebiyle yalın ideolojilerin işletmeler tarafından benimsenmesinin bir 

mecburiyet olduğunu belirtmektedir. 

Demirkol (2020) yapmış olduğu çalışmada, yalın üretim, sürdürülebilirlik ve işletme performansı 

arasındaki ilişkiyi incelemiş ve yalın üretim anlayışının çevresel, ekonomik sürdürülebilirliği ve 

işletme performansını yüksek oranda etkilediği ayrıca işletme davranışlarının şekillenmesinde 

yüksek derecede etkili olabileceği tespit etmiştir.  

Zhang ise (2021), 1 imalat işletmesini, işletmenin üretim ve maliyet yönetimi açılarından yalın 

muhasebe maliyet yönetimi çerçevesinde dört yönden analiz etmiş ve yapmış olduğu analizde, 

üretken olmayan kaynakların %36,37’sini çalışanların oluşturduğunu, bu durumun çalışma 

sürelerinin %61,05’ini kapsadığını ve işlem sürelerinin ise %23,26’sını oluşturduğunu tespit 

etmiştir. Analiz verilerinden elde ettiği sonuçta, yalın işletmeler için yalın muhasebenin, 

geleneksel muhasebe yönetimi karşısında daha uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Yalın üretim yöntemini benimseyen işletmelerin, muhasebe yapılarında da değişikliklere gitmesi 

mecburidir. İşletimlerin üretim anlayışlarındaki yalınlaşmanın sonucu olarak muhasebe 

sistemlerinin de ölçme yöntemleri ve kontrol açısından yalınlaşması gerekmektedir. Muhasebe 

sistemindeki bu değişiklik; yalın üretim sisteminin desteklenmesi, üretimde oluşan girdi çıktıların 

maliyetlenmesi, oluşan maliyet bilgilerinin ana hatlarında meydana gelen değişikliklerin ortaya 

konması, kaynak kullanımında ve işlem aşamalarında oluşan israfın belirlenmesi ve kontrol 

edilmesi, yönetimin alacağı kararlarda doğru sonuçlara ulaşabilmesi ve doğru stratejiler 

uygulayabilmesi açısından gereklidir. Bu açıdan yalın düşünceyi tercih eden işletmelerin, 

muhasebe sistemlerinin de yalın olması zorunludur. Geleneksel muhasebe yöntemlerinin, kitle 

üretim sistemine göre işlem gerçekleştirmesi, yalın üretim yöntemi ile uyumsuzluk yaşamasına 

sebep olmaktadır. Çünkü yalın üretim, ürünlerin birer birer üretilmesi felsefesine dayalı bir 

sistemdir. Bu açıdan bakıldığında, yalın üretim sisteminin geleneksel muhasebe yöntemiyle 

birlikte uygulanması hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcıları için yanlış verilerin 

oluşmasına sebebiyet vermektedir. İşletme açısından istenilmeyen bu durumu ortadan 

kaldırabilmek, tüm bilgi kullanıcıları tarafından anlaşılır, doğru ve şeffaf veriler oluşturabilmek, 

işletmelerin finansal açıdan performanslarını geleneksel yönteme nazaran daha iyi yansıtabilmek 

ve sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda kaynak kullanımlarının hem kontrolünü 

sağlayabilmek hem de doğru bir maliyetleme yapabilmek için yalın muhasebe tasarlanmıştır. 

Yalın muhasebe ile işletme maliyetleri daha net bir şekilde değer akışını yansıtabilmekte, finansal 

ve finansal olmayan bilgiler raporlarda daha doğru bir bçimde yer almaktadır. İş süreçlerinin 

basite indirgenmesi, üretim aşamalarındaki israfın azaltılmasının yanı sıra yalın muhasebe ile 

israfın; maliyet, yönetim ve muhasebe alanlarından da çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Elsukova (2015) yapmış olduğu çalışmada, artan rekabet içerisinde ticari işletmelerin 

kullanmakta olduğu muhasebe sisteminin, yalın muhasebe ile verim muhasebesinin birbiriyle 

entegre edilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ve entegre edilen bu iki sistemin 

işletmeye daha etkili bilgi üretebileceğini ayrıca işletme kapasitesinde ve işletmenin finansal 

dengesinde artış sağlayacağını belirtmiştir. 

Vineeta ve Soral ise (2017:1), yalın muhasebe kavramını “Müşteri değeri, değer akışı, minimum 

kesinti ile akış ve çekme, mükemmellik arayışı ve güçlenmiş insanlar açısından ifade edilebilen 

ilke tabanlı bir işletim sistemi, sürekli iyileştirme yoluyla aşırı üretim, bekleme, nakliye, envanter, 

aşırı işleme gibi atıkları ortadan kaldırmak için sistematik bir yaklaşım, ekran akışı aracılığıyla 

büyük stok, üstün müşteri değeri, iyi kalite, iyi dağıtım ve daha kısa teslim süresi yaratır.” olarak 

ifade etmişlerdir.  

Almusawi, Almagtome ve Shaker (2019) çalışmalarında, sağlık kurumlarının, finansal 

performansları üzerinde yalın muhasebenin etkisini incelemişlerdir. Yazarlar işletmenin, değer 

akışı maliyetlemesi yöntemi sayesinde yapmış oldukları hizmetler için katma değer yaratan ve 

yaratmayan durumların belirlenmesi ve böylelikle daha düşük maliyetlerin ortaya çıkmasıyla hem 

rekabette avantajlı duruma geçilebileceğini hem de finansal performansı iyileştirebilecek gerekli 

bilgilerin sağlanabileceğini öngörmüşlerdir. 

Stonciuviene, Duonieliene ve Zinkeviciene’e (2020) göre, yalın muhasebe ile faaliyet bazlı 

maliyetleme karşılaştırmasında, yalın muhasebe değer akışı ölçümünde benzersiz bir yapıya 
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sahiptir. Yalın muhasebe haricinde hiçbir muhasebe yapısı değer akışını bu oranda net bir şekilde 

belirleyememektedir. 

Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada, sürdürülebilirlik anlayışı; israf, aşırı ve gereksiz kaynak 

kullanımı ve üretim, enerji kullanımı, stok depolama, işlem ve hesap hatalarının raporlamalara 

yansıtılması gibi konular açısından ele alınarak, yalın düşünce anlayışıyla geliştirilen, yalın 

üretim modeliyle çalışan işletmelerin kullanmış oldukları muhasebe politikaları ve 

uygulamalarının doğruluğu yalın muhasebe bakış açısıyla değerlendirilecektir. Çalışmada, yalın 

üretim yöntemi kullandıkları halde hesaplamalarında hala geleneksel muhasebe yöntemi kullanan 

işletmelerin hem kurum içinde hem de kurum dışında sürdürülebilirliği tam anlamıyla 

gerçekleştiremediklerini göstermeyi ve yalın muhasebe yöntemi kullanan işletmelerin ise 

sürdürülebilirliğe hangi açılardan katkı sağlayabileceklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.  

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Sürdürülebilirlik, 21. Yüzyılın ikinci yarısında en çok dile getirilen, kullanılan ve üzerine 

araştırmalar yapılan kavramlardan bir diğeridir. Sürdürülebilirlik, temel yapısı içerisinde 

kurumsal ya da bireysel açıdan sahip olunan tüm kaynakların yıpratılmadan veya en az zarar ile 

nesline son verilmeyecek bir şekilde ihtiyatlı kullanımına ve saygı temelline dayalı bir süreçtir 

(Gladwin, Kennelly ve Krause, 1995). Sürdürülebilirlik, işletmeler veya diğer olgular tarafından 

kullanılan kaynakların tam olarak tüketilmemesi ve kullanım esnasında kaynağa geçici veya 

kalıcı olarak zarar verilememesi şeklinde kullanılması anlamına gelmektedir (Kımıllı, 2006). 

Sürdürülebilirliğin 80’e yakın tanımı vardır. Bunlardan en çok bilineni ise 1987 yılında Birleşmiş 

Milletler Genel Kurunda (Brundland Raporu olarak da bilinir) “Sürdürülebilirlik, günümüzdeki 

insan ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde, sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme 

durumunu riske atmadan ve zarar vermeden temin edilmesidir” olarak tanımlanmıştır (United 

Nations, 1987). İşletmeler açısından sürdürülebilirlik, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken 

topluma ve çevreye zarar vermeden finansal performansını artırmasıdır. Ekonomik kalkınma 

açısından sürdürülebilirlik ise, işletmelerin faaliyetleri esnasında çevreyle ekonomik değerleri 

dengede tutması, aralarında büyük kopuklukların, uçurumların oluşmamasıdır.  Yani işletmelerin 

finansal performanslarını artırma çabaları neticesinde çevreyi tahrip etmemesi, kaynaklara zarar 

vermemesi, insan yaşamını tehdit eden başa çıkılamaz sorunlara sebebiyet vermemesi, aynı 

zamanda işletmelerin kendi ekonomik güçlerini artırırken toplumun fakirleşmesine neden olacak 

durumların oluşmasını engellemektir. 

Sürdürülebilirlik sosyal, çevresel, ekonomik, doğa, bilim, kültür vb. gibi kavramları içerisinde 

barındıran ama esasında üç ana boyuttan oluşan bir kavramdır. Sürdürülebilirlikte sosyal boyut; 

insan ve kültürel devamlılığın sağlanmasıyla toplumsal, sosyal, değerlerin ve kurumların 

gelecekte ne ölçüde var olabilmesiyle ilgidir (Gürlük, 2010; Moldan, Janouskova ve Hak, 2012). 

Sürdürülebilirlikte çevresel boyut; işletmelerin ve insanların gün içerisinde gerçekleştirdikleri 

faaliyetleri esnasında çevreleri ve doğa ile uyumlaştığı, gelecek nesillerin çevresel, sosyal ve 

ekonomik gereksinimlerini temin edebilmelerine imkân sağlamak olarak tanımlanabilir (U.S 

Department of Energy, 2020). Sürdürülebilirlikte ekonomik boyut ise; işletmelerin faaliyetlerini 

esnasında doğada var olan kıt kaynaklardan sonsuz olan insan ihtiyaçlarını karşılarken kaynak 

kullanımını azami miktarlarda tutarak, çevreye zarar vermeden üretimden alınabilecek en yüksek 

seviyeye ulaşabilmektir (https://econation.co.nz/, 2020). Sürdürülebilirliğin bu üç boyutunu genel 

itibariyle değerlendirdiğimizde işletmelerin faaliyetleri esnasında çevreyi koruması, çevreyle 

uyum içerisinde olması ve onunla çekişme içerisine girmemesi, uzlaşması, bir bütün olmasıdır 

(Turgut 1996). 

İşletmelerin günümüzdeki Kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı, sürdürülebilirlik kavramının 

işletme kültürünce benimsenmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. Geleneksel işletmecilik anlayışında 

sürdürülebilirlik, işletmenin faaliyetleri sonucu elde etmiş olduğu finansal performans başarısını 

yani kar’ının maksimize olmasını göstermekteydi. Yani işletmeler finansal performanslarını ne 

kadar artırırlarsa o kadar sürdürülebilir bir işletmecilik sergilemektelerdi. Zaman içerisinde 

işletmelerde sürdürülebilirlik felsefesinin benimsenmesiyle, işletmelerin ekonomi, toplum ve 

çevreyle uyum içerisinde oldukları takdirde sürdürülebilir bir performans sergileyebilecekleri 

https://econation.co.nz/
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anlayışı oluşmuştur. Bu anlayışın oluşmasıyla birlikte işletmelerde gerçek anlamda kurumsal 

sürdürülebilirlik kültürü oluşmaya başlamıştır.  

İşletmelerin sürdürülebilirliğe ve kurumsal sürdürülebilirliğe yönelmelerinin başlıca 

sebeplerinden ilki, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri yani üretimde bulunabilmeleri 

için gerekli olan kaynakların dünya üzerinde kıt olmasıdır. İkincisi, işletme maliyetlerinin yüksek 

olması gelmektedir. Üçüncüsü ise, işletmelerin faaliyetleri için kullandıkları doğal kaynakları 

hem kullanımı hem de yönetimi açısından paydaşları tarafından şeffaf, sorumlu ve hesap 

verilebilir bir yapıda olmaya zorlanmalarıdır. İşletmelerin üretimleri esnasında daha az kaynak 

kullanmaya yönelmeleri daha az atık ve israfın oluşmasını sağlamaktadır. Daha az atık ve israf 

ise elde bulunan kıt kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.  Aksi 

uygulandığı takdirde üretim için tüketilen kıt kaynakların sorumsuzca kullanılması kaynak 

israfına sebebiyet vermekle kalmayıp aynı zamanda bu atıklar işletme dışında çevre kirliğine 

sebep olarak çevreyi sürdürülemez bir duruma getirmektedir (Gatimbu, Ogada, Budambula ve 

Kariuk, 2018). 

3. YALIN DÜŞÜNCE VE YALIN ÜRETİM 

Yalın sözcüğü, kelime anlamı olarak sadelikten gelmektedir. Yalın düşünce, II. Dünya savaşından 

sonra ekonomisi zor duruma düşen Japon işletmelerinden Toyota’nın ekonomik dar boğazdan 

çıkmayı hedeflemesi üzerine (Mol ve Birkinshaw, 2008), üretim bölümü yetkililerinin ABD’li 

otomobil firmaları üzerinde yapmış oldukları 5 yıllık araştırmalar sonucunda, ürünlerde fazla 

kaynak kullanımı ile kalitenin arttırılamayacağı ve kullanımdaki israfların azaltılmasıyla 

maliyetlerin düşürüleceği fikri ile ortaya çıkmıştır. Yalın düşünce yapısı, işletmelerde dâhil 

olduğu bütün alanlarda kaynak israfının minimum seviyeye çekilerek, üretimde verimliliği 

artırmak ve faaliyet alanlarındaki maliyetleri yine minimum düzeye indirgemeyi amaçlamaktadır. 

Vincenti’ye göre (2002), yalın düşünce ile üretilen ürünlerde israfı ortadan kaldırmak için hem 

stokta hem de hatada sıfır hedef baz alınmıştır. İşlem süreçlerinde ve sistem yapılarında daimî bir 

şekilde iyileştirme, geliştirme ve uyumlaştırmalar yapılır. Günümüzde tüm dünyada ve her çeşit 

iş alanında yaygın olarak uygulanan yalın düşünce yapısı, ürünün üretiminden tutup müşterinin 

eline geçtiği zamana kadar oluşan israfın ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. 

Toyota bu düşünce yapısını, uzun yıllar boyunca Japon işletmeler haricinde kimseyle 

paylaşmamış ama yöntemin 1991’de ifşa olmasıyla birlikte bu yapı Batılı işletmeler başta olmak 

üzere Dünya genelinde birçok farklı sektörde uygulanmaya ve bilimsel çalışmalara konu olmaya 

başlamıştır. Kökeni endüstri devrimine kadar dayanan yalın düşüncenin, israfı ortadan kaldırmaya 

yönelik yapısı ve maliyetlerde düşüşe olanak sağlaması sebebiyle birçok devlet, bünyelerindeki 

işletmeleri hazırladıkları yasal uygulamalar ve düzenlemeler ile yalın düşünce yapısını 

benimsemeye ve uygulamaya teşvik etmişlerdir (Meyers, 2002). 

İsraf, üretim esnasında üretilecek olan ürüne hiçbir katma değeri olmaksızın kaynakların 

tüketilmesi durumuna denmektedir. İşletmelerde ise, gün içerisinde üretim esnasında birçok 

kaynağın israf edildiği tespit edilmektedir. İsrafa örnek vermek gerekirse; hatalı ürünlerin 

tekrardan işlenmesi, talep olmaksızın üretilen ürünlerin stoklarda bekletilmesi, ürüne işlenmesi 

halinde üründe hiçbir değişikliğe sebep olmayacak işlem süreçleri ve ek kaynaklar, ürünlerin 

zamanında tamamlanamaması nedeniyle bir sonraki işlem aşamalarının gerçekleştirilememesi 

sonucu sonraki işlem sürecinin boşta bekletilmesi, işletme personelinin veya ürünlerin gerek 

duyulmadığı halde bir alandan başka bir alana taşınması veya sevk edilmesi, üretildiği halde 

müşterileri memnun etmeyen ürün ya da hizmetlerdir. İsrafın çaresi ise yalın düşünce yapısıdır. 

Yalın düşünce, değeri tanımlamada ve yaratmada oluşturulacak en doğru sıralama biçimini, 

değerin oluşturulma aşamasında aksaklığa uğramamasını, tekrarlanan her işlem ve süreçte en 

yüksek verimliliğin alınmasının önünü açmaktadır. Yalın düşünce, bir ürünün üretilmesi için 

gerekli olan tüm gereksinimleri her geçen gün daha çok tasarruf edilebilir hale gelmesi, daha 

verimli üretebilmesi ve bu sayede müşterilerin asıl ihtiyaç duyduğu gereksinimleri 

karşılayabildiği için yalındır (Womack, James, 1998). 

Yalın düşünce yapısının amacı, işletme yönetimlerinde, üretim sistemlerinde, değer zincirlerinde 

ve muhasebe uygulama yöntemleri gibi kavramlarda yalınlığa ulaşılması, işletme yönetimlerinin 
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ilgi alanlarında değişiklik yaratılması, ürünün üretildiği kaynaklara ve ürüne değer katacak 

çalışmalara odaklanılmasıyla israfı ortadan kaldırmaktır (Özkol,2004). Yalın düşünce yapısıyla 

oluşturulan yalın yönetim, yalın üretim, yalın enerji, yalın muhasebe gibi destekleyici sistemler 

yalın düşünce ilkeleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. 

Yalın düşünce yapısını oluşturan beş ilke ise şu şekilde sıralanmaktadır ; (Womack, James, 1998: 

11).  

 Değer  

 Değer Akışı  

 Sürekli Akış  

 Çekme  

 Mükemmellik 
Değer: Yalın düşünce yapısının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Değerin tanımı sadece nihai 

müşteri tarafından yapılabilir. Değer, üretici tarafından yaratılır ve müşteriye sağlanan faydaların 

toplamından oluşur. Anlamlı bir değer tanımı oluşabilmesi için müşterilerin ihtiyaçlarını belirli 

bir zaman diliminde, belirli bir fiyat düzeyinde karşılayan belirli bir ürün veya hizmet türünden 

ifade edilmesi gerekmektedir (Womack, Jones, 1998: 12). 

Değer Akışı: Yalın düşüncenin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşama, işletmenin ürettiği 

ürünün müşteriye ulaşıncaya kadar ki geçen süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin 

toplamından oluşmaktadır. Ürünün oluşturulma sürecinin tamamını kapsaması nedeniyle bu 

aşamada israf inanılmaz boyutlara ulaşmasına rağmen aşama işletmeler tarafından nadiren 

gerçekleştirilmektedir (Duque, Cadavid, 2007; Womack, Jones, 1998: 77). 

Sürekli Akış: Yalın düşüncenin üçüncü aşamasını oluşturmaktadır ve değeri yaratan aşamaların 

sürekli akış halinde olmasını sağlamaktadır. Sürekli akışı duraklatacak bütün engelleri ortadan 

kaldırılmasına çalışılmaktadır. Yani düşüncenin temelinde, üretilen mal ya da sunulan hizmetlerin 

müşteriye zaman kaybına uğramadan ulaşabilmesi için ürünü oluşturan hammaddenin sürekli 

akışı kesintiye uğratmadan akmasını sağlayabilmektir (Ward, Graves, 2004). 

Çekme: Yalın düşüncenin dördüncü aşaması çekme ilkesidir. Bir ürünün oluşturulmaya 

başlandığı andan müşteriye ulaşıncaya kadarki geçen süre aşamalar halinde oluşmaktadır. Çekme 

ilkesi, müşteri tarafından talep oluşturulmadığı takdirde hiçbir ürün veya hizmetin sonraki 

aşamayı oluşturmak için önceki aşamalardan çekilmemesi anlamına gelmektedir (Ward, Graves, 

2004: 5). 

Mükemmellik: Yalın düşüncenin son aşaması mükemmellik ilkesidir. İşletmeler yalın düşünce 

yapısı ve ilkeleri doğrultusunda oluşan yalın uygulama çeşitlerini benimsendikçe süreçlerde 

yapılan iyileştirmelerin her bir uygulama ve aşama için devam ettiği daha açık bir şekilde 

görülmektedir. Böylelikle ürünün üretimi esnasında gösterilen çaba, kullanılan alan, harcanılan 

zaman ve katlanılan maliyetlerin azaltılması durumları sürekli olarak yönlendirilebilmektedir. Bu 

ise yalın üreticilerin sürekli bir gelişim felsefesi benimsemiş olduklarının göstergesidir (Ward, 

Graves, 2004: 5). 

4. YALIN MUHASEBE 

1980’den sonra Japon işletmesi olan Toyota’nın oluşturduğu ve geliştirdiği yalın üretim 

sisteminin, tüm dünyaya ifşa olmasının ardından Avrupalı ve Amerikalı işletmeler köklü bir 

değişim yaşamak durumunda kalmışlardır. 80’lerden sonra yalın dünya genelinde duyulmaya 

başlayan, iş sözlüğü içerisinde hızla yerini alan ve iş dünyasının bir parçası olan yalın düşünce 

kavramı, yalın üretimin işletmelere uyarlanmasının ardından (Laura, 2010), yalın üretim 

yöntemiyle gerçekleştirilen faaliyetlerin, işletmelerin finansal raporlarına doğru yansıyabilmesi, 

yönetime karar verme süreçlerinde doğru bilginin ve verilerin ulaştırılabilmesi, işletme stratejileri 

için doğru bütçelemelerin yapılabilmesi için yeni bir kavram olan yalın muhasebenin gelişmesini 

sağlamıştır. 

Yalın muhasebe, yalın üretim yapan işletmelere, yalın düşünce anlayışını, işletmelerin finansal 

performanslarını tutarlı ve daha iyi bir şekilde yansıtabilmek üzere uyarlanmış bir muhasebe 

sürecidir. Yalın muhasebeyi, işlem süreçlerine ve müşteri değerlerine odaklanan, üretim 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

işlemlerine ait verilerin doğru bir şekilde raporlayabilen ve muhasebe sistemlerinde oluşan 

israfların ortadan kaldırılmasını sağlayan aynı zamanda işletmenin, üretim işlemleri için gerekli 

görülen her seviyedeki iyileştirmeleri sürekli olarak gerçekleştiren işletmeler başarabilmektedir 

(Cesaroni ve Sentuti, 2014). 

Endüstri devriminden önceki zamanlarda muhasebenin birincil işlevi, işletmelerin sadece üçüncü 

kişilerle olan işlemlerini kaydetmekti (Kumar ve Meade, 2007). İşletme içinde gerçekleşen 

işlemler, üretim sisteminin gelişmemesinden dolayı kayıt altına alınmıyordu. Endüstri devriminin 

akabinde işletmelerin verimliliklerini artırabilmek için “Bilimsel Yönetim” ilkeleri uyarınca 

sadece işletme dışı değil işletme içi verilerinde yer aldığı daha ayrıntılı kayıtların alınması ve 

takip edilmesini sağlayan geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesinin gelişimi başladı.  

Günümüze gelindiğinde ise zamanla gelişen teknoloji ve küresel rekabetin git gide artması, 

geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesinin eskisine nazaran daha net ve doğru hesaplamalar 

yapması gereğini ortaya koymuştur (Kumar ve Meade, 2007: 12). Söz konusu bu durumun 

gerekliliği, geleneksel yöntemlerle düzenlenen maliyet muhasebesinin yalın üretim yöntemiyle 

faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe hesaplamalarında yanlış ve hatalı işlemlerin oluşmasına 

ve yanlış oluşan verilerle yanlış düzenlenen finansal raporlamaların ortaya çıkmasına sebebiyet 

vermesidir.  

Yalın düşünce felsefesi ile geleneksel muhasebenin ölçüm ve kontrol sistemleri birbiriyle 

uyuşmamaktadır. Geleneksel yapılar kitle üretime uygun şekilde tasarlanmıştır. Yalın yöntemler 

ise geleneksel yapıların aksine kitle üretim sistemleri ile mücadele halindelerdir. Yalın üretim 

yapan işletmeler geleneksel yöntemlerle ifade edilmeye çalışıldığında ortaya birtakım 

uyuşmazlıklar çıkmaktadır (Maskell, Baggaley ve Grasso, 2011): 

 Geleneksel yöntemler kullanıcılarını, büyük partiler halinde üretim yapmak, 

hammadde ve üretilen ürünleri stoklamak gibi yalın olmayan uygulamalara teşvik 

etmektedir. 

 Geleneksel sistemlerde çok fazla israf oluşmaktadır. Geleneksel sistemlerde 

ihtiyaç duyulmayan işler, büyük çapta veri toplama ve bu verileri analiz etme, 

işleyişe faydası olmayan raporların üretimi ve ek değer oluşturmayan görevler 

bulunmaktadır. 

 Standart maliyetlerin önceden temellendirilmiş kitle üretim yöntemine 

dayanmasından dolayı, yalın düşünceyi benimseyen işletmeler için standart 

maliyetler uygun değildir. Çünkü kitle üretimin hedefi uzun vadede ölçek 

ekonomisine ulaşmaktır. Oysaki yalın üretim, ürünleri birer birer üretme 

yöntemiyle hareket etmektedir. 

 Geleneksel sisteme göre oluşturulan standart maliyetlemenin, yalın düşünce 

açısından yetersiz kaldığı bir diğer nokta ise, yalın üretimde kararlar gerçek 

verilere dayanırken, standart maliyetlemede tahminlere dayalı oluşturulmaktadır. 

Bu nedenle yalın düşünce yapısını benimseyen işletmeler, standart maliyet 

yöntemi yerine çözüm olarak değer akış yöntemini kullanmaktadırlar (Stenzel ve 

Senge, 2007). 
Stenzel ve Senge (2007:155), geleneksel yönteme göre kar’ı, kitle üretimde kaynak kullanımının 

yüksek ölçüde gerçekleşmesi sonucu görüldüğünü kabul ederler. Bu açıdan üretim aşamasında 

yer alan iş görenler ve makineler ne kadar fazla çalışırsa o kadar kar elde edileceği 

düşünülmektedir. Ortaya çıkan bu durum ise stok miktarında artışları, ürün teslimat sürelerinde 

gecikmeleri, yetiştirilemediği için biriken siparişleri, genel üretim giderlerinin yükleme oranında 

artışları ve muhasebede karmaşık sistemlerin oluşmasına sebep olduğu için yalın düşünceyi 

benimseyen işletmeler performans ölçüm şemasını, değer akış maliyet sistemlerini ve yalın 

finansal tabloları kullanmaya başlamışlardır (Arora ve Soral, 2017). 

Yalın muhasebe, işletmelerin işlem süreçlerinde gerçekleştirdiği sürekli iyileştirmelerin finansal 

sonuçlarını şeffaf, adil, anlaşılabilir ve işletme yönetimi için karar vermeye hazır bir şekilde 

ortaya koymaktadır. Yalın muhasebe işletme süreçlerini gösteren yöntemleri, raporları, tabloları, 
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şekilleri ve grafikleri kapsayan araçlardan oluşmaktadır. İşletme yönetimi, bu araçları değer 

akışları için gerekli kararların alınmasında, işlem süreçlerinde oluşan atıl kapasitelerin tespitinde 

ve işlem aşamalarında gerçekleştirdikleri iyileştirmelerin finansal sonuçlardaki olumlu etkilerini 

izlemede kullanmaktadırlar (Ertaş ve Arslan, 2010: s. 47). 

Rekabet oranı yüksek ve hızlı değişen pazarlarda faaliyette bulunan imalat işletmeleri, 

süreçlerinde sürekli iyileştirme anlayışını benimsemişlerdir. Bu tür işletmeler, yalın düşünce 

ilkeleri doğrultusunda kalite, esneklik ve müşteriye yanıt verme sürecini iyileştirmek için 

çalışmaktadırlar. Üretim sürecinde, arındırılmış bir faaliyet düzeyi ve performansta istenilen 

seviyeye ulaşabilmeleri için yalın olmaktan ziyade, işletmelerin faaliyet süreçlerinde 

gerçekleştireceği yalın düşünce yapısını, işletmecilik kültürünü oluşturacak stratejik bir yapı 

olarak benimsemeleri gerekmektedir. Yalın düşünce yapısı ile şekil alan yalın işletmelerin 

yönetim, üretim ve bu üretimin kayıt altına alınması esnasında gerçekleştirdikleri muhasebe 

işlevleri arasındaki ilişkide entegrasyon sağlamaları gerekmektedir. İşletmelerin, finansal olarak 

kontrol sağlayabilmelerinde kritik öneme sahip bir bileşen olarak, yalın işletmelerin yönetim 

muhasebelerinin talep ve hedeflerini karşılayacak şekilde düzenlenmeleri gerekmektedir 

(Fullerton, Kennedy ve Widener, 2014). 

Yalın üretim yöntemini uygulayan yalın işletmeler için yalın muhasebenin gereklileri aşağıdaki 

gibidir (Maskell ve diğerleri, 2011:1): 

 Yalın düşünce ilkeleri ile oluşturulan yalın muhasebe verileri, karar verme 

sürecinde daha doğru ve net bilgiler sağlamakta ve bu doğru veriler ışığında alınan 

kararlar ile karlılık seviyesi daha çok artmakta ve daha iyi gelirler elde 

edilmektedir, 

 Yalın muhasebe verileri ile işletmenin ilerleyebilmesini sağlayan finansal faydalar 

daha net tanımlanabilmekte ve söz konusu faydalara ulaşabilmeyi sağlayacak 

stratejilerin oluşumuna olanak sağlamaktadır, 

 Yalın muhasebenin sağladığı doğru veriler ile daha uzun dönemli işletme içi 

iyileştirmeler teşvik edilebilmektedir, 

 Yalın muhasebe verileri sayesinde işletmeler doğrudan değer yaratabilmede ve 

yarattığı değeri maksimize etmeye dayalı performans ölçümü bağlantısı sayesinde 

müşteri değerine odaklanmaktadır. 
Solomon’a göre (2013) yalın muhasebe, müşteri açısından bir ürün veya hizmetin oluşumu 

esnasında, ona değer eklemeyen kaynak kullanımının azami düzeye indirgenmesidir. Solomon, 

işletmelerin yalınlaşma yolunda muhasebeyi “organizasyon içerisinde yalın dönüşümü 

destekleme ve motive etmek için doğru, zamanında ve anlaşılabilir bilgiyi sağlamak ve artan 

müşteri değerine, büyümeye, karlılığa, nakit akışına götüren karar vermeyi düzelten bir muhasebe 

sistemi” olarak ifade etmiştir (s. 6). 

Crandall ve Main’e göre (2017) ise; yalın muhasebe, işletmenin yalın üretim süreçlerini 

desteklemek için oluşturulmuştur. Ayrıca yalın muhasebe, yalın üretimi meydana getiren 

tekniklerin kullanılmasıyla aynı oranda dönüşmeli ve dönüştürülmelidir. 

Yalın Muhasebenin faydaları aşağıdaki gibidir (Maskell, Baggaley ve Grasso, 2017; Mreza, 

Bachay ve Flayyih, 2018):  

 Yalın muhasebe, yalın üretimi yakından takip eder ve üretim hattında ne gibi 

işlemler gerçekleştiğinin net olarak raporlayabilir, 

 Yalın muhasebe sistemlerinin veri toplama işlemlerini, departmanlara göre 

gerçekleştirmeyip iş hücresi, değer akışı ve organizasyon ekipmanı düzeyinde 

değer akışına göre yapmaktadır, 

 Yalın muhasebe, maliyetleri düşürmesi sebebiyle işletme satışlarının artmasını 

sağlar ve işletmeye para kazandırır. 
Maskell, Baggaley ve Grasso (2012), yalın üretim sitemini uygulayan yalın işletmeler içinde yalın 

muhasebeyi uygulayabilmek için dört aşamadan oluşan bir model geliştirmişlerdir. İşletme içinde 

yalın muhasebenin başarılı olabilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi 
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için muhasebe sistemi yönünden gerçekleştirilmesi mecburi olan dört aşamadan oluşan 

değişiklikleri önermektedirler (Tablo 1).  

 
Tablo 1: Bir Kuruluş İçinde Yalın Muhasebe Uygulamasının Aşamaları 

 

 

Aşama 1 

Yalın Muhasebenin 

uygulanması için işletmenin 

Yalın olgunluğa kadar 

izlediği yolun geliştirilmesi 

İşletmenin yalın muhasebe uygulamasına 

geçmeden önce kullanmış olduğu muhasebe 

sisteminde yer alan ayrıntılı raporlar, maliyet 

merkezleri vb. gibi belirgin kayıpları oluşturan 

süreçlerin sayısı azaltılır. Bu durum da muhasebe 

işlemini basitleştirir. 

 

 

Aşama 2 

 

Kuruluşun Yalın olgunluk 

düzeyinin değerlendirilmesi 

Ürünlerin üretim süreleri ile süreçlerin detaylı 

takibi büyük ölçüde kaldırılır. Stokların azaltılması ile 

maliyetler düşürülür. Böylece gereksiz muhasebe 

kayıt ve raporlamaları kaldırılır. 

 

 

Aşama 3 

 

 

Kayıpların giderilmesi 

İşletmenin faaliyetlerinin muhasebe 

dönemleriyle ilişkilendirilmesine gerek yoktur. 

Yardımcı olmak için, ay sonundaki raporların haftalık 

raporlarla değiştirilmesi gerekir, böylece çalışanları 

motive eder ve sürekli iyileştirme kavramını uygular. 

 

Aşama 4 

 

Yalın Muhasebenin toplam 

uygulaması 

Mevcut aşamadan gelecek aşamaya geçmek 

için, kayıp olan gereksiz işlem ve raporların 

kaldırılmasını takiben ayrıntılı bir eylem planı 

geliştirilir. 
  Kaynak: Maskell, Baggaley ve Grasso, 2012’den uyarlama 
 

Yalın muhasebe, yönetim muhasebesi için gerekli olan maliyetleri hesaplamada geleneksel 

muhasebe yöntemlerinden farklı bir bakış açısına sahip olması nedeniyle, işletme yönetiminin 

aldığı ve alacağı kararların kontrol aşamasında herhangi bir karışıklık yaşanmaması için 

muhasebe anlayışında yapılacak olan değişiklikleri, muhasebe sistemi içinde ihtiyatlı ve çok 

dikkatli şekilde oluşturulmasını gerektirmektedir. Yalın muhasebe sistemi, bu anlayışı tercih eden 

işletmelerin çalışanları tarafından, işletme içinde tam anlamıyla uygulanmadan ve yalın felsefesi, 

çalışanlar tarafından tam olarak benimsenmeden, işletme maliyetlerinin hesaplanması konusunda 

geleneksel yöntemlerden bir anda vazgeçilmemesi, geçiş aşamasında muhasebe çalışanlarının 

ihtiyatlı ve dikkatli olmasını gerektirmektedir (Man ve Ravaş, 2017). Yalın muhasebenin 

hedeflerinin genel amacı, işletmenin üretim süreçlerinde yapılan ve yapılacak olan 

iyileştirmelerin, işletmeye oluşturacağı maliyetlerin etkisini ölçmektir (Brosnahan, 2008). 

Yalın Muhasebenin hedefleri aşağıdaki gibidir (Cesaroni ve Sentuti, 2014:3):  

 Yalın düşünce ilkelerinin ve araçlarının, etkin bir kontrol sistemi sağlanabilmesi için 

kullanılmasıyla, muhasebe süreçlerinde ve yönetimsel kontrol sistemlerinde 

basitleştirilmeye ulaşılması, 

 Yalın yönetimin, işletme çalışanları motivasyonlarının artırılması ve güçlendirilmesiyle 

desteklenmesi, 

 İşletmenin işlem yaptığı her süreç içerisinde; amaca uygun, şeffaf, zamanında ve anlaşılır 

bilgi sunularak, yönetimin karar vermesinde ve iş süreçlerinde iyileştirilmelerin 

gerçekleştirilmesi, 

 Yalın işletmeye, yalın muhasebenin sağlayacağı doğru bilgiler sayesinde performansın 

uygun şekilde ölçümü ve izlenmesidir. 
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5. SONUÇ 

Sürdürülebilirlik kavramı, 1972 yılında hayatımıza girmesiyle birlikte ülke yönetimleri ve iş 

dünyası tarafından göz ardı edilemez bir olgu haline gelmiştir.  Sürdürülebilirlik; günümüzde 

mevcut durumda bulunan kaynakları etkin, verimli ve israfa yol açmadan kullanılması ile bizden 

sonraki nesillerin, ihtiyaç duyacakları ve yaşamlarını idame ettirebilmeleri için sahip olmaları 

gereken kaynakları, bugünden koruma altına alınmasını hedeflemektir. Günümüzde işletmeler, 

ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kar ile hissedarlarının beklentilerini karşılamaya 

çalışan kurumlar olma durumundan çıkarak, çevresine ve topluma karşı hassas, duyarlı varlıklar 

olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bundaki en büyük etken ise sürdürülebilirlik kavramını 

günlük yaşantımızla bütünleştirebilmek için işletmelerin aracı kurumlar olarak belirlenmesidir. 

İşletmelerin, faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kısa vadede kar 

elde edebilmekten daha çok, orta ve uzun vadeli yönetsel stratejik planlar yapmaları 

gerekmektedir. Bu konuda başarılı olabilmeleri için ise sürdürülebilirliğin felsefesini sadece 

yönetim kadrosu olarak değil, tüm işletme birimleri ve çalışanları dâhil olmak üzere bu felsefeyi 

içselleştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin, sürdürülebilirlik felsefesi ile uyumlaşması zorlu, 

maliyetli, riskli ve zaman alan bir süreç olmasının yanı sıra, bu felsefenin benimsenmesi ve 

gerekli alt yapıların oluşması durumunda, işletmeler için istikrarlı bir başarı süreci başlamaktadır. 

Çünkü sürdürülebilirlik, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken sosyal, çevresel ve ekonomik 

performanslarını etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesini sağlamakta ve böylelikle işletmenin 

katma değerini artırmaktadır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi sürdürülebilirlik kavramı, dünya üzerinde bulunan kıt 

kaynaklardan sınırsız olan insan ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde söz konusu kaynaklara 

zarar verilmemesi, neslinin tüketilmemesi ve bu kaynakların kullanımı esnasında aşırıya kaçarak 

kaynaklarının israf edilmemesi düşüncesine dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı ile yalın 

düşünce arasında bağlantı kurmaya çalıştığımızda her iki kavramın da temelinde, işletmelerin kar 

elde etme amacıyla aşırı üretime yönelmeleri sonucu, kaynakları israf etmeleri yatmaktadır. Bu 

kavramlar, doğrudan ve dolaylı olarak işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken üretim için 

gerekli olmayan ve üretime değer katmayan kaynak kullanımlarının, yönetim için gerekli 

olmayan prosedürlerin, muhasebe için ise üretimin yanlış ve değer katmayan fazla iş 

süreçlerinden dolayı oluşan işlemlerinin kayda alınması sonucu, yanlış maliyet verinin oluşması 

gibi işlem süreçlerinden kurtularak daha az kaynak ile en etkili ve verimli süreç sistemlerinin 

oluşturulmasını amaçlamaktadır.  

Yalın düşüncenin hayata geçirilebilmesi için işletmelerin sadece üretim bölümlerinin değil bütün 

departmanlarının bu düşünceyi benimsemeleri gerekmektedir. Bütün bir işletme bölümleri ve 

çalışanları tarafından, işletme kültürü olarak özümsendiği ve bunu işlem süreçlerine en iyi şekilde 

uyarlandığı takdirde gereksiz işlem adımları, gereksiz maliyetler, katma değer yaratmayan kaynak 

kullanımları, aşırı üretim, boşta bekleyen kaynak ve ürün stokları, yanlış ve fazla işlemlerden 

dolayı heba olan enerji tüketimi vb. gibi israflar ortadan kalkmış olacaktır.  

Yalın muhasebe, işletmenin yapısını ve işleyişini gösteren, değer akışı sürecinde uyumlaşmış bir 

maliyet sistemi meydana getiren bilgi sistemidir. Maliyet sistemlerinin ürün değer akışlarıyla 

birebir ilişki kurularak düzenlenmesi, kaynakların tüketimiyle üründe değer yaratan süreçler 

arasındaki ilişkinin anlaşılmasını, işletme yönetiminin devamlı olarak iyileştirmeler yapmasını ve 

işlem süreçlerinden istenilen şekilde yaralanma imkanlarının belirlenmesini sağlayacak analiz 

sisteminin oluşturulmasını kolaylaştırır. Yalın muhasebe sayesinde, işlem aşamalarında 

gerçekleşen kaynak kullanımlarının ne kadarının ürün için kullanıldığı ne kadarının ürüne değer 

kattığı ve bu kaynakların ne kadarının israf olduğu gibi bilgiler sağlıklı ve doğru şekilde kayıt 

altına alınabilmektedir. Böylelikle işletme yönetimleri sürdürülebilirlik ve işletme maliyetleri 

açısından doğru finansal bilgilere ulaşabilmektedir. 

İşletmeler, yalın düşünce felsefesini üretim, yönetim ve muhasebe sistemlerinde uygulayarak hem 

üretim hem de finansal performanslarını artırmayı başarabilmektedirler. Böylelikle işletmeler, 

süreklilikleri ve sürdürülebilirliklerinin yanı sıra çevresel, sosyal ve ekonomik 

sürdürülebilirliklerini de artırabilmektedirler.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı çalışanların hizmetkar liderlik algılarının örgütsel güçsüzlük ve işe angaje 

olma durumlarına etkisini incelemektir. Bu maksatla araştırmaya katılanlardan kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmada ele alınan değişkenlere ait ölçekler kullanılarak 

veriler toplanılmıştır. Her bir değişkene ait ölçeğe yönelik doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için 

yapısal eşitlik modelinden (YEM_AMOS) faydalanılmıştır. Demografik değişkenler için 

betimleyici istatistiklere yer verilirken, değişkenler arası ilişkileri ortaya koymak için korelâsyon 

analizi, etkileri göstermek ve hipotezlerin test etmek için ise hiyerarşik regresyon analizi 

yapılmıştır. Analizler neticesinde, genel olarak çalışmada ele alınan bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerin ortalamalarında katılımcıların demografik özelliklerine göre istatistiki olarak 

anlamlı bir fark tespit edilememiştir.  Diğer yandan, hizmetkar liderliğin örgütsel güçsüzlüğü 

olumsuz olarak yordadığı, çalışanların işe angaje olmalarını ise olumlu ve anlamlı olarak 

yordadığı sonucuna varılmıştır. Bu bulgular, katılımcıların yönetici ve amirlerini hizmetkâr lider 

olarak algılamaları durumunda örgütsel güçsüzlük hislerinin azalacağını bunun yanında işlerine 

angaje olarak daha dinç, kendilerine verilen işleri özümseyerek ve adanmışlık duygusuyla yerine 

getirmeye gayret edeceklerini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre örgüt yöneticilerine 

bazı önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Örgütsel Güçsüzlük, İşe Angaje Olma 

JEL Sınıflaması: M19 

 

THE EFFECTS OF EMPLOYEES' SERVANT LEADERSHIP PERCEPTIONS 

ON ORGANIZATIONAL POWERLESNESS AND WORK ENGAGEMENT 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of servant leadership perceptions of employees on 

organizational powerlessness and job engagement. For this purpose, data were collected from the 

participants in the research by using the convenience sampling method. Structural equation model 

(YEM_AMOS) was employed to perform confirmatory factor analysis (CFA) for the scale of 

each variable. While descriptive statistics were included for demographic variables, correlation 

analysis was used to reveal the relationships between variables, and hierarchical regression 

analysis was employed to reveal the effects and test the hypotheses. As a result of the analyzes, 

no statistically significant difference was found in the averages of the dependent and independent 

variables considered in the study in general, according to the demographic characteristics of the 

participants. On the other hand, it was concluded that servant leadership predicted organizational 

weakness negatively, while it positively and significantly predicted employee engagement. These 

findings show that if the participants perceive their managers and supervisors as servant leaders, 

their sense of organizational powerlessness will decrease, and they will try to engage in their work 

more vigorously and fulfill their tasks with a sense of dedication. According to the results of the 

research, some suggestions were made to the managers of the organization. 
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GİRİŞ 

Bireylerin üyesi oldukları örgüt içerisinde yüksek performans göstermeleri örgütlerin özellikle 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamada önemli olan etkililik ve verimlilik açısından son 

derece elzem bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöneticilerin liderlik tarzları da söz konusu 

yüksek performansın elde edilmesine yardımcı olabilecek bir durum olarak aktarılabilecek olup, 

özellikle günümüz modern işletme yapılarında bilhassa insan ve insanlar arası ilişkiyi öne alan 

liderlik tarzları daha da önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, örgüt içerisinde çalışanların istek ve 

arzularını her zaman ön planda tutan, modern sonrası liderlik teorilerinden olduğu kaydedilen 

hizmetkar liderlik (Greenleaf, 1977) algısının da bireylerin örgüt içerisinde 

gösterecekleri/gösterdikleri olumlu pek çok örgütsel davranış çıktısına yardımcı olurken, olumsuz 

eylemleri ya da algıları ise minimize edebileceği söylenebilecektir. Bu çerçevede, örgüt içerisinde 

çalışanların hizmetkar liderlik algılarının örgütsel güçsüzlük ve işe angaje olma durumlarına 

etkisinin ortaya koyulması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Hizmetkar Liderlik 

Yönetim ve örgütsel araştırmalar yazınında liderlik ile ilgili yıllar içerisinde pek çok görgül 

çalışmanın ve kavramla ilgili farklı yaklaşımların bulunduğu söylenebilecektir. Liderlik ile ilgili 

yapılan çalışmalar tarihsel süreçte ele alındığında kavramın ilk olarak özellikler teorisi, 

davranışsal teoriler ve durumsal yaklaşımlar ile ele alınarak açıklandığı ardından modern sonrası 

çağdaş yaklaşımlar (post modern) çerçevesinde değerlendirilmeye başlandığı kaydedilmektedir 

(Northouse, 2016). Davranışsal liderlik teorileri çerçevesinde lider davranışlarının izleyiciler, 

astları nezdinde iki temel boyutu bulunmakta olup bunlar, liderin astlarına yönelik davranışları ve 

göreve yönelik davranışları olarak tanımlanmaktadır (Wheathersby, 1999). Liderliğe ilişkin 

gerçekleştirilen post modern yaklaşımlar içerisinde özellikle, temelde liderin izleyicilerine sadece 

ödül sunarak onların desteğinin alınmaması gerektiğini öne süren ve daha kalıcı, etkili değişimleri 

öngören dönüşümcü liderlik (transformational) yaklaşımını temel alan farklı alt liderlik modelleri 

de ortaya çıkmış olup, hizmetkar liderlik bunlardan bir tanesi olarak aktarılmaktadır. Hizmetkar 

liderlik ilk olarak Greenleaf’in (1977) çalışmaları ile ortaya çıkmış olup, liderlik yazınında yer 

almaya başlamasının ardından pek çok alanda kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Bahse konu 

kavram liderin hem hizmetkarlık hem de yöneticilik olmak üzere iki farklı özelliğe sahip olması 

gerektiğini savunmakta (Patterson, 2003) olup temelinde, yöneticilik ve liderlik kavramlarını 

ortak bir paydada buluşturma düşüncesi yer almaktadır. Buradaki birleştirme düşüncesi aslında 

yönetici ve lideri ayrı kişiler olarak değerlendiren yaklaşımlara bütüncül bir bakış açısı sunmak 

olduğu söylenebilecektir. Bu bağlamda, örgüt içerisinde lider misyonu gerçekleştiren, örgütün 

amaçlarını ortaya koyan özellikte iken yönetici liderin vizyonunu hayata geçiren kişi olarak 

tanımlanmakta (Senge, 1996; Russell, 2001) olup hizmetkar liderlik, hem yöneticinin hem de 

liderin vizyon sahibi ve uygulayıcı olması gerektiğini öne sürmektedir (Blanchard vd.,1995).  

Hizmetkar liderliğin var olduğu örgütlerde kademeler farklılaşmakta başka bir ifadeyle, 

hiyerarşik piramidin en üstünde yer alan üst yönetim kadrolarında bulunan yöneticilerin de 

uygulayıcı/icracı roller üstlenmeleri gerekli olmaktadır (Stone vd., 2004; Yukl, 2010). Böylesi bir 

örgüt yapısında bulunan lider ise beşerî ilişkileri son derece güçlü özellikte olan, izleyicilerinin 

kaygılarını, sorunlarını, ihtiyaçlarını dinleyen, onları motive edebilen ve gerektiğinde onlarla 

birlikte çalışabilen, etik ve ahlakilik konusunda hassas özellikler gösteren ve en önemlisi söz 

konusu liderlik özelliklerini örgütün hali hazırda tanımlanmış amaç ve hedefleri ile uyumlu hale 

getirebilen kişi olarak tanımlanmaktadır (Liden vd., 2008).Bahse konu özellikler çerçevesinde 

örgüt amaç ve hedefleri daha açık bir hale gelmekte ve liderin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerine 

astların ya da izleyicilerin de dahil edilmesi, onları cesaretlendirmekte ve bu sayede liderler onlara 

hizmet de eder bir yapıya gelmektedir (Blanchard vd., 1995; Addis, 2005). Bu çerçevede ilgili 

yazında hizmetkar liderlik olarak liderlik biçiminde liderler, örgüt içerisinde meydana gelen 
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olaylardan geri kalmayan, izleyicilerinin/takipçilerinin her zaman yanında olan kişiler olarak 

tanımlanmaktadır (Hill ve Valdemar, 2008). Hizmetkar liderler izleyicilerinin talep ve 

ihtiyaçlarını her zaman kendi amaçlarından önceye alarak onlara cesaret vererek güçlenmelerini 

sağlamaktadırlar (Dierendonck, 2011; Clercq vd., 2014). Greenleaf (1998) hizmetkar liderleri 

diğer liderden ayıran ‘hizmetkar’ özelliğinin, liderin içten gelerek başkalarına hizmet etmesi ile 

başladığı ve ardından hizmet eder gibi bir liderlik anlayışı kazanması ile geliştiğini öne 

sürmektedir. Söz konusu durum da birey (lider) ilk başta liderlik anlayışı ile motive olmayıp, 

belirli bir süre sonra içerisinde bulunduğu grubun başarı ihtiyacına karşılık olarak lider pozisyona 

ulaştıkları aktarılmaktadır (Patterson, 2003).  

İlgili yazında söz konusu liderlik özelliğine sahip bireylerin bazı özelliklere sahip olmaları 

gerektiği de farklı araştırmacılar tarafından (Irving ve McIntosh, 2010; Drury, 2004; Laub, 1999, 

Spears, 1998; Daft ve Lane, 2008) ortaya koyulmuş olup bunlar, alçakgönüllülük, hizmet odaklı 

olma, teşvik etme, fedakarlık, ahlakilik, bilgelik ve örgütsel yönetim becerileri gibi hem bireyi 

hem örgütü ileriye taşıyabilen özellikler olarak ifade edilmektedir. Benzer şekilde Laub da (2004) 

hizmetkar liderlerin insanlara değer veren, onların gelişimlerine yardımcı olan, örgüt içerisinde 

birlik ve beraberlik ortamı oluşturan, güven veren, liderden beklenen özelliklere sahip olan ve 

liderliği paylaşabilen özelliklere sahip olması gerektiğinin altını çizmektedir. Söz konusu 

özellikler çerçevesinde hizmetkar lideri diğerlerinden ayıran temel özellikler, 

çalışanlarını/izleyicilerini hep birinci sırada tutması, onların daha etkin hale getirilmesi, kendisini 

ikinci plana atması ve onlara hizmet etmesi olarak sıralanabilecektir (Carroll, 2005; Dierendock, 

2011; Khan vd., 2021). Bunlara ek olarak hizmetkar liderlik, hızlı/ani bir şekilde oluşan bir 

liderlik türü olmayıp tam tersi bireylerin işlerine ve hayatlarına yönelik olarak uzun vadeli ve 

kalıcı bir dönüştürücü özelliğe sahip bir liderlik türü olarak tanımlanmaktadır (Spears, 1998). Bu 

bağlamda hizmetkar liderler, davranışsal liderlik teorilerinde öne sürülen astlara karşı davranış ve 

göreve karşı davranış boyutlarından, insana/asta yönelik davranışları daha ön planda tutmaktadır 

(Carroll, 2005). Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar post modern liderlik teorilerinin öne planda 

tuttuğu dönüştürücü liderlik türü ile diğer liderlik modellerini kıyaslamış ve bunun sonucunda 

hizmetkar liderin güven, inanılırlık, vizyon sahibi olma, yetkilendirme, beşeri ilişkileri birinci 

planda tutma gibi bazı özelliklerinin dönüştürü liderlik ile paralellik içerisinde olduğunu öne 

sürmektedirler (Bass, 2000; Patterson, 2003; De Haven, 2007; Otto vd., 2021). 

1.2. Örgütsel Güçsüzlük 

Güç kavramı temel olarak, güç unsuru olarak tanımlanan her türlü unsurun elde edilerek ya da 

bazı yaptırımlar uygulayarak başkalarının durum ya da davranışlarında birtakım değişiklikler 

meydana getirebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır (Huber, 1981). Bu çerçevede bireyin güçlü 

olduğunun kararı karşısındaki insanlara tarafından verilmekte ve bahse konu durum da kavramın 

iki yönlü yapısına dikkat çekmektedir (Yukl, 2002). Örgüt nezdinde birey/bireylerin güce ilişkin 

yönlerini ifade ederken pek çok öncül ya da ardıldan söz edilebilecek olup, bireyin diğerlerine 

oranla görece fazla kaynağa sahip olması bunlardan bir tanesi olarak aktarılabilecektir (Dubois, 

2011; Shirako, 2011). Güç kavramına karşı, bireyin karşı tarafın davranış ya da tutumlarında 

herhangi bir değişiklik yapamaması ya da etki altında bırakamaması durumu ise güçsüzlük olarak 

tanımlanmaktadır (Lashley ve LeeRoss, 2003). Başka bir ifadeyle güçsüzlük, katılım ve özerklik 

eksikliği olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu katılım durumu ise bireyin stratejik, idari ve 

operasyonel kararlara ne ölçüde girdi sağladığı veya bunlar üzerinde ne derece bir etkisi olduğu 

ile ilgiliyken, özerkliğin ise bireyin öngörülen görev alanı içinde kendisini yöneterek, inisiyatif 

kullanabilme durumu ile ilgili olduğu aktarılmaktadır (Ashforth, 1989). 

Özellikle hiyerarşik örgüt yapılarında, yoğun emir-komuta ilişkileri güçten ziyade güçsüzlüğün 

deneyimlenmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır (Schaerer vd., 2018). Bahse konu yapılar 

çalışanların karar verme süreçlerine katılımlarına ve yapılan iş anlamında kontrolü elinde 

tutmalarına imkan vermemekte olup, bu durum bireylerde güçsüzlük kavramını öne 

çıkarmaktadır. Örgütsel anlamda güçsüz olarak nitelendirilen bireylerin diğerleri ile 

kıyaslandığında daha fazla denetim altında kaldıkları ve yoğun olarak sınırlamalar ile 

karşılaştıkları öne sürülmektedir (Rucker ve Galinsky, 2008). Bu çerçevede güçlü bir bireyin 

aldığı herhangi bir kararın kendi inisiyatifi ile alınıp uygulamaya koyulduğu düşünülürken, 
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güçsüz bir bireyin aldığı kararın başkalarının yönlendirmesi ya da denetimleri sonucunda alındığı 

düşünülmektedir (Overbeck vd., 2006). Güçsüz bireylere karşı geliştirilen söz konusu algı ise bu 

bireylerin pasif, riskten kaçan ve takip etmeye muhtaç kişiler olarak tanımlanmasına sebebiyet 

vermektedir (Guinote ve Lammers, 2016; Ugwuzor, vd., 2021).  

Bireylerin tecrübe ettikleri güçsüzlük durumları ise örgütsel anlamda pek çok olumsuz örgütsel 

davranış eylemine yol açmakta olup, düşük verimlilik, devamsızlık, iş stresi, düşük iş tatmini 

bunlardan bazıları olarak aktarılmaktadır (Kottkamp ve Mansfield, 1985; Gilbert, 2016). 

1.3. İşe Angaje Olma 

Yönetim ve örgütsel davranış yazını incelendiğinde, örgüt içerisindeki bireylerin kendilerini 

tükenmiş olarak hissetmeleri durumuna atıfta bulunan tükenmişlik kavramının karşıtı olarak 

kullanılan işe angaje olma kavramına ilişkin (Schaufeli vd., 2002; Gonzalez vd., 2006; Maslach 

ve Leiter, 2008; Saks ve Gruman, 2014) araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuş farklı ifadeler 

(işe cezbolma, işe adanma, işe bağlılık vb.) ve tanımlar bulunmaktadır. Kavram ilk olarak Kahn 

(1990) tarafından bireylerin örgüt içerisinde yapmakla yükümlü oldukları iş rollerine ilişkin 

hissettikleri bağlılık durumu olarak tanımlanmış olup, söz konusu angaje durumunun da bireyin 

işini yaparken kullandığı her türlü kaynağı/kaynaklarını görev davranışlarına uygun olarak 

kullanması olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede işe angaje olma eylemi aslında örgüt 

içerisinde aktörün iletişimini ve aktif olarak gerçekleştirdiği rol performansına atıfta 

bulunmaktadır (Kahn, 1990).  

Örgütsel anlamda olumlu bir davranış olarak tanımlanan işe angaje olma, işe adanmışlık, bağlılık 

ve işe dahil olma gibi diğer olumlu örgütsel davranış değişkenlerinden tanım olarak farklılık 

göstermekte olup, Christian ve arkadaşları (2011) yapmış oldukları çalışmada söz konusu 

farklılığa odaklanmışlardır. Yazarlar işe angaje olmanın bahse konu diğer davranış değişkenlerine 

kıyasla görece daha fazla motivasyon unsuru içerdiğini ve bu çerçevede kavramın üç temel 

özelliği olduğunu öne sürmektedirler. Söz konusu üç özellikten ilki işe angaje olma durumunun 

bireyin iş yerinde tecrübe ettiği görevleri yerine getirme eylemi ile psikolojik bir bağlantı 

kurulması ikincisi, bireyin iş yerinde sahip olduğu bireysel kaynaklarının tümünü işine aktarması 

iken üçüncü ve son özellik ise, angaje olma eyleminin bir durum olması olarak aktarılmaktadır. 

Benzer şekilde Bakker ve Demerouti (2008) de örgüt içerisinde işlerine yüksek derecede angaje 

olmuş çalışanların yüksek enerji, performansa sahip olduklarını ve işlerini yerine getirirken 

oldukça hevesli olduklarını öne sürmektedir. 

Yönetim ve örgütsel davranış yazınında kavrama ilişkin geliştirilen farklı boyutlandırmalar 

mevcuttur. Saks (2006) kavramı tek boyut olarak ele alırken, Christian ve arkadaşları (2011) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada yazarlar işe angaje olma davranışının fiziksel, duygusal ve 

bilişsel kaynaklar olmak üzere üç temel bileşenden oluştuğunu öne sürmektedirler. Kavrama 

ilişkin yapılan boyutlandırma çalışmalarında en fazla kullanılan modelin Schaufeli ve 

arkadaşlarına (2002) ait olan üç boyutlu sınıflandırma olduğu söylenebilecektir. Bu çerçevede söz 

konusu alt boyutlardan ilki, bireyin iş yerinde yüksek enerji ve performansa sahip olarak, istekli 

olma halini ve karşılaştığı zorluklar karşısında pes etmeyerek dirençli olmasına atıfta bulunan 

dinçlik boyutudur. İkinci olarak aktarılan adanmışlık alt boyutu, bireyin yaptığı işe ile bir bütün 

haline gelerek ona karşı heyecan ve istekli olma halini ifade etmekte iken üçüncü ve son alt boyut 

olarak tanımlanan benimseme ise, bireyin yaptığı işe tam bir yoğunlaşma hissetmesi, işteyken 

zamanın çabuk geçtiğini düşünmesine atıfta bulunmaktadır.  

1.4. Değişkenler Arası İlişkiler 

Hizmetkar liderlerin örgüt içerisinde yer alan bireyler tarafından güven duyulan, 

çalışanların/takipçilerinin istek ve ihtiyaçlarını ilk sıraya koyan, onları her anlamda güçlendiren, 

etik, empati sahibi, vizyoner yapıda olduklarından yukarıda söz edilmişti (Liden vd., 2008; 

Spears, 2002; Farling vd., 1999). İşe angaje olma davranışı ise, örgüt üyesi bireyin sahip olduğu 

benliğinin yaptığı işin değeri ile bir hale gelerek bütünleşmesi şeklinde, farklı bir ifadeyle iş 

görenlerin kendilerini enerjik hissederek yapmakta oldukları eylemlerine bağlanmaları durumu 

olarak tanımlanmaktadır (Leiter ve Bakker, 2010). Yazında örgüt üyesi bireylerin yaptıkları işe 

angaje olmalarının ise örgüt içerisindeki güven ortamı, yönetim tarzı, örgüt kültürü ve liderlik 

faktörlerine bağlı olduğu aktarılmaktadır (Lockwood, 2007). Bu çerçevede, örgütte yer alan 
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liderlerin yönetim tarzları ya da başka bir ifadeyle liderlik özelliklerinin takipçilerinin üzerinde 

olumlu ya da olumsuz önemli davranışsal çıktılara sebebiyet verebileceği ifade edilebilecektir. 

Hizmetkar liderin sahip olduğu çalışanı ön plana alan olumlu özellikleri iş görenlere olumlu 

olarak yansımakta ve bunun sonucunda bireylerin yaptıkları işle bütünleşmeleri de artmaktadır.  

İlgili yazında, hizmetkar liderlik ile işe angaje olma kavramları arasındaki ilişkiyi inceleyen çok 

sayıda çalışma bulunmakta olup, söz konusu çalışmalarda hizmetkar liderliğin işe angaje olma 

değişkenini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (Carter ve Baghurst, 2014; De 

Clercq vd., 2014; Raya vd., 2015; Haar vd., 2017; Bao ve Zhao, 2018; Khan vd., 2021; Hermanto, 

ve Srimulyani, 2022). Yukarıda aktarılanlar ve yazında konu ile ilgili yapılan görgül çalışmalar 

çerçevesinde çalışmanın birinci hipotezi aşağıdaki gibi kurulmuştur; 

Hipotez 1: Hizmetkar liderlik algısı işe angaje olma davranışını anlamlı ve pozitif yönde 

etkilemektedir. 

Örgüt üyesi bireylerin yaptıkları iş bağlamında karar verme yetilerinin kısıtlanmaları ya da 

kontrolün ellerinde olmama durumunun iş görenlerde güçsüzlük duygusuna yol açmakta olup, 

söz konusu bireylerin fazla denetim ve sınırlamalar ile de karşı karşıya kaldıkları aktarılmaktadır 

(Rucker ve Galinsky, 2008). Örgütsel güçsüzlük olarak tanımlanan ve temelde olumsuz bir 

örgütsel davranış çıktısı olarak tanımlanan durumun örgüt lehine çevrilebilmesinde yönetici ve 

liderlerin önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir. Aksi halde bireysel bir durum olarak 

başlayan güçsüzlük, büyüyerek bütün örgütü etkileyebilecek önemli bir sorun haline 

gelebilecektir. Bu çerçevede, çalışanları ön plana alan, her anlamda güçlenmelerini teşvik eden 

ve onların bazı yönetim süreçlerine katılımlarına imkan sağlayan hizmetkar liderliğin bahse konu 

güçsüzlük algısının tersine çevrilmesinde önemli bir yaklaşım olabileceği değerlendirilmektedir. 

İlgili yazında bahse konu değişkenler arasındaki ilişkiyi ele alan görgül bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Yukarıda aktarılan düşünceler ışığında çalışmanın ikinci hipotezi aşağıdaki gibi 

geliştirilmiştir. 

Hipotez 2: Hizmetkar liderlik algısı örgütsel güçsüzlük algısını anlamlı ve negatif yönde 

etkilemektedir. 

2. Araştırma Modeli ve Yöntem 

Araştırmada, kullanılan değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi ele almak ve söz konusu 

ilişkilerin durumunu ortaya koymak amacı güdüldüğünden, korelasyonel araştırma modeli 

kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2008). Bu maksatla araştırmaya katılanlardan kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmada ele alınan değişkenlere ait ölçekler kullanılarak 

veriler toplanılmıştır. Analizlere geçilmeden önce ölçeklerin normallik testleri ile güvenilirlik ve 

geçerlilik analizleri yapılmıştır. Ölçekler daha önceki çalışmalarda kullanıldığından ve Türkçe 

Uyarlama çalışmaları yapıldığından her bir değişkene ait ölçeğe yönelik doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) için yapısal eşitlik modelinden (YEM_AMOS) faydalanılmıştır. Demografik değişkenler 

için betimleyici istatistiklere yer verilirken, bağımlı ve bağımsız değişkenlere yönelik olarak; söz 

konusu değişkenler arası ilişkileri ortaya koymak için korelâsyon analizi, etkileri göstermek ve 

hipotezlerin test etmek için ise hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın modeli ve 

geliştirilen hipotezler Şekil-1’dedir. 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli ve Geliştirilen Hipotezler 
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2.1 Araştırma Katılımcıları 

Araştırma katılımcıları Ankara İli’nde eğitim ve güvenlik başta olmak üzere sağlık, finans gibi 

alanlarda çalışanlardan oluşmaktadır. Bu araştırmanın genel maksadı söz konusu hizmet 

sektöründe çalışanların hizmetkâr liderlik algılarının onların örgütsel güçsüzlük ve işe angaje 

olma eğilimleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak olduğundan kamu ve özel fark etmeksizin 

tüm hizmet sektörü çalışanları evreni oluşturmaktadır.  Bu kapsamda hazırlanan anketler maksada 

hizmet edecek şekilde Ankara ilinde bulunan katılımcılara ulaştırılarak, formların gönüllülük 

esasıyla cevaplanmasına özen gösterilmiştir. Elektronik ortamda gönderilen ve elden dağıtılan 

toplam 321 anket formunun 204’ünden geri dönüt alınmış ancak uç analizi sonucunda 14, eksik 

ve özensiz doldurulan 5 form değerlendirme dışı bırakılarak, araştırmadaki tüm analizler 185 

katılımcıya ait veriler üzerinden yapılmıştır.  

Araştırma katılımcılarının %57’si (106) kadın, %43’ü (79) erkektir. Eğitim düzeyleri açışından; 

%4’ü (8) açık öğretim mezunu, %65’i (120) lisans, %22’si (40) yüksek lisans, %9’u (17) ise 

doktora ve üstü eğitim almışlardır. Yaş kategorisi bakımından; %19’u (36) 20-29 yaş aralığında, 

%45’i (83) 30-39 yaş aralığında, %27’si (50) 40-49 yaş aralığında, %9’u (16) ise 50 yaş ve 

üstündedir. Ayrıca katılımcıların %74’ü (136) evli, %26’sı (49) ise bekârdır. Katılımcıların 

%89’u (165) kamudaki kurumlarda görev yaparken, %11’i (20) ise özel sektörde çalışmaktadır. 

%50’si (93) eğitim kurumlarında çalışırken, %27’si (50) güvenlik, %12’si (22) finans ve 

bankacılık, %5’i sağlık ve %6’sı ise diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır. 

2.2 Ölçekler 

Çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin bilgi ve analizlere geçmeden önce değişkenlere ait veri 

setinin çok değişkenli normallik testi yapılmıştır. Bu kapsamda her üç değişken için çarpıklık 

(skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Hizmetkâr liderlik ölçeğine ait bu 

değerler sırasıyla -0,589 ve 0.174, örgütsel güçsüzlük için 0,111 ve -0,653 ve işe angaje olma 

ölçeği için ise -0,524 ve -0,327 olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerin +1,500 ve -1,500 arasında 

olması verinin normal dağıldığını göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Hizmetkâr Liderlik Ölçeği: Hizmetkâr liderlik ölçeği, Liden ve arkadaşları (2013) tarafından 

geliştirilmiş, tek boyutlu ve 7 maddeden oluşmaktadır.  Ölçek, Türkçe’ye Kılıç ve Aydın (2016) 

tarafından uyarlanmış ve beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçek daha önceki araştırmalarda 

kullanıldığı için geçerleme çalışması için Doğrulayıcı Faktör Analizine  (DFA) tabi tutulmuştur. 

Söz konusu DFA için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM)  SPSS AMOS 21 paket programından 

faydalanılmış ve ölçeğe tek faktörlü DFA uygulanmıştır. Yapılan DFA sonucunda Tablo-1’de 

sunulan uyum iyiliği değerleri (Δχ²=18,363, sd= 11, Δχ²/ sd= 1,669, RMR= 0,060, CFI= 0,986, 

GFI= 0,974, AGFI=0,934) kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuş (Meydan ve Şeşen, 2011), 

ayrıca Cronbach alfa değeri 0,85 olarak tespit edilmiştir.   

İşe Angaje Olma Ölçeği: Çalışanların işe angaje olmalarına yönelik algılarını ölçmek için 

Schaufeli ve Bakker (2003) tarafından geliştirilen Özkalp ve Meydan (2015) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan formdan yararlanılmıştır. Ölçek 3’er madde ihtiva eden dinçlik, adanmışlık ve 

özümseme alt boyutlarıyla toplam 9 maddeden oluşmakta ve beşli Likert tipindedir.  Ölçeğin 

faktör yapısını doğrulamak ve geçerliliğini test etmek için birincil düzey ve ikincil düzey DFA 

uygulanmıştır.  Analiz neticesinde hem birincil düzey (Δχ²=35.956, sd= 16, Δχ²/ sd= 2.247, 

RMR= 0.074, CFI= 0.982, GFI= 0.960, AGFI=0.888) hem de ikincil düzey (Δχ²=39.175, sd= 16, 

Δχ²/ sd= 2.448, RMR= 0.078, CFI= 0.979, GFI= 0.957, AGFI=0.879) elde edilen uyum iyiliği 

değerleri ölçeğin bu çalışma için geçerliliğini doğrulamaktadır (Baron ve Kenny, 1986). Ölçeğin 

yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa değeri tüm ölçek için 0.86 olarak rapor 

edilmiştir. Alt boyutları kapsamında; dinçlik için 0.91, adanmışlık için 0.81 ve özümseme için ise 

0.74 olarak tespit edilmiştir . 
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Örgütsel Güçsüzlük Ölçeği: Ölçek Bell ve Khoury (2016) tarafından geliştirilmiş ve Bilginoğlu 

ve Yozgat (2021) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Tek boyut ve 4 maddeden 

oluşmakta ve beşli Likert tipindedir. Ölçeğin bu çalışmada geçerliliğini test etmek üzere tek 

faktörlü DFA uygulanmış, analizde edilen bulgular (Δχ²= 5,124, sd= 2, ∆χ²/sd=2,562, 

RMR=0,046, CFI=0,978, GFI=0,986, AGFI=0,865) ölçeğin tek boyutlu ve dört maddeli yapısını 

doğrulamıştır (Baron ve Kenny, 1986). Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.76’dır. 

Yapısal eşitlik modeli (SPSS AMOS 21) kullanılarak yapılan DFA sonucunda yukarıda 

açıklamaları bulunan üç ölçeğe ilişkin uyum iyiliği değerleri toplu olarak Tablo-1’de 

gösterilmektedir. 

 
           Tablo.1: Ölçeklere Ait DFA Sonucunda Elde Edilen Uyum İyiliği Değerleri 

 ∆χ² sd 
∆χ²/ sd 

5 

RMR 

.08 

CFI 

,90 

GFI 

.85 

AGFI 

.85 

Hizmetkâr Liderlik  (HL) 18,363 11 1,669 0,060 0,986 0,974 0,934 

Örgütsel Güçsüzlük  (ÖG) 5,124 2 2,562 0,046 0,978 0,986 0,865 

İşe Angaje Olma (İAO) 

(1.Düzey) 
35,956 16 2,247 0,074 0,982 0,960 0,888 

İşe Angaje Olma (İAO) 

(2.Düzey) 
39,175 16 2,448 0,078 0,979 0,957 0,879 

         

3. Bulgular 

Katılımcılardan toplanan veriler analize tabi tutularak, hizmetkâr liderlik, örgütsel güçsüzlük ve 

işe angaje olma değişkenlerine ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve söz konusu 

değişkenlerin birbirleri ile olan korelasyonları Tablo 2’de verilmiştir. 
                      Tablo.2: Değişkenler Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

 Ort. Ss. HL ÖG İAO DİNÇ ADAN ÖZÜM 

Hizmetkâr Liderlik  (HL) 3,5907 ,740 (0,85)      

Örgütsel Güçsüzlük  (ÖG) 2,9108 ,985 
-

,205** 
(0,76)     

İşe Angaje Olma (İAO) 3,7796 ,747 ,228** -,346** (0.86)    

Dinçlik (DİNÇ) 3,7694 1,013 ,335** -,368** ,849** (0.91)   

Adanmışlık (ADAN) 3,8757 ,958 ,137* -,461** ,910** ,745** (0.81)  

Özümseme (ÖZÜM) 3,6937 ,808 ,224** -,147* ,632** ,218** ,405** (0.74) 

*p<,005, **p<,001, Not:  Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları parantez içinde verilmiştir 

Tablo-2‘de, hizmetkâr liderlik ile örgütsel güçsüzlük arasında negatif (r=-0,205, p<0,01), işe 

angaje olma (r=0,228, p<0,01) ve alt boyutları arasında ise pozitif, düşük fakat anlamlı ilişkiler 

olduğu görülmektedir.  Ayrıca hizmet çalışanlarının işe angaje olmaları ile onların örgütsel 

güçsüzlük algıları arasında da negatif ve orta düzeyde anlamlı ilişkinin olduğu görülmektedir (r=-

0,346, p<0,01) (Büyüköztürk, 2007).  

Ayrıca çalışmada, cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, çalıştığı kurum ve sektör gibi demografik 

değişkenlerin hizmetkâr liderlik, işe angaje olma ve örgütsel güçsüzlük üzerine etkilerine bakmak 

için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t-testi uygulanmıştır.  Analizler neticesinde, genel 

olarak çalışmada ele alınan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin katılımcıların demografik 

özelliklerine göre ortalamalarında istatistiki olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir.   

Çalışmada, hizmetkâr liderlik algısının hizmet çalışanlarının örgütsel güçsüzlüğe ve işe angaje 

olmaya olan etkilerini ölçmek ve hipotezlerin sınanması için hiyerarşik regresyon analizi 

uygulanmıştır. Söz konusu analizlerde demografik değişkenlerin etkilerini kontrol altına alınmak 
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maksadıyla ilk aşamada söz konusu demografik değişkenler, daha sonraki aşamada ise bağımsız 

değişken olan hizmetkâr liderlik değişkeni modele dâhil edilerek, bağımlı değişkenler olan 

örgütsel güçsüzlük ve işe angaje olma üzerindeki etkilerine bakılmıştır. İşe angaje olma 

değişkenine ait ikincil düzey DFA uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

olduğundan alt boyutları bazında regresyon analizine dahil edilmeyecektir. Yapılan regresyon 

analizlerine ilişkin sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 
Tablo 3 : Örgütsel Güçsüzlük ve İşe Angaje Olmayı  Yordayan 

Hizmetkâr Liderliğin Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler 

Örgütsel Güçsüzlük  

(ÖG) 

İşe Angaje Olma 

(İAO) 

    β  ∆R2      β  ∆R2 

1. Demografik Değişkenler  ,030  ,067 

Cinsiyet  -,022  -,131  

Medeni Durum ,064  ,143  

Yaş  -,030  ,139  

Eğitim ,079  -,095  

Kurum -,051  -,145  

Sektör ,129  ,029  

∆F ,920 2,126 

2. Hizmetkâr Liderlik (HL) -,421 ,137 ,454 ,188 

∆F 109,323** 42,421** 

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

Tablo 3’te görüldüğü üzere, örgütsel güçsüzlük ve işe angaje olma bağımlı değişkeleri genel ve 

tek tek demografik değişkenler tarafından anlamlı olarak yordanmamaktadır. Ayrıca analiz 

neticesinde, hizmetkar liderliğin örgütsel güçsüzlüğü olumsuz olarak yordadığı  (β=-0,421, 

p<0,01) ve örgütsel güçsüzlüğün toplam varyansının %13,7’sini açıkladığı söylenebilir 

(∆R2=0,137, p<0,01). Hizmetkâr liderlik, çalışanların işe angaje olmalarını ise olumlu ve anlamlı 

olarak yordamakta (β=0,454, p<0,01) ve toplam varyansın %18,8’ini açıklamaktadır (∆R2=0,188, 

p<0,01).  Bu bulgular, katılımcıların yönetici ve amirlerini hizmetkâr lider olarak algılamalarının 

onların örgütsel güçsüzlük hislerinin azalacağını bunun yanında işlerine angaje olarak daha dinç, 

kendilerine verilen işleri özümseyerek ve adanmışlık duygusuyla yerine getirmeye gayret 

edeceklerini göstermektedir bu çalışma ve bulguları örgütler ve çalışanlar açısından liderlerin ne 

kadar önemli bir faktör olarak çalışanların algılarını etkileyebilmelerini göstermesi açısından 

değerlidir. Ayrıca regresyon analizleri ile elde edilen yukarıdaki bulgular çalışmada geliştirilen 

her iki hipotezin de desteklendiğini göstermektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı, çalışanların hizmetkar liderlik algılarının örgütsel güçsüzlük ve işe angaje 

olma algılarına etkisinin olup olmadığının ortaya koyulmasıdır. Çalışma kapsamında elde edilen 

bulgular ışığında, bireylerin örgüt içerisinde hizmetkar liderlik ile örgütsel güçsüzlük algıları 

arasında ters yönlü ve anlamlı bir ilişki, hizmetkar liderlik ile işe angaje olma algıları arasında da 

anlamlı ve aynı yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İlgili yazın incelendiğinde bahse konu 

değişkenler arası ilişkiyi ele alan görgül bir çalışmaya rastlanmamış olması çalışmanın özgün 

yönünü oluşturmakta olup, bu anlamda da yazına değerli katkılar sunacağı değerlendirilmektedir. 

Günümüz hizmet sektörünün dinamik ve esnekliği gerekli kılan yapısı özellikle, çalışanlar 

üzerinde farklı davranışsal alanlarda baskılar oluşturmakta olup, bireylerin kendi içlerinde 

hissettikleri örgütsel güçsüzlük de bunlardan bir tanesi olarak aktarılabilecektir (Harwiki, 2016). 

Söz konusu olumsuz durumu tersine çevrilmesinde ve daha da ileride çalışanların işe angaje 

olmalarının sağlanmasında ise liderin rolü yadsınamaz bir öneme sahiptir. Modern sonrası çağdaş 
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liderlik yaklaşımlarından bir tanesi olduğu değerlendirilen ve diğer teorilere kıyasla içerisinde 

hem hizmetkarlığı hem de liderlik gibi iki zıt ifadeyi barındıran hizmetkar liderliğin (Greenleaf, 

1977; 1979, Riverstone, 2004) ise örgüt üyesi bireylerin bahse konu güçsüzlük ile işe angaje olma 

algılarını iyi yönetebileceği değerlendirilmektedir. 

Çalışma kapsamında elde edilen bulgular neticesinde ileride yapılacak çalışmalar için bir takım 

önerilerde bulunulabilecektir. İlgili yazında diğer liderlik teorilerine kıyasla görece az çalışılan 

hizmetkar liderlik algısının farklı sektörlerde, farklı örneklem ve farklı değişkenler ile ele 

alınmasının da yazına katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Çalışma, kolayda örneklem 

yöntemi ile ulaşılan örneklem gurubundan elde edilen verilerden oluşmakta olup, ileride 

yapılacak çalışmalar da farklı araştırma yöntemleri ile konunun daha da zenginleştirilerek katkı 

sağlanabileceği düşünülmektedir.  
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Özet 

Covid-19 hastalığı başta Çin olmak üzere tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılarak bulaşıcılığı fazla olan bir salgına 

sebebiyet vermiştir. Virüsün bulaş riskinin azaltılması için birçok tedbir alınmış, insanların günlük yaşantıları tamamen 

değişime uğramıştır. Pandemi dönemindeki kapanmalar iş görenlerin çalışma, öğrencilerin eğitim, tüm insanlığın 

gündelik hayatını kısıtlasa dahi; kısıtlamaya tabi tutulmayan, üretime devam eden sektörler de olmuştur. Araştırmanın 

temel konusu, Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolünün incelenmesi 

olarak belirlenmiştir. Gaziantep ili sanayi bölgesinde büyük ölçekli halı dokuma fabrikalarında yapılmış olan bu 

çalışmaya 360 iş gören gönüllü olarak katılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Analizler SPSS 26 paket 

programı ile analiz edilmiştir. Anket formunda çalışanların demografik özelliklerini belirleyen 8 soru, Ahorsu vd. 

(2020) tarafından geliştirilip Ladikli vd. (2020) tarafından Türkçe diline uyarlanan 7 maddelik Covid-19 Korkusu 

Ölçeği, Baltaş ve Baltaş (2004) tarafından geliştirilen 15 maddelik İş Stresi Ölçeği ve Şehitoğlu (2010) tarafından 

geliştirilen 7 maddelik İş Gören Performansı Ölçeği kullanılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma neticesinde, Covid-19 

korkusunun iş stresi üzerinde pozitif yönlü, düşük düzeyli, anlamlı ve kısmi etkiye sahip olduğu; iş stresinin iş gören 

performansı üzerinde düşük düzeyli, anlamlı ve kısmi etkiye sahip olduğu ve Covid-19 korkusunun iş gören 

performansı üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı, bu doğrultuda Covid-19 korkusunun iş gören performansı 

üzerindeki etkisinde iş stresinin anlamlı bir aracı rolünün olmadığı bulguları elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, Covid-19 Korkusu, Stres, İş Stresi, İş Gören Performansı 

 

 

THE INTERMEDIATE ROLE OF WORK STRESS ON EMPLOYEE 

PERFORMANCE OF COVID-19 FEAR: A RESEARCH IN GAZİANTEP 

 

Abstract 

Covid-19 disease spread rapidly all over the world, especially in China, and caused a pandemic with a high 

contagiousness. Many measures have been taken to reduce the risk of transmission of the virus, and people's daily life 

has completely changed. Even if the closures during the pandemic period restrict the work of the employees, the 

education of the students, the daily life of all humanity, there have also been sectors that are not subject to restrictions 

and continue for production. The main subject of the research was determined as the mediator role of the job stress in 

the effect of fear of Covid-19 on employee performance. 360 employees participated voluntarily in this study, which 

was carried out in large-scale carpet weaving factories in the industrial zone of Gaziantep. Data were collected by 

questionnaire method. Analyses were made via SPSS 26 package program. In the survey form, there were used 8 

questions indicating demographical characteristics of the employees, Covid-19 Fear Scale developed by Ahorsu et al. 

(2020) and adapted into Turkish by Ladikli et al. (2020) with 7 statements, Work Stress Scale developed by Baltaş and 

Baltaş (2004) with 15 statements, and Employee Performance Scale developed by Şehitoğlu (2010) with 7 statements. 

As the result of the research, the findings that the fear of Covid-19 has positive, low, significant and partial effect on 

work stress; work stress has low, significant and partial effect on employee performance, and the fear of Covid-19 does 

not have significant effect on employee performance; thus, work stress does not have significant mediator role in the 

effect of the fear of Covid-19 on employee performance, were reached. 

Keywords: Covid-19, Fear of Covid-19, Stress, Job Stress, Job Performance 
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1. GİRİŞ 

Covid-19’un ortaya çıkışı, 2019 yılının Kasım ayın da Çin’in Wuhan eyaletinde görülen ve 

beliritleri zatürreye oldukça benzeyen vakaların Çin Halk Cumhuriyeti’nin bildirmesiyle 

başlamıştır. İnsanlığa büyük bir tehdit olan yeni tip koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde Covid-19 adı verilmiştir (Ladikli vd., 2020, s. 72). Covid-19 

ile beraber bireylerin duygu yoğunluğu, olaylara verilen tepkiler ve günlük yaşantıları oldukça 

etkilenmiştir (Akgün ve Aydın, 2021). Pandemi döneminde tüm risklere rağmen, bazı sektörlerde 

çalışma hayatı aksamadan devam etmiştir ve çalışanlar zor şartlar altında olmalarına rağmen 

işlerini yoğun bir şekilde sürdürmüştür. Bu süreçte çalışmaların devam ettiği üretim sektöründeki 

iş görenlerin yaşadıkları Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerindeki etkisi ve bu etkide 

iş görenlerin yaşadıkları iş stresinin rolü araştırılmak istenmiştir. Araştırma Gaziantep Sanayi 

Bölgesinde bulunan halı dokuma fabrikaları çalışanları üzerinde anket formu aracılığı ile sosyal 

mesafe kurallarına uyarak, temizlik ve hijjene oldukça dikkat edilerek yapılmıştır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 Covid-19 Korkusu 

Çin’in Wuhan kenti merkezli Covid-19, sonucu ölüm olan bir pandemi olarak tanımlanmaktadır 

(Ladikli vd., 2020, s. 72). Dünyada ve ülkemizde her geçen gün vaka sayısının artması yanı sıra 

ölüm sayısı da artış göstermektedir. Bu sebeple Covid-19 salgını dünya çapında etkisi olan ve 

önlemlerin çok geniş çaplı alınmasını gerektiren mühim bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Yiğitol ve Büyükmumcu, 2021).  

Alınan tedbirler ile birlikte günlük yaşantımıza yeni kavramlar girmiştir. Bunlar; sosyal mesafe, 

hijjen, enfekte vb. artırılabilir kavramlardır. Kavramların ortaya çıkmasıyla ve günlük yaşantının 

değişimiyle beraber kişilerde “Koronafobi” ya da “COVID-19 korkusu” gibi alışılmışın dışında 

yeni terimlerle bütünleşen korku kavramları oluşmaya başlamıştır (Taspinar vd., 2021, s. 109). 

Gün geçtikçe yayılan virüs korkusu literatüre “Koronafobi” olarak yerleşmiştir. Kavram 

incelendiğinde, mana olarak “Korona virüsten korkma” anlamında kullanılan koronafobi, şu an 

dünyadaki tüm insanları derinden etkileyen bir psikolojik etmen olarak ortaya çıkmıştır. Pandemi, 

enfekte olan ve olma korkusu ile yaşayan kişilerde fiziksel problemlerin yanı sıra korku, panik 

ve/veya kaygı gibi spiritüel bozukluklara da sebebiyet vermektedir. Bu nedenle literatürde yerini 

alan “Covid-19 bulaş kaygısı”na, “Koronafobi” adı verilmiştir (Arora vd., 2020, s. 2). 

Furedi (2001) korkuyu, “beklenmedik ve öngörülemeyen durumlarla karşılaşıldığında insan 

zihninin korku objesine yoğunlaşmasını sağlayan bir mekanizma” olarak tarif etmektedir. Covid-

19 virüsünün bulaş riskinin artışı, virüse yakalananların sayısındaki fazlalık ve ölüm oranlarının 

her geçen gün yükselişi, kişiler üzerinde ağır psikolojik tesir oluşturmuş ve bu sebeple korku 

duygusunun filizlenmesine sağlam bir zemin hazırlamıştır (Aydın vd., 2021, s. 11). Örnek 

verecek olursak Young, korkuyu “içinde bulunulan ortamın algılanmasıyla ortaya çıkan, iç 

organları harekete geçiren, bedende, davranışta ve bilinçte kendini belirten duygusal bir süreç” 

olarak aksetmiştir (Cüceloğlu, 1998). 

2.2 İş Stresi 

Stres, ilk olarak 17. yüzyılda ünlü fizik bilimci Robert Hook tarafından “elastiki nesne ve ona 

uygulanan dış güç” arasındaki bağlantıyı açıklamak adına kullanılmıştır (Yılmaz ve Yumuk-

Günay, 2020). Stres, “duygusal, bilişsel ve davranışsal seviyelerde koordineli olarak ortaya çıkan 

otonom sinir sisteminin yüksek aktivasyon durumunu gösteren gizli bir yapı” olarak 

tanımlanabilir. Stresi ortaya çıkaran “içsel” ya da “dışsal” nedenler olabilir (Siegrist ve Rödel, 

2006). Stres “insanda gerilim yaratan olay ya da çevresel uyarıcı” olarak da tanımlanabilir. Stres, 

bireyin gösterdiği öznel tepkilerin bütünü olarak da ifade edilebilir. Gösterilen tepkiler içsel 

kaynaklı olup, ayrıca psikolojik bir süreçtir. Son bir tanımlama getirecek olursak stres, “dıştan 

gelen talep veya tehlikeye vücudun gösterdiği fiziksel tepki” olarak ifade edilebilir (Rice, 1999). 

İnsanların fiziksel ve zihinsel açıdan dengesini bozan her faktör stres kaynağıdır (Yılmaz ve 

Yumuk-Günay, 2020). İş yerinde stres ise, “çalışanların, yaptıkları işe ve iş yerindeki nedenlere 
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bağlı olarak ortaya çıkan, çalışanda korku ve gerilim yaratan fiziksel ve psikolojik tepkidir” 

(Tekin ve Deniz, 2019). İş yerinde meydana gelen olayları takiben, pozisyonun gerektirdiği 

niteliklerin elde edilememesinden kaynaklanan işlev bozukluğu hissi ve çalışanın fiziksel ve 

psikolojik tepkisi ile ifade edilir (Akçakanat, 2019). 

2.3 İş Gören Performansı 

Şirketlerin belirledikleri aöaçlarına ulaşabilmeleri, faaliyet gösterdikleri sektörde rekabet 

üstünlüğüne sahip olabilmeleri ve elde ettikleri rekabet üstünlüğünü sürdürülebilri kılmalarıyla 

bağlantılıdır. Sektörde rekabet üstünlüğünün temin edilip korunabilmesi ise şirkette çalışanların 

gösterdikleri iş gören performansıyla yakın ilişki içindedir (Youndt ve Snell, 2004, s. 339). 

Performans, “bireylerin veya grupların belirli bir süre boyunca işlerini yerine getirirken yaptıkları 

eylemlerin veya çabalarının sonucudur”. Performans kavramı aslında elde edilen verilerle kişi 

veya grup tarafından belirli bir zaman diliminde yapılması gereken işlerin karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesi ile elde edilir (Özel, İnak, & Özel, 2021). Bu sebeple işletmeler, işgörenlerin 

performanslarına pozitif ya da negatif etki eden unsurları tespit etmek, şartları iyileştirmek, 

negatif durumları ortadan kaldırmak, olumluları ise daha iyi nasıl geliştirebiliriz diye düşünmek 

durumundadır (Yiğitol ve Büyükmumcu, 2021). 

İnsanlar iş yaşantılarıyla özel yaşantılarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun şekilde efor 

sarf etmektedir. Bu doğrultuda, insanların yaşantılarını sağlıklı biçimde sürdürmeleri, 

belirledikleri amaçlarına ulaşmaları ve başarılı olabilmeleri noktasında etkili bir iş gören 

performansına sahip olmaları gerektiğinden söz edilebilir. Bu bağlamda iş gören performansı, 

çalışanların örgütsel hedeflere ulaşılması konusundaki sorumluluklarıyla ilgili davranışlarının 

sonucu olarak elde ettikleri ürün biçiminde belirtilebilir (Eyel, 2021, s. 270). İş gören performansı, 

işin bir parçası niteliğine sahip olan faaliyetleri içermekte olan bir olgudur (Borman ve 

Motowidlo, 1993, s. 72). Yanı sıra iş gören performansı, çalışanların örgütün amaçlarına erişmesi 

için sağlamakta oldukları katkıdır (Armstrong ve Taylor, 2014, s. 333). 

 

3. HİPOTEZ GELİŞTİRME 

3.1 Covid-19 Korkusu ve İş Stresi İlişkisi 

Salgın sürecinde kişilerin en önemli korkusu, genelde kendilerinin, ailelerinin ve sevdiklerinin 

virüse yakalanması hususunda kaygılarını içermektedir. Covid-19 salgını ile beraber virüsün 

insanların teması yoluyla bulaşması sebebiyle alışveriş merkezi, hastaneler gibi kalabalık yerlere 

gitme korkusu, enfekte olan bireylerle temas riski olan ortamlara girme korkusu, insanlara 

yaklaşmaktan endişe etme gibi reaksiyonlar ortaya çıkmıştır (Düzel ve Memiş-Doğan, 2020). Bu 

dönemde çoğu kişi, virüse yakalanan kişilerle temas kurma ve virüsün bulaşıcılığı konusunda da 

korku yaşamıştır. Pandemi döneminde ortaya çıkan korku, kişilerin günlük hayatlarını 

etkilemekte, toplumdan soyutlanmayı muhtemel bir tepki olarak karşımıza çıkarabilmekte ve 

hastalığın etkilerinin artmasını tetiklemektedir (Aydın vd., 2021, s. 11). Ayrıca yapılan bir meta 

analiz çalışmasında, Covid-19 korkusu travmatik stres, stres, anksiyete ve uyku bozukluğu gibi 

birçok psikolojik sağlık sorunlarıyla ilişkili bulunmuştur (Çarkıt, 2021). 

Covid-19’un fiziksel seviyede ortaya çıkardığı sorun ve yıkım ile birlikte, bireylerde oluşturduğu 

stres sonucu tepki ve hastalıktan sonra oluşturduğu travmatik tecrübeler psikolojik yönden de 

incelenmesini mecbur kılmıştır (Ladikli vd., 2020, s. 73). Covid-19 salgını süresince kişi bazında 

yıkımların yanı sıra tüm dünyada üretim ve hizmet alanında faaliyette olan büyük ve küçük 

işletmelerinde salgın ile beraber günlük yaşantıya taşınan olumsuz sonuçlardan etkilendiğini 

söylemek yanlış olmaz (Sönmez, 2020).  

Küresel çapta bir salgının oluşmasına neden olan Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken 

tedbirler ve virüsün yapısında gerçekleşen sürekli değişimler, günlük yaşantının alışılmışın 

dışında seyretmesine sebebiyet vermiştir (Uçan vd., 2021, s. 79). Covid-19 salgınına yönelik 

bilinmezlikler, bu gibi kriz dönemlerinde durumu ağır olan hastaya yetebilecek kıdemli sağlık 

çalışanlarının yetersizliği ve koruyucu ekipmanların ulaşılabilirliğinde yaşanan sıkıntılar, stresi 

yüksek ortamda çalışanların iş yükünde artışa ve işgörenlerin algıladıkları iş stresinin çok daha 
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fazla artmasına sebep olmuştur (Kıraner ve Terzi, 2020). 

Yapılan bir meta analiz çalışmasının sonuçlarını derleyecek olursak, işgörenlere yönelik olarak 

strese sebep olan unsurların ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi stres ile baş etme 

metotlarının aşılanması çok önemlidir. Çalışanlar ne kadar nitelikli olursa olsunlar, stres gibi 

faktörler hata oranlarını artırmakta, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokmakta, bu sebeplerden 

ötürü ise kurumları maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokabilmektedir. Çalışma ortamında stresi 

tetikleyen unsurların minimize indirilmesi, personellerin stres ile başa çıkma eğitimlerinin 

verilmesi vb. tedbirler alınmalıdır. Böylelikle yüksek iş tatmine sahip olan işgörenin, daha yüksek 

performans ile işini yapabilecek ve kurumun verimliliğine olumlu sonuçları olacaktır. Aynı 

zamanda, stresle baş etme hususunda eğitimli ve başarılı işgörenlerin malpraktis oranlarının en 

aza indirilmesi ve kurumun bilhassa hukuki manada sorunlardan kaçınması sağlanacaktır (Söyler, 

2018). Kavramsal çerçeve ışığında araştırmada test edilmek üzere Hipotez 1 geliştirilmiştir. 

H1: Covid-19 korkusunun iş stresi üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

3.2 İş Stresi ve İş Gören Performansı İlişkisi 

Kurumlardaki olumsuzlukların işgörenin mental veya fizyolojik farklılığa sebep olan iş stresi, işle 

ilgili unsurların sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik bir durumdur (Akçakanat, 2019). İş 

görenlerde bireysel ya da kurumsal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan stres, iş görenlerin 

performans, davranış ve verimliliklerini olumsuz olarak etkiyebilmektedir. Bu nedenle iş 

ortamında stres yönetiminin önemi gözardı edilmemelidir (Yılmaz & Yumuk Günay, 2020). 

Kavramsal çerçeve ışığında araştırmada test edilmek üzere Hipotez 2 geliştirilmiştir. 

H2: İş stresinin iş gören performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

3.3 Covid-19 Korkusu ve İş Gören Performansı İlişkisi 

Covid-19, sosyal ve ekonomik olmak üzere hayatın birçok alanın da problemler meydana 

getirmiştir (Aydın ve Doğan, 2020). Bunun sonucunda ülke ekonomileri ve insan psikolojisi 

açıdan şiddetli zorlanmalar ile karşı karşıya kalınmıştır (Yeşil & Mavi, 2021). 

İş yaşamında gözlenen bir başka sorun ise çalışanların Covid-19 koşulları altında işlerini icra 

ederken mental olarak ne derece rahat oldukları, işlerini ne derece motive olarak yapabildikleri 

ve çalışma performanslarını ne derece stabilize ettikleridir. İş ortamında işi yapan personeller, bir 

taraftan iş arkadaşlarından bir taraftan da müşterilerden virüs bulaş kaygısını taşırken, diğer 

taraftan ise işsiz kalma korkusu ve endişesi yaşayabilmektedir. Bu korku ve endişenin işgörenin 

çalışma yaşamında büyük sorunlar teşkil edeceği gözlemlenmektedir (Sönmez, 2020). 

Günümüzde işgören performansını etkileyen en önemli unsurlardan birisinin de Covid-19 salgını 

olduğu ifade edilmektedir (Yiğitol & Büyükmumcu, 2021). İş yerlerinde gerek bireysel gerekse 

de kurumsal anlamda Covid-19 bulaş riskine karşı pek çok önlem alınıyor olsa da, çalışanlarda 

Covid-19 korkusunun mevcut bulunduğu ve bu Covid-19 korkusunun çalışanların iş gören 

performansına negatif şekilde etkide bulunmakta olduğu öngörülmektedir (Yiğitol ve 

Büyükmumcu, 2021; Sasaki vd., 2020). Böylelikle test edilmek üzere Hipotez 3 oluşturulmuştur. 

H3: Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Salgın döneminde işgörenlerin uzun ve yorucu çalışma süreleri ile kendilerine ve yakın temasta 

bulundukları aile fertlerine virüsü bulaştırma riski altında olmaları, işgörenlerin korku ve stres ile 

beraber tükenmiş, yorgun hissetmelerine sebep olmaktadır (Terzioğlu, 2020). Tüm bu 

sebeplerden işgörenlerin maruz kaldıkları iş stresi değerlendirildiğinde, iş stresinin işgören 

performansı üzerinde de etkili olduğu gözlemlenebilmektedir (Söyler, 2018). 

H4: Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık 

rolü vardır. 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolünü 

incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada, öncelikle örneklem grubu ve araştırmada kullanılan 

ölçekler ile ilgili bilgiler sunulmuştur, ardından hazırlanan modele ilişkin analiz bulgularına yer 

verilmiştir.  

Araştırma kapsamında önceden belirlenmiş hipotezlere ilişkin oluşturulan araştırma modeli Şekil 
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1’de sunulmuştur. 

 
Şekil 1. Araştırma modeli ve hipotezler 

 

4.1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemi Gaziantep'te faaliyet gösteren büyük ölçekli bir halı dokuma sanayisinin 

(özel) çalışanlarıdır. Bu örnekte ortalama 5.000 kişi çalışmaktadır. Ana evren için %95 güven 

sınırları içinde %5 hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 357 birey olarak hesaplanmıştır 

(Sekaran, 1992). Bu çerçevede küme örneklemesi yoluyla rastgele seçilen işletmelerde çalışan 

toplam 520 kişiye anket yapılması planlanmıştır. Gönderilen anketlerden 488’i geri dönmüş ve 

360’ı analize uygun bulunmuştur. Araştırmaya gönüllülük esasına göre katılanların demografik 

bilgileri Tablo 1 de mevcuttur. 

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

                                                                                               f                                           % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

60 

300 

16,7 

83,3 

Yaş 

25 ve altı 

26-35 

36-50 

51 ve üstü 

120 

129 

94 

17 

33,3 

35,8 

26,1 

4,7 

Medeni Durum 

Evli 

Bekâr 

242 

118 

67,2 

32,8 

Çocuk Sayısı 

Yok 

1 

2 

3 

4 ve üzeri 

147 

60 

66 

51 

36 

40,8 

16,7 

18,3 

14,2 

10,0 

Öğrenim Durumu 
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Ortaöğretim 

Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

156 

135 

59 

10 

43,3 

37,5 

16,4 

2,8 

Günlük Çalışma Süresi 

8 

10 

12 

332 

26 

2 

92,2 

7,2 

0,6 

İş Memnuniyeti 

Evet 

Hayır 

Kismen 

199 

50 

111 

55,3 

13,9 

30,8 

Yaka 

Mavi 

Beyaz 

287 

73 

79,7 

20,3 

 

4.2. Araştırmanın Ölçekleri 

Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolü konulu 

araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Araştırmada kullanılan tüm 

ölçekler için geçerlik ve güvenirlik bulguları her bir ölçekle ilgili bölümün sonunda verilmiştir. 

Anket formunda çalışanların demografik özelliklerini belirleyen 8 soru, Covid-19 Korkusu Ölçeği 

için 7 soru, İş Stresi Ölçeği için 15 soru, İş Gören Performansı Ölçeği için ise 7 soru olarak 

toplamda 29 soru bulunmaktadır. 

Covid-19 Korkusu Ölçeği, Ahorsu vd. (2020) tarafından bireyin Covid-19 korku düzeyini ölçmek 

için geliştirilmiştir. Ölçek, Ladikli vd. (2020) tarafından Türkçe diline adapte edilmiştir. Ölçek 

tek boyutlu ve 7 maddeli bir yapıya sahip olup, 5’li Likert tipindedir (1:Kesinlikle katılmıyorum, 

5:Kesinlikle katılıyorum). Ölçekte ters madde bulunmamakta olup, tüm maddeler olumsuzluk 

belirtmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,82, test-tekrar test güvenilirliği 0,72'dir (Ladikli 

vd., 2020, s. 74).  

Yapılan araştırmada ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla keşfedici faktör analizi 

yapılmıştır. Yeterli bir örneklem büyüklüğü için KMO değerinin en az 0,60 ve üzerinde olması, 

Barlett’s testinin de anlamlı olması (p<0,05) gereklidir (Tabachnick ve Fidell, 2013). SPSS-26 

paket programıyla yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda, KMO değerinin 0,853 olarak 

çıkması, örneklem büyüklüğünün ölçek üzerinde faktör analizi yapmak üzere yeterli olduğunu; 

ayrıca Bartlett Küresellik Testi sonucunun anlamlı çıkmış olması (p=0,000) da ölçeğin faktör 

analizi uygulanmak üzere uygun bir ölçek olduğunu göstermiştir. Yapılan faktör analizi 

neticesinde, ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Ölçekte yer alan 

maddelerin faktör yüklerinin 0,67 ile 0,82 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin açıklanan 

varyansı ise %56,476’dır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. 

İş Stresi Ölçeği, Baltaş ve Baltaş (2004) tarafından geliştirilmiştir. 15 maddeden meydana 

gelmektedir ve 5’li likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,75’tir (Özüpek, 2019, s. 

103). 

Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Faktör 

analizi esnasında, faktör yükü 0,50’den küçük olan 14. ve 11. maddeler sırasıyla ölçekten 

çıkartılmıştır. Ölçek üzerinde yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda, KMO değerinin 0,777 
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olarak çıkması, örneklem büyüklüğünün ölçek üzerinde faktör analizi yapmak üzere yeterli 

olduğunu; ayrıca Bartlett Küresellik Testi sonucunun anlamlı çıkmış olması (p=0,000) da ölçeğin 

faktör analizi uygulanmak üzere uygun bir ölçek olduğunu göstermiştir. Faktör analizi sonucunda, 

orijinal ölçeğin tek faktörlü olmasına karşın, dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. İlk faktör (4, 5, 

6, 7) iş ile ilgili dış kaynaklardan oluşan stres, ikinci faktör (8, 9, 10) iş ile ilgili düşüncelerden 

kaynaklanan stres, üçüncü faktör (1, 2, 3) iş ile ilgili yükümlülükten kaynaklanan stres, dördüncü 

ve son faktör ise (12, 13, 15) iş ile ilgili yetkinlikten kaynaklanan stres olarak isimlendirilmiştir. 

Dört faktörlü olarak keşfedilen ölçeğin faktör yüklerinin, iş ile ilgili dış kaynaklardan oluşan stres 

faktörü için 0,55-0,79 arasında, iş ile ilgili düşüncelerden kaynaklanan stres faktörü için 0,70-

0,76 arasında, iş ile ilgili yükümlülükten kaynaklanan stres için 0,73-0,81 arasında, iş ile ilgili 

yetkinlikten kaynaklanan stres faktörü için 0,54-0,74 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin 

açıklanan varyansı %57,645 olup; 1. Faktör varyansın %15,798’ini, 2. Faktör varyansın 

%15,232’sini, 3. Faktör varyansın %13,962’sini, 4. Faktör ise varyansın %12,652’sini 

açıklamaktadır. Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda; 1. Faktörün güvenilirliği 0,69, 2. 

Faktörün güvenilirliği 0,67, 3. Faktörün güvenilirliği 0,66 ve 4. Faktörün güvenilirliği 0,54 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin güvenilirliği ise 0,76 çıkmıştır.  

İş Gören Performansı Ölçeği, Şehitoğlu (2010) tarafından geliştirilmiş olup, tek boyutludur ve 7 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert tipindedir (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Kesinlikle 

Katılıyorum). Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,78’dir  (Gökçen, 2021, s. 39). 

Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Faktör 

analizi esnasında, faktör yükü 0,50’den küçük olan 2. ve 1. maddeler sırasıyla ölçekten 

çıkartılmıştır. Ölçek üzerinde yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda, KMO değerinin 0,670 

olarak çıkması, örneklem büyüklüğünün ölçek üzerinde faktör analizi yapmak üzere yeterli 

olduğunu; ayrıca Bartlett Küresellik Testi sonucunun anlamlı çıkmış olması (p=0,000) da ölçeğin 

faktör analizi uygulanmak üzere uygun bir ölçek olduğunu göstermiştir. Yapılan faktör analizi 

neticesinde, ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Ölçekte yer alan 

maddelerin faktör yüklerinin 0,57 ile 0,79 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin açıklanan 

varyansı ise %45,207’dir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı 0,68 olarak bulunmuştur. 

 

5. BULGULAR 

Araştırma hipotezlerini test etmeden önce, değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak üzere 

korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. İlgili analiz bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler Ort. S.S. 1 2 3 4 5 6 

1. COV 2,12 0,96             

2. DKOS 2,75 0,94 0,137*           

3. DKS 2,72 0,99 0,108* 0,458**         

4. YÜKS 2,31 0,94 0,227** 0,062 0,135*       

5. YEKS 2,68 0,95 0,031 0,416** 0,422** 0,160**     

6. PER 3,83 0,71 -0,077 0,122* -0,066 -0,03 -0,054   

*p< .05 ** p< .01  

 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, COV ile DKOS arasında pozitif 

yönlü, anlamlı ve düşük düzeyli (r=0,137; p<0,05), COV ile DKS arasında pozitif yönlü, anlamlı 

ve düşük düzeyli (r=0,108; p<0,05), COV ile YÜKS arasında pozitif yönlü, anlamlı ve düşük 

düzeyli (r=0,227; p<0,01), DKOS ile DKS arasında pozitif yönlü, anlamlı ve orta düzeyli 

(r=0,458; p<0,01), DKOS ile YEKS arasında pozitif yönlü, anlamlı ve orta düzeyli (r=0,416; 

p<0,01), DKOS ile PER arasında pozitif yönlü, anlamlı ve düşük düzeyli (r=0,122; p<0,05), DKS 

ile YÜKS arasında pozitif yönlü, anlamlı ve düşük düzeyli (r=0,135; p<0,05), DKS ile YEKS 
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arasında pozitif yönlü, anlamlı ve orta düzeyli (r=0,422; p<0,01) ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma kapsamında önceden belirlenmiş olan hipotezleri test etmek üzere, SPSS-26 

programında Andrew F. Hayes tarafından geliştirilmiş olan Process v4.0 makrosu vasıtasıyla 

doğrusal regresyon analizleri ve aracılık testi gerçekleştirilmiştir. İlgili analiz bulguları Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 

“H1: Covid-19 korkusunun iş stresi üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezini test etmek için, İş 

Stresi Ölçeği 4 faktörden meydana geldiği için basit doğrusal regresyon analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre; COV’un DKOS üzerinde anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli 

etkiye sahip olduğu (ß=0,135; t=2,608; p=0,010); COV’un DKS üzerinde anlamlı, pozitif yönlü 

ve düşük düzeyli etkiye sahip olduğu (ß=0,112; t=2,049; p=0,041); COV’un YÜKS üzerinde 

anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli etkiye sahip olduğu (ß=0,224; t=4,418; p=0,000); 

COV’un YEKS üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı (t=0,578; p=0,563) tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda, “H1: Covid-19 korkusunun iş stresi üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezi 

kısmen kabul edilmiştir. 

“H2: İş stresinin iş gören performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezini test etmek üzere 

çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre; DKOS’un PER üzerinde 

anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli etkiye sahip olduğu (ß=0,173; t=3,769; p=0,000); 

DKS’nin PER üzerinde anlamlı, negatif yönlü ve düşük düzeyli etkiye sahip olduğu (ß=-0,087; 

t=-1,992; p=0,047); YÜKS’ün PER üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı (t=0,176; 

p=0,861); YEKS’in PER üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı (t=-1,617; p=0,107) tespit 

edilmiştir. Bu doğrultuda, “H2: İş stresinin iş gören performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır.” 

hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

 “H3: Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezini test 

etmek üzere basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre; COV’un PER 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı (t=-1,457; p=0,146) tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, 

“H3: Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezi 

reddedilmiştir. 

Gerçekleştirilen hipotez testleri sonucunda, H1 ve H2 hipotezleri kısmen kabul edilirken, H3 

hipotezinin reddedilmiş olmasından ötürü, “H4: Covid-19 korkusunun iş gören performansı 

üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolü vardır.” hipotezi de reddedilmiştir. Covid-19 

korkusunun iş gören performansı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamasından ötürü, iş stresinin 

aracılık rolünün olması da mümkün değildir.  

 
Tablo 2. Hipotez Testleri Bulguları 

Bağımlı 

Değişken: 

DKOS 

ß-

değeri 
t-değeri 

p-

değeri 
R2 

Model 

F-

değeri 

Model 

p-

değeri 

LLCI ULCI 

COV 0,135 2,608 0,010 0,019 6,803 0,010 0,033 0,237 

Bağımlı 

Değişken: 

DKS 

ß-

değeri 
t-değeri 

p-

değeri 
R2 

Model 

F-

değeri 

Model 

p-

değeri 

LLCI ULCI 

COV 0,112 2,049 0,041 0,012 4,199 0,041 0,005 0,219 

Bağımlı 

Değişken: 

YÜKS 

ß-

değeri 
t-değeri 

p-

değeri 
R2 

Model 

F-

değeri 

Model 

p-

değeri 

LLCI ULCI 

COV 0,224 4,418 0,000 0,052 19,520 0,000 0,124 0,323 

Bağımlı 

Değişken: 

YEKS 

ß-

değeri 
t-değeri 

p-

değeri 
R2 

Model 

F-

değeri 

Model 

p-

değeri 

LLCI ULCI 

COV 0,030 0,578 0,563 0,001 0,335 0,563 -0,073 0,134 
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Bağımlı 

Değişken: 

PER 

ß-

değeri 
t-değeri 

p-

değeri 
R2 

Model 

F-

değeri 

Model 

p-

değeri 

LLCI ULCI 

COV -0,057 -1,457 0,146 0,006 2,122 0,146 -0,134 0,020 

Bağımlı 

Değişken: 

PER 

ß-

değeri 
t-değeri 

p-

değeri 
R2 

Model 

F-

değeri 

Model 

p-

değeri 

LLCI ULCI 

COV -0,070 -1,752 0,081 

0,048 3,598 0,004 

-0,149 0,009 

DKOS 0,173 3,769 0,000 0,083 0,263 

DKS -0,087 -1,992 0,047 -0,173 -0,001 

YÜKS 0,007 0,176 0,861 -0,073 0,087 

YEKS -0,073 -1,617 0,107 -0,161 0,016 

Aracılık Rolü 
ß-

değeri 
          LLCI ULCI 

TOTAL 0,013           -0,016 0,042 

DKOS 0,023           0,005 0,050 

DKS -0,010           -0,029 0,001 

YÜKSE 0,002           -0,020 0,021 

YEKS -0,002           -0,013 0,007 

 

6. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ile Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık 

rolü incelenmiştir. Bu amaçla Gaziantep ili 5. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren halı 

dokuma fabrikaları iş görenleri üzerinde uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. 360 kullanılabilir 

veri SPPS-26 paket programı ile analiz edilmiştir.  

Analiz sonuçları incelendiğinde Covid-19 korkusu iş stresini pozitif yönlü, düşük düzeyli, anlamlı 

ve kısmen etkilemektedir, yani H1 hipotezi kabul edilmiştir. Zira Covid-19’a yönelik duyulun 

kaygı ve korku kişide hem gündelik yaşamında hem de iş hayatında stres yaratmaktadır. Yolda 

yürürken, toplu taşıma araçlarında, marketlerde vb.’nde kişinin virüs kapma olasılığı bulunduğu 

gibi, iş yerinde çalışan diğer kişilerden, tedarikçilerden, müşterilerden de virüs kapmak 

mümkündür. Bu durum kişinin insanlara yaklaşma konusunda kaygılanmasının yanında, kişinin 

yaptığı iş ve iş yeri konusunda da stres düzeyinin artmasına sebebiyet vermektedir. Elde edilen 

bu bulgu, yazındaki önceki çalışmaların bulgularını desteklemektedir ((Düzel ve Memiş-Doğan, 

2020; (Aydın vd., 2021; Çarkıt, 2021; Ladikli vd., 2020; Kıraner ve Terzi, 2020; 

Araştırmada bir diğer bulgu olarak, iş stresinin iş gören performansını düşük düzeyli, anlamlı ve 

kısmen etkilediği tespit edilmiş, bu durumda H2 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. İşle ilgili olarak 

iş yerinde yaşanan stresin iş gören performansını etkilemesi olağan bir durum olarak 

görülmektedir. Zira işi konusunda stres yaşayan kişiler, işlerine tam olarak odaklanamamakta ve 

çalışma verimlilikleri düşüş göstermekte, bu durum da iş gören performansına olumsuz şekilde 

sirayet etmektedir. Elde edilen bu bulgu, yazındaki önceki çalışmaların bulgularını 

desteklemektedir (Yılmaz ve Yumuk-Günay, 2020).  

Araştırmada elde edilen bir başka bulguya göre, Covid-19 korkusu iş gören performansı üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip değildir, yani H3 hipotezi reddedilmiştir. Elde edilen bu bulgu, yazındaki 

önceki çalışmaların bulgularını desteklememektedir. Nitekim Covid-19 koşulları altında 

çalışanların yaşadıkları Covid-19 korkusunun normal şartlarda iş gören performansını negatif 

yönlü olarak etkilemesi beklenmektedir. Zira çalışanlar diğer çalışanlar ya da müşterilerden 

gelebilecek virüs tehdidi karşısında işlerine odaklanmak ve etkili bir iş gören performansı 

sergilemek konusunda yeterli başarıya ulaşamayabilmektedirler (Sönmez, 2020; (Yiğitol & 

Büyükmumcu, 2021; Sasaki vd., 2020). Ancak bu noktada genelleme yapmak pek de doğru 

olmayabilir, çünkü her sektörde ve her şehirde aynı şekilde bulgular elde etmek mümkün 

olmayabilmektedir. Bu araştırmada elde edilen bu bulgunun yazını desteklememesinin nedeninin, 
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halı dokuma sektöründe çalışmakta olan örneklem grubunun yapısından kaynaklanabileceği 

öngörülmektedir.  

Araştırmanın son bulgusuna göre, Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerindeki 

etkisinde iş stresinin anlamlı bir aracı rolü yoktur. Zira Covid-19 korkusunun iş gören performansı 

üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir, dolayısıyla H4 hipotezi reddedilmiştir. 

Yazında bu yönde yapılmış başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Normalde beklenen, Covid-19 

korkusunun iş gören performansını düşürmesi ve Covid-19 korkusu kaynaklı yaşanan iş stresinin 

de çalışanın iş gören performansının daha fazla düşmesine sebebiyet vermesi şeklindedir. Ancak 

daha önce debahsedildiği üzere, Covid-19 korkusunun iş gören performansı üzerinde negatif 

yönlü bir etkiye sahip olmasına ilişkin varsayımın her sektör ve her şehir için geçerli 

olamayabileceğinin göz önünde bulundurulması gereklidir. Bu durumda, araştırmanın ana 

hipotezinin reddedilmesinin temel nedeninin, örneklem grubunun yapısından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

Pandemi halen devam ederken, Covid-19 korkusu kaynaklı oluşan stresin minimuma 

indirilmesinin amaçlanması gerekmektedir. Strese sebebiyet veren etmenlerin belirlenip, daha 

sonra bu etmenleri iyileştirme çalışmaları yapılması gereklidir. Bu etmenler dikkate alınmaz ise, 

stresin iş görenler üzerinde geri dönüşü zor hasarlar bırakacağı aşikârdır. Yayılması hız kesmeden 

devam eden virüsün kapalı alanlarda veya birden fazla iş görenin aynı anda bulundukları 

ortamlarda önlemler alınmadan ya da sosyal mesafe kuralları ihmal edilerek çalışılması, bulaş 

riskini artırmaktadır ve bu durumda stresin minimal düzeyde tutulması da güçleşmektedir. Bu 

sebeple, denetlemeler sıkılaştırılmalıdır ve iş görenlere bu alanda eğitimler düzenlenmelidir. 

Araştırmanın halı dokuma sektörü alanında yapılmış olması araştırmanın sınırlılıklarından biridir, 

bu nedenle diğer alanlardaki araştırmalardan başka sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca farklı coğrafi 

bölgelerde yapılacak araştırmalarda farklı örneklem gruplarıyla da benzer çalışmalar 

gerçekleştirilerek, araştırmaların arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulabilir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı; beyaz yakalı çalışanların algılanan aşırı niteliklilik düzeylerinin örgütsel dışlanma ve işten 

ayrılma niyeti düzeylerine olan etkilerini analiz etmektir. Aynı zamanda, üç araştırma değişkeni arasındaki ilişkilerin 

yönünün ve düzeyinin de belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Etik Kurulu tarafından ilgili çalışma ve ankete yönelik verilen “Etik Kurul Belgesi” ile çalışma başlatılmıştır. 

Kahramanmaraş ilinde faaliyette bulunan bir tekstil/mensucat işletmesinde görev yapan 118 beyaz yakalı çalışana anket 

uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen verilere S.P.S.S. programı kullanılarak frekans, güvenilirlik, geçerlilik, 

korelasyon ve regresyon analizi testleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; aşırı niteliklilik, örgütsel dışlanma ve 

işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki ve etkiler tespit edilmiştir. Algılanan aşırı niteliklilik düzeyi 

arttıkça çalışanların örgütsel dışlanma ve işten ayrılma niyetleri artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aşırı Niteliklilik, Örgütsel Dışlanma, İşten Ayrılma Niyeti 

 

THE EFFECT OF PERCEIVED OVERQUALIFICATION ON 

ORGANIZATIONAL OSTRACISM AND TURNOVER INTENTION: A FIELD 

RESEARCH 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the effects of perceived overqualification levels of white-collar employees on their 

organizational ostracism and  turnover intention.It is also aimed to determine the direction and level of relations 

between the three research variables. In this regard, the work was initiated with the “Ethics Committee Document” 

issued by the Social and Humanities Ethics Committee of the Rector's Office of Mersin University for the relevant 

study and survey. A questionnaire has been carried out on 118 white-collar employees working in a textile/textile 

business operating in Kahramanmaras. The data obtained from the questionnaire were analyzed using SPSS software 

frequency, correlation and regression analysis tests. According to the result of the study, it has been determined that; 

there is a meaningful positive relationship between perceived overqualification, organizational ostracism and turnover 

intention. As the perceived level of overqualification increases, the oganizational ostracism and turnover intention 

increase. 

Key Words: Overqualification, Oganizational Ostracism, Turnover Intention 

 

GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisi ile günümüz iş dünyası her geçen gün daha yoğun 

bir rekabet ortamı haline gelmektedir. Söz konusu bu değişim ve gelişmeler karşısında örgütler 

sürdürülebilir rekabetçi avantajı kazanmak, bu avantajı sürdürmek ve uzun vadede ayakta 

kalabilmek adına etkin ve verimli bir şekilde çalışan insan kaynağına sahip olmak zorundadır 

(Kale ve Akgündüz, 2019: 1). 

Birey- İş Uyumu Teorisi’ne göre, bireylerin sahip oldukları deneyim, bilgi, yetenek vb. özellikleri 

ile çalıştıkları işlerin gerekliliklerinin uyumlu olması, bireylerin verimlilik ve etkinliklerine katkı 

sağlamakla birlikte, iş performansı, tatmin, bağlılık ve adalet duygularının artması gibi örgütsel 

çıktıları da sağlayabilmektedir (Kılıç ve Yener, 2015:161). Bu noktada aşırı niteliklilik kavramı, 

bireylerin sahip olduğu beceri, bilgi, tecrübe, eğitim, yetenek vb. özelliklerinin yaptıkları işlerin 

gerektirdiği özelliklerden daha üst seviyede olmasıyla birlikte sahip olduğu özellikleri işlerinde 

tam anlamıyla kullanamaması olarak da ifade edilebilir (Erdoğan vd., 2011). 

Bireyler yaşamlarının büyük çoğunluğunu örgütlerde ve dolayısıyla çeşitli hiyerarşik ağların 

içerisinde geçirmektedirler. Sosyalleşme gereksinimlerini giderebilmek ve görevlerini yerine 

getirebilmek adına bireylerin bu hiyerarşik iş ağlarının içerisinde faaliyetlerini yürütmeleri 

gerekmektedir. Bu noktada örgütsel dışlanma, bireylerin örgütlerinde diğer birey ya da gruplar 
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tarafından dışarıda tutulması ve görmezden gelinmesi olarak ifade edilmektedir (Wu vd., 2011: 

25). Söz konusu bireylerden işle alakalı bilgilerin saklandığı, kendileriyle iletişim kurulmadığı ve 

görmezden gelindiği gözlemlenmektedir (Mlika vd., 2017: 400). Diğer bir yandan çalışanın yok 

sayılması olarak tanımlanan örgütsel dışlanma, çalışanların yöneticileri ve birbirleriyle de olan 

ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Konuya ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar, örgütlerde 

dışlanmanın örgüt-birey uyumuna zarar verdiğini, örgütsel vatandaşlık, örgütsel bağlılık, iş 

tatmini ve çalışan performansını azalttığını ve işten ayrılma niyetini ise arttırdığını ortaya 

koymaktadır (Soybalı ve Pelit, 2018; Chung, 2017; Ferris vd., 2015; Haq, 2014; Leung vd., 2011; 

Hitlan ve Noel, 2009; Hitlan vd., 2006). 

Zihinde gerçekleşen bir düşünceden eyleme kadar uzanan bir süreci içeren ve ilerleyen dönemde 

gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek olan işten ayrılma niyeti, bireylerin bilinçli bir şekilde 

örgütten ayrılmayı planlamasıdır (Fong ve Mahfar, 2013). İşten ayrılma niyeti, bireylerin 

yaptıkları işe yönelik koşullardan duydukları tatmin veya tatminsizlik neticesinde ortaya 

koydukları eylemler dizisi olarak tanımlanmaktadır (Rusbult vd., 1988: 599). Örgüte sundukları 

karşısında doğru orantılı olarak bir karşılık bekleyen çalışanlar, bekledikleri karşılığı 

alamadıklarında ise yaptıkları işe karşı yabancılaşmakta, örgüte ve işine karşı bağlılığı 

zayıflamakta, örgütüne, işine, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilerine karşı da olumsuz nitelikli 

eylemlerde bulunmaktadır (Taslak, 2008: 125). 

Örgütlerdeki çalışma koşullarına yönelik tatminsizliği açığa çıkartması açısından işten ayrılma 

niyeti aktif ve yıkıcı bir faaliyet olarak ifade edilmektedir (Rusbult vd., 1988: 599). Kişi- İş 

Uyumu Edwards (1991) tarafından bireylerin sahip oldukları becerileri ve işin gerekleri ya da 

bireylerin beklentileri ile işin bireylere arz ettiği arasındaki uyum olarak tanımlanmıştır. 

Algılanan aşırı niteliklilik ise çalışanlar ve yaptıkları iş arasındaki uyuşmazlıktır. Söz konusu bu 

aşırı niteliklilik hem çalışanlar hem de örgütler adına olumsuz nitelikli sonuçlar ortaya 

koymaktadır (Maynard ve Parfyonova, 2006: 437). Algılanan aşırı niteliklilik de bireylerin beceri, 

yetenek, eğitim ve bilgi gibi nitelikleri açısından işin gerektirdiğinden çok daha fazla niteliğe 

sahip olması anlamına geldiğinden, birey ve işi arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkartmakta, bu 

uyumsuzluk ise bireylerin işten ayrılma niyetine eğilim göstermelerine sebebiyet vermektedir 

(Maynard vd., 2006: 511). 

Bununla birlikte örgütlerde meydana gelen örgütsel dışlanma sebebiyle çalışanların örgütünden 

veya işinden ayrılması, diğer bireyler arasındaki iletişim ve etkileşim problemlerinin, huzursuzluk 

ve kaygının artış göstermesine neden olmaktadır (Erdirençelebi ve Ertürk, 2018). Örgütsel 

dışlanmaya maruz kalan bireyler işyerlerinde olumsuz eylem ve tutumlar sergilemektedir. 

Dolayısıyla bu durum da bireylerin işten ayrılma niyetlerini arttırmaktadır (Soybalı ve Pelit, 

2018). İşten ayrılma durumu sadece bireyler adına olumsuz bir eylem olarak görülmemekte aynı 

zamanda dışlanmaya maruz kalan bireylerin yıllar boyu edindikleri tecrübelerin yok sayılması 

suretiyle işten ayrılmaları düşük düzeyde performans, etkinlik ve verimlilik ve yeni işgörenin 

eğitimi gibi maliyetleri de beraberinde getirmektedir (Çelik ve Çıra, 2013).  

Araştırma amacı doğrultusunda, öncelikle algılanan aşırı niteliklilik, örgütsel dışlanma ve işten 

ayrılma niyeti kavramları açıklanacak, metodoloji ve araştırma bulguları ortaya konulup öneriler 

getirilecektir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1.  Algılanan Aşırı Niteliklilik 

Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz endüstriyel dünyasında örgütler, aidiyet duygusu yüksek, 

proaktif hareket edebilen, yenilikçi ve yaratıcı düşünüp davranabilen, teknolojiyle uyumlu ve 

nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar (Kanbur, 2016:445). Örgütsel amaçların 

gerçekleştirilmesi noktasında sahip olunan insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde 

kullanılması önem arz etmektedir. Bu durum ise örgütsel performansa katkı sağlayabilecek 
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bireylerin istihdam edilmesi, onlara desteğin sağlanması ve sürdürülebilir politikalarla 

mümkündür (Gizlier, 2018:1).  

İlgili alan yazında “overqualification” olarak kavramsallaştırılan ve Türkçede “aşırı yeterlilik, 

fazla vasıflı olma, fazla nitelikli” gibi isimlerle de anılan (Yıldız vd., 2017) aşırı niteliklilik 

kavramı ilk olarak 1976 yılında Freeman tarafından kalem alınan “The Over Educated American” 

isimli kitapta yer bulmuştur. Söz konusu kitapta aşırı niteliklilik kavramı, bireylerin sahip 

oldukları yetenek, tecrübe, bilgi, beceri ve eğitimlerin işin gerektirdiklerinden daha fazla olması 

şeklinde tanımlanmıştır (Yıldırım, 2018: 294). Diğer bir ifade ile algılanan aşırı niteliklilik 

kavramı, işin gerektirdiği nitelikler ile bireylerin sahip olduğu beceriler arasındaki uyumsuzluğun 

bulunması olarak ifade edilmektedir (Maynard ve Pardyonova, 2006: 436).  

Eksik istihdam ve aşırı niteliklilik kavramları konuya ilişkin çalışan bazı akademisyenler 

tarafından benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Eksik istihdam ve aşırı niteliklilik kavramları 

birbirinden farklı kavramlardır. Teorik olarak aşırı niteliklilik, sahip olduklarından çok daha az 

tecrübe, bilgi, beceri ve eğitim gerektiren işleri kabul eden kişilerin faaliyetlerini değerlendiren 

yetersiz istihdam olgusunun bir alt boyutu olarak ele alınmaktadır (Rusella, Ferris, Thompson ve 

Sikora, 2015). 

Aşırı niteliklilik kavramına ilişkin yapılan araştırmalarda her ne kadar olumsuz bir sonuç algısı 

var olsa da bu algının farklı şartlar altında yaratıcılık gibi olumlu sonuçlar da ortaya koyduğunu 

belirten çalışmalar (Luksyte ve Spitzmueller, 2011; Hu vd., 2015; Erdogan, Bauer, Peiro ve 

Truxillo, 2011; Erdogan ve Bauer, 2009) mevcuttur. Bu noktada aşırı niteliklilik kavramının her 

zaman olumsuz nitelikli bir olgu olduğunu söylemek yanlış olacaktır.  

1.2.  Örgütsel Dışlanma 

Bir bireyin yok sayılması ya da görmezden gelinmesi olarak ifade edilen dışlanma kavramı sosyal 

değişim teorisine dayanmaktadır (Ferris vd., 2008:1348). Örgütsel dışlanma ise bir grup veya 

bireyin bir başka grup ya da birey tarafından görmezden gelinmesi olarak ifade edilmektedir 

(Williams, 2007). Örgütsel dışlanma olgusu bireylerin çalışma ortamındaki etkileşim ve iletişimi 

ihmali neticesinde ortaya çıkmakta olup, bireylerin üstleri ya da çalışma arkadaşları tarafından 

kasıtlı/kasıt olmaksızın sosyal etkileşimden mahrum bırakılması olarak da tanımlanabilmektedir 

(Karabey, 2014). Hem örgütü hem de bireylerin negatif bir şekilde etkileyen örgütsel dışlanma 

olgusu, pasif bir saldırganlık biçimi olarak da değerlendirilmektedir (Zhao vd., 2013).  

İlgili alan yazın incelendiğinde dışlanma konusu üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda (Robinson 

vd., 2013; Blackhart vd., 2009; Oaten vd., 2008; Ferris vd., 2008; Leary, 2005) bireylerin grup 

dışında tutulma durumlarına yönelik olarak psikolojik dışlanma (ostracism), sosyal reddedilme 

(social rejection) ve sosyal dışlanma (social exclusion) olmak üzere temelde üç farklı türün 

kullanıldığı gözlemlenmektedir. Söz konusu kavramların ifade ettiği anlamlar noktasında 

araştırmacılar arasında bir fikir birliği sağlanamasa da bazı araştırmacılar (Oaten vd., 2008; Ferris 

vd., 2008) tarafından bu üç kavramında aynı anlamlara geldiği savunulmaktadır. Bununla birlikte 

psikolojik dışlanma, sosyal reddedilme ve sosyal dışlanma kavramlarının arasındaki farkları 

teorik olarak açıklayabilmek (Leary, 2005) ya da deneysel olarak ortaya çıkartabilmek (Soylu, 

2010; Molden vd., 2009; Kandemir, 2011) adına gerçekleştirilen çalışmalar da bulunmaktadır. 

Scott (2007:19) tarafından gerçekleştirilen çalışmada bu üç kavram ayrı ayrı ele alınmıştır. Söz 

konusu çalışmada psikolojik dışlanma kavramı, bireye karşı sessizliği korumak, onunla göz 

teması kurmaktan kaçınmak ve onu görmezden gelmek gibi hafif dışlayıcı eylemleri 

kapsamaktadır. Sosyal dışlanma kavramı, bireyin kariyeri açısından önem arz eden bilgilerden 

mahrum bırakılması ve örgüt içerisinde ya da dışında gerçekleştirilen etkinliklere davet 

edilmemesi gibi aşırı dışlanmaya girmeyen eylemleri kapsamaktadır. Sosyal reddedilme kavramı 

ise, bireye istenilmediğinin net bir şekilde sözlü ve davranışsal bir şekilde ifade edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır.  

Ferris ve arkadaşları (2008: 1349-1350) tarafından gerçekleştirilen çalışmada dışlanan bireylerin 

iş yaşamına yönelik rasyonel davranabilme becerilerinin yok olduğu, uyumsuzluk davranışlarının 
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arttığı, daha saldırgan bir yapıya büründükleri, yararlı ve prososyal davranışları 

gerçekleştirmekten kaçındıkları ve benlik saygılarının azaldığı tespit edilmiştir. Var olma, 

kontrol, ait olma ve güvenme ihtiyaçları karşısında bireyler adına bir tehdit olarak yer alan 

dışlanma olgusu, kasıtlı ya da kasıt olmaksızın ortaya çıkmakla birlikte bireylerin işyerindeki 

saygınlığını, ilişkilerini ve başarısını hedef almaktadır.(Yüksel, 2017: 118).  

1.3. İşten Ayrılma Niyeti 

Bireyler kendi yetenek ve becerilerine yönelik bir işte çalışma arzusunda olduklarından dolayı 

genelde beklentilerinin karşılanmaması durumunda bağlı bulundukları örgütü değiştirmeyi 

düşünmektedirler. Aynı şekilde örgütler de kendilerine optimum seviyede uyum sağlayabilecek 

çalışanları aradıkları için sürekli bir işgören devri oluşmaktadır (Şimşek vd., 2014:319). Tett ve 

Meyer (1993) tarafından işten ayrılma niyeti, bireylerin çalışma koşul ve düzenlerinden 

duydukları memnuniyetsizlik neticesinde işlerini kendi istekleri doğrultusunda terk etme niyeti 

şeklinde ifade tanımlanmıştır. Bir başka tanıma göre ise, bu niyete sahip olan bireylerin işlerini 

değiştirmek veya başka bir iş bulma noktasındaki eğilimleridir (Purani ve Sahadev, 2008). 

Dolayısıyla, arzu, istek ve beklentilerinin karşılanamayacağını düşünen ve işten ayrılmaya niyetli 

olan bireyler, kendilerine daha uygun olduğunu düşündükleri başka bir iş bulduklarında işten 

ayrılacaklardır. İşten ayrılma niyeti bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu süreç işten ayrılmayı 

düşünmek, yeni iş arayışlarına girmek, alternatif konumundaki iş imkanlarını değerlendirmek ve 

ayrılma/kalma kararlarını kapsamaktadır (Addae vd., 2006: 227). Bu noktada işten ayrılma 

niyetinin bilinçli ve önemli bir karar olduğu ifade edilebilir. 

Örgütler adına son derece önemli ve maliyetli bir unsur olan işten ayrılma niyeti birçok faktör 

tarafından etkilenmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde bu faktörlerin genel olarak bireysel, 

örgütsel ve çevresel faktörler şeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir (Uludağ, 2019:2047). 

Bireysel faktörler incelendiğinde bunların işgörenlerin yaşam standartları veya bireysel 

sorunlarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ve iş tatmin 

seviyelerinin düşük olması, terfi ve yükselme imkanlarının sınırlı olması, aşırı iş yükü, iş 

güvencesizliği, düşük ücret politikası gibi unsurlar da işten ayrılma niyetini etkileyen örgütsel 

faktörler içerisinde yer almaktadır. Teknolojik, mesleki ve endüstriyel/sektörel gelişim ve 

değişimler, ekonomik konjonktür, iş gücü piyasalarının durumu ve bireylerin arzu, istek ve 

beklentilerini çok daha iyi karşılayabilecek iş imkanları da işten ayrılma niyetini etkileyen 

çevresel faktörlerdendir (Faiz, 2019: 29). Tüm bu faktörlerin yanında işgörenlerin işten ayrılma 

niyetini arttıran en kritik faktörlerden bir tanesi de örgütsel dışlanmadır. Örgütsel dışlanma 

olgusu, bireyler üzerinde olumsuz nitelikli sonuçlara sebebiyet vermekte ve bireylerin içerisinde 

bulundukları çevreyi benimsemeyerek işten ayrılma niyetinin gerçekleşmesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla bireyler kendilerine daha uygun alternatifleri arama çabası içerisine girmektedirler 

(Soybalı ve Pelit, 2018). 

2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

2.1.  Araştırmanın Amacı, Önemi Ve Kısıtları 

Bu araştırmanın amacı; beyaz yakalı çalışanların algılanan aşırı niteliklilik düzeylerinin örgütsel 

dışlanma ve işten ayrılma niyetleri üzerine olan etkilerini tespit etmektir. Bununla birlikte, söz 

konusu araştırma değişkenlerinin kendi aralarındaki ilişkilerinin düzeyinin ve yönünün de tespiti 

amaçlanmıştır. 

Şüphesiz sosyal fayda sağlamak, topluma mal ve hizmet üretmek, sahip olunan kaynakları verimli 

ve etkin kullanmak, uzun dönemli varlığını sürdürerek kâr elde etmek örgütlerin temel amaçları 

arasında yer almaktadır (Mucuk, 2005). Bu noktada sürdürülebilir stratejik üstünlük elde etmek 

isteyen örgütlerin en önemli kaynağı ise insan faktörü olmaktadır. İnsan unsurunun etkinliği ve 

verimliliği ise daha çok örgütlerin ihtiyaç duydukları adayların istihdam edilmesi ve bu durumun 

sürdürülebilir olması ile mümkündür. Dolayısıyla gerçekleştirilecek olan işin özellikleri ve 

istihdam edilecek bireylerin nitelikleri arasında bir eşgüdümün sağlanması gerekmektedir. İş ve 

birey arasındaki eşgüdümün mümkün olduğunca objektif bir şekilde sağlanması ve bu durumun 

taraflar tarafından onaylanması gerekmektedir. Fakat bu süreç her zaman istenildiği kadar objektif 
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ve rasyonel olmamaktadır. Süreç içerisinde bireylerin kendilerine yönelik aşırı niteliklilik algıları 

çoğu zaman ön plana çıkmaktadır (Erdoğan ve Bauer, 2009).  

Aşırı niteliklilik olgusunun ilgili alan yazın incelendiğinde olumsuz nitelikli sonuçlara sebebiyet 

verdiğine yönelik bir fikir birliği mevcut olsa da bu algının çeşitli durumlarda yaratıcılık ve 

yenilikçilik performansı gibi olumlu sonuçlara da sebebiyet verebildiği gözlemlenmektedir 

(Luksyte ve Spitzmueller, 2011; Hu vd., 2015; Erdoğan, Bauer, Peiro ve Truxillo, 2011; Erdoğan 

ve Bauer, 2009). Dolayısıyla aşırı niteliklilik olgusunun her zaman olumsuz nitelikli olarak 

sonuçlanmayan diğer bir ifade ile hem olumlu hem de olumsuz nitelikli sonuçlara sebebiyet 

verebilen bir olgu olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu noktada ilgili alan yazında böyle bir 

nötr/gri alanın bulunması da bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki temel güdüleyicilerden 

birisidir.  

Bir topluluk içerisinde bireylerin kendisine yer edinebilmesi, içerisinde bulundukları toplulukla 

geliştirdikleri ilişki ağlarına bağlıdır. Topluluktaki diğer bireylerle kurulan güven bağı samimiyeti 

geliştirirken, samimiyet ise bireylerin ihtiyaç duydukları zamanlarda gruptaki üyelerden destek 

göreceklerini bilmesine neden olmaktadır. Örgütlerde bireyler kendilerine benzeyen diğer 

bireylerle ilişki kurmak isterler fakat çeşitliliğin ve farklılığın yüksek olduğu örgütlerde 

kendilerine benzeyen birisini bulamadıklarında kendilerini dışlanmış hissetmektedirler (Robinson 

vd., 2013: 251). Günümüz örgütlerinde örgüt ve çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen en 

önemli faktörlerden bir tanesi de örgütsel dışlanma olgusudur (Halis ve Demirel, 2016: 319). 

Williams (2007: 429) dışlanma olgusunu bireylerin bulundukları ortamlarda yok sayılması ya da 

görmezden gelinmesi olarak ifade etmektedir. Tutar (2016: 263) bireylerin kendilerine uygulanan 

dışlanma eylemlerini fark ettiklerinde davranışsal, zihinsel ve fiziksel tepkiler sergilemek yerine 

bu durumla başa çıkabilmek adına stratejiler geliştirmelerini ve bu stratejileri doğru bir şekilde 

uygulayarak başarıya ulaşabileceklerini ifade etmektedir. Fakat bireyler, dışlanma eylemlerine 

uzun süreler maruz kalmışlarsa ve bu durumla başa çıkamıyorlarsa, yaşamış oldukları dışlanma 

eylemleri karşısında duygusal tükenme, moral bozukluğu ve stres yaşayabilmektedirler. Bununla 

birlikte duygusal tükenme yaşayan bireyler ise çeşitli sağlık problemleri yaşamakta, 

özgüvenlerini kaybetmekte, örgüte ve işe duyarsızlaşmakta, etkinlik ve performansları düşmekte, 

örgüte yönelik aidiyetleri azalmakta ve işten ayrılma niyetlerinde artış görülmektedir. 

Söz konusu araştırmanın evrenini, Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren ve bünyesinde 2 fabrika 

ve 2 ana sektör barındıran bir Holding’de görev yapan beyaz yakalı çalışanlar oluşturmaktadır. 

Söz konusu Holding’de 410 beyaz yakalı çalışan görev yapmaktadır.  

Araştırma evreni büyüdükçe ulaşılması zor hale gelmekte ve git gide soyut bir hal almaktadır. 

Evreni oluşturan çalışanların sayısının fazla olması nedeniyle deney, mülakat, gözlem ve anket 

gibi veri toplama yöntemlerinden sadece anket tekniği kullanılmıştır (Karasar, 2005: 110). Evren 

içerisinden araştırmaya yönelik örneklem tespiti için aşağıdaki formülden yararlanılmıştır (Ural 

ve Kılıç, 2013: 38).  

 

Yukarıdaki formülde 0,5 standart sapma, 1,96 anlamlılık düzeyi ve 0,10 örneklem hatası değerleri 

kullanıldığında minimum örneklem sayısının 78 olması gerektiği belirlenmiştir. Söz konusu 

holdinge bağlı işletmelerde istihdam edilen 141 çalışana anket uygulanmış, hatalı ya da eksik 

olarak doldurulan 23 anket elenerek 118 anket analiz edilmiştir. Nisan 2021 tarihinde 

gerçekleştirilen bu araştırma söz konusu holdingde istihdam edilen bireylerin görüşleriyle ve 

anket yardımıyla toplanan verilerle sınırlandırılmaktadır.  

2.2.  Veri Toplama Aracı ve Kullanılan Ölçekler 

Anket uygulaması 118 kişi üzerinde gerçekleştirilmiş olup, veriler birebir görüşmelerle 

toplanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ankette demografik sorulara (8 adet), aşırı 
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niteliklilik boyutlarını (9 ifade), işten ayrılma niyetini (3 ifade) ve örgütsel dışlanmayı (13 ifade) 

ölçen ifadelere yer verilmiştir.   

Çalışanların aşırı niteliklilik algılarını ölçmek adına Maynard vd. (2006) tarafından geliştirilen ve 

Yıldız vd. (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “aşırı niteliklilik ölçeği” kullanılmıştır. 

Bu ölçekte aşırı niteliklilik iki alt boyut olarak ele alınmıştır. Bu boyutlar; “İşini Küçük Görme” 

ve “Kendini Üstün Görme” şeklindedir. Ölçek toplam 9 ifade içermektedir.  

Çalışanların işten ayrılma niyetlerini ölçmek adına Mobley, Griffeth, Hand ve Meglino (1979) 

tarafından geliştirilen ve Elmas (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlması yapılan, Akgündüz vd., 

(2014) tarafından da geçerliliği ve güvenirliliği test edilen “işten ayrılma niyeti” ölçeği 

kullanılmıştır. İşten ayrılma niyeti söz konusu ölçekte tek bir boyut şeklinde kullanılmıştır. 

Çalışanların örgütsel dışlanma algılarını ölçmek adına Ferris ve arkadaşları (2008) tarafından 

geliştirilen ve Keklik vd. (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “örgütsel 

dışlanma/Workplace Ostrasicm” ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel dışlanma söz konusu ölçekte tek 

bir boyut şeklinde kullanılmıştır. 

Anket formu oluşturulurken kullanılan ölçekler 5’li Likert derecelemesi şeklindedir. Toplanan 

verilerin analiz edilmesi için SPSS programı kullanılmıştır. Söz konusu program yardımıyla 

araştırmaya dahil olan bireylerin demografik özelliklerini belirleyebilmek için frekans, 

değişkenler arası ilişkiler için korelasyon ve etkilerin tespiti için de regresyon analizinden 

yararlanılmıştır. 

Bununla birlikte araştırmaya yönelik anket formları ve içerikler Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulunun 12/03/2021 tarihli toplantısında görüşülmüş ve etik 

kurul onayı 05/04/2021-04 sayılı evrak ile tarafımıza iletilmiştir. 

2.3.  Değişkenler Arası İlişkiler ve Hipotezler 

Bir bireyin işini yapabilmek adına ihtiyaç duyulandan daha fazla niteliğe sahip olması durumunda 

ortaya çıkan aşırı niteliklilik algısının çalışanlar üzerindeki en önemli yansıması işten ayrılma 

niyetidir. Kendilerini aşırı nitelikli olarak algılayan bireyler terfi, gelişim ve kariyer imkânlarını 

yetersiz olarak algılamakta ve işten ayrıla niyeti içerisine girmektedirler (Erdoğan ve Bauer, 

2009). Aşırı nitelikli olduğunu düşünen bireyler, diğer bireylere göre işten ayrılma ve 

yeni/alternatif iş arama konusunda daha niyetlidirler (Maynard vd., 2006). İlgili alan yazın 

incelendiğinde algılanan aşırı niteliklilik ve işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü anlamlı 

ilişkiler tespit edilmiştir (Yıldız vd., 2017; Harari vd., 2017; Lobone vd., 2015; Mutlu, 2013; 

Lobene ve Meade, 2013; Maynard ve Parfyonova, 2013; Maynard vd., 2006; Hoskins, 2003; 

Hersch, 1995). Diğer bir ifade ile bireylerin algıladıkları niteliklilik düzeyleri arttıkça işten 

ayrılma niyetleri de artmaktadır. 

Bununla birlikte algılanan aşırı niteliklilik ve işten ayrılma niyeti arasındaki pozitif ve anlamlı 

ilişkide düzenleyici etkiye sahip değişkenler de çeşitli araştırmacılar (Yıldız vd., 2017; Ye vd., 

2017) tarafından araştırmalara dahil edilmiştir. Yıldız ve diğerleri (2017) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada algılanan aşırı niteliklilik ve işten ayrılma niyeti arasında pozitif bir 

ilişki bulunmuş, bu iki değişken arasındaki ilişkide kolektif şükranın düzenleyici etkisi 

araştırılmış ve böyle bir etkinin olmadığı tespit edilmiştir. Ye ve diğerleri (2017) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada ise bireylerin algıladıkları niteliklilik düzeyleri arttıkça işten ayrılma 

niyetlerinin arttığı, aşırı nitelikliliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki pozitif etkisinde örgütsel 

desteğin düzenleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Örgütsel dışlanma bireyler ve örgütler adına olumsuz nitelikli birçok sonuç ortaya çıkartmaktadır. 

İşten ayrılma niyeti ve üretkenlik karşıtı iş davranışlarında artış, örgütsel vatandaşlık, özdeşleşme, 

aidiyet ile örgütsel ve bireysel performans düşüşleri gibi unsurlar örgütsel dışlanmanın bir sonucu 

olarak ele alınmaktadır (Yılmaz, 2017: 142; McGraw, 2016; Wu vd., 2016; Gkorezis vd., 2016; 

Williams ve Nida, 2011; Hitlan vd., 2006). Örgütsel dışlanma ve işten ayrılma niyeti arasındaki 

ilişkileri ortaya koyan araştırmalar (Pelit, 2018; Ng, 2017; Haq, 2014; Renn vd., 2013; Ferris vd., 
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2008) incelendiğinde bu iki değişken arasında pozitif ve anlamlı ilişkilerin olduğu 

gözlemlenmektedir. Diğer bir ifade ile örgüt içerisinde dışlanma hisseden bireylerin işten ayrılma 

niyetleri de artmaktadır. 

Diğer yandan örgütsel dışlanmanın örgüt içerisinde çeşitli davranışsal, duyuşsal ve bilişsel 

unsurları etkilediği açıktır (Williams ve Nida, 2011: 71). Williams (2007) tarafından üzüntü ve 

acı veren bir durum, Liu ve Xia (2016) tarafından da “soğuk şiddet” olarak tanımlanan dışlanma 

davranışı, bireyler üzerinde depresyon, öfke, sinir, umutsuzluk, yalnızlık, intikam gibi etkilere 

sebebiyet verebilmektedir (Ramsey ve Jones, 2015). Örgütsel dışlanma sadece psikolojik temelli 

sonuçlar ortaya koymamakta aynı zamanda iş başarısı ve performans gibi somut örgütsel 

sonuçları da beraberinde getirmektedir (Hitlan ve Noel, 2009). Örgütsel dışlanmanın işgören 

devir hızını, örgütsel iklim ile kültürü ve örgütsel verimliliği olumsuz etkilediği Halis ve Demirel 

(2016: 331) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ortaya konulmuştur. Sonuç olarak günümüz 

örgütleri adına en önemli kaynak olarak görülen çalışanların dışlanma duygusuna kapılmaları 

onların örgüte yönelik olumsuz nitelikli tavırlar sergilemesine ve neticesinde de işten 

ayrılmalarına sebebiyet verecektir.  

Bu bilgiler doğrultusunda geliştirilen araştırma hipotezleri şu şekildedir. 

H1: Algılanan aşırı niteliklilik, örgütsel dışlanma ve işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü 

ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Algılanan aşırı nitelikliliğin örgütsel dışlanma üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır. 

H2a: İşini küçük görmenin (Aşırı niteliklilik alt boyutu) örgütsel dışlanma üzerinde pozitif yönlü 

ve anlamlı etkisi vardır. 

H2b: Kendini üstün görmenin (Aşırı niteliklilik alt boyutu) örgütsel dışlanma üzerinde pozitif 

yönlü ve anlamlı etkisi vardır. 

H3: Algılanan aşırı nitelikliliğin işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi 

vardır. 

H3a: İşini küçük görmenin (Aşırı niteliklilik alt boyutu)  işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü 

ve anlamlı etkisi vardır. 

H3b: Kendini üstün görmenin (Aşırı niteliklilik alt boyutu) işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif 

yönlü ve anlamlı etkisi vardır. 

H4: Örgütsel dışlanmanın işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır. 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Demografik Bulgular 

Yapılan frekans analizi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin %33,9’unun 

kadın, %66,1’inin erkek ve %39,8’inin bekâr, %60,2’sinin de evli olduğu görülmektedir. 

Katılımcı bireylerin %25,4’ü 19-26 yaş aralığı, %27,1’i 27-30 yaş aralığı, %22,9’u 31-37 yaş 

aralığı ve %24,6’sı da 38 yaş ve üzerindedir. Söz konusu bireylerin %47,5’inin lisans düzeyinde 

eğitime sahip olduğu görülmektedir. Katılımcı bireylerin toplam çalışma süreleri incelendiğinde 

%22,0’sinin 4-6 yıl, %50,8’inin de 7 yıl ve üzeri sürelerdir çalıştıkları, mevcut kurumlarında 

çalışma süreleri ele alındığında ise %34,7’sinin 1-3 yıl, %24,6’sının da 4-6 yıl aralığında 

çalıştıkları görülmektedir. Söz konusu bireylerin %86,4’ü personel, %9,3’ü orta kademe yönetici 

ve %4,3’ü de üst kademe yönetici olarak işletmede görev yapmaktadır.  
Tablo 1. Demografik Bulgular 

Demografik Özellikler  (N) (%) Demografik Özellikler  (N) (%) 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

 
40 

78 

 
33,9 

66,1 

Medeni Durum 
Bekâr 

Evli 

 
47 

71 

 
39,8 

60,2 

Toplam 118 100 Toplam 118 100 

Yaş 

19-26 arası 
27-30 arası 

31-37 arası 

38 ve üzeri 

 

30 
32 

27 

29 

 

25,4 
27,1 

22,9 

24,6 

Eğitim Durumu 
Lise 
Ön Lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

 

26 
30 

56 

6 

 

22,0 
25,4 

47,5 

5,1 

Toplam 118 100 Toplam 118 100 
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Toplam Çalışma Süresi (yıl) 

0-1 yıl 

1-3 yıl 
4-6 yıl 

7 ve üzeri yıl 

 

 
11 

21 

26 
60 

 

 
9,3 

17,8 

22,0 
50,8 

Kurumda Çalışma Süresi (yıl) 

0-1 yıl 

1-3 yıl 
4-6 yıl 

7 ve üzeri yıl 

 

 
22 

41 

29 
26 

 

 
18,6 

34,7 

24,6 
22,0 

Toplam 118 100 Toplam 118 100 

Yöneticiniz ile Kaç Yıldır 

Çalışıyorsunuz 
0-1 yıl 

1-3 yıl 

4-6 yıl 
7 ve üzeri yıl 

 

 
32 

55 

17 
14 

 

 
27,1 

46,6 

14,4 
11,9 

 

İş Yerindeki Pozisyonunuz 
 

Personel 

Orta Kademe Yönetici 
Üst Kademe Yönetici 

 

 
 

102 

11 
5 

 

 
 

86,4 

9,3 
4,3 

Toplam 118 100    

N= Katılımcı Sayısı; %= Yüzde 

3.2.  Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Araştırmada kullanılan ölçek maddelerinin yapısal geçerlilik analizi ve doğrulayıcı faktör 

analizlerinin yapılabilmesi adına ilk olarak elde edilen verilerin KMO katsayıları ve Barlett’s 

Testi değerleri faktör analizine uygunluk açısından ele alınmıştır. Algılanan aşırı niteliklilik 

ölçeğinin KMO katsayısının %79,3 (,793) ve Barlett’s Küresellik Testi Ki Kare değerinin ise 

933,920 olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Faktör analizi neticesinde aşırı niteliklilik ölçeğinin iki 

faktörlü bir yapıda olduğu ve faktörler tarafından toplam varyansın %76,093’ünün açıklandığı 

belirlenmiştir. İşten ayrılma niyeti ölçeğinin KMO katsayısının %75,0 (,750) ve Barlett’s 

Küresellik Testi Ki Kare değerinin ise 336,429 olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Faktör analizi 

neticesinde işten ayrılma niyeti ölçeğinin tek faktörlü bir yapıda olduğu ve faktörler tarafından 

toplam varyansın %89,703’ünün açıklandığı belirlenmiştir. Son olarak örgütsel dışlanma 

ölçeğinin KMO katsayısının %90,1 (,901) ve Barlett’s Küresellik Testi Ki Kare değerinin ise 

1325,300 olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Faktör analizi neticesinde örgütsel dışlanma ölçeğinin 

tek faktörlü bir yapıda olduğu ve faktörler tarafından toplam varyansın %56,794’ünün açıklandığı 

belirlenmiştir. 

Algılanan aşırı niteliklilik, işten ayrılma niyeti ve örgütsel dışlanma ölçeklerine yönelik 

Cronbach’s Alfa değerleri incelenerek iç tutarlılık düzeyleri belirlenmiştir. 
Tablo 2.  Güvenilirlik Analizi 

Kullanılan Ölçekler İfade Sayısı Alpha Katsayıları 

Algılanan Aşırı Niteliklilik 9 ,848 

İşini Küçük Görme 6 ,902 

Kendini Üstün Görme 3 ,956 

İşten Ayrılma Niyeti 3 ,942 

Örgütsel Dışlanma 13 ,933 

Tablo 2 incelendiğinde; algılanan aşırı niteliklilik, işten ayrılma niyeti ve örgütsel dışlanma 

ölçekleri ve alt boyutlarına yönelik katsayı değerlerinin (a) 0,70 düzeyinin oldukça yukarısında 

olduğu belirlenmiştir. Sosyal bilimler alanında 0,70 ve üzeri bir (a) değere sahip araştırma 

ölçekleri güvenilir bir yapı şeklinde değerlendirilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014). 

3.3.  Korelasyon ve Regresyon Analizi Sonuçları 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizi ve değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanabilmesi 

adına gerçekleştirilecek korelasyon analizinden önce ölçek maddelerinin toplam değerleri madde 

sayılarına bölünmüş olup her bir alt ölçek veya faktör adına ortalama bir puan belirlenmiştir. 

Gerçekleştirilen söz konusu analizler bu puanlamalar üzerinden yapılmıştır. Elde edilen verilerin 

varyansların homojenliği ve normal dağılım gibi parametrik istatistik koşullarını ve regresyon 

analizine yönelik öncülleri taşıyıp taşımadığı incelenmiştir. Kolmogorov-Smirnov Testi ile 

verilerin normal dağılım özelliği sergileyip sergilemediği, Levene testi ile de fark puanlarının 

homojenliği test edilmiştir. Söz konusu analizler neticesinde varyansların homojen bir yapıda 

olduğu ve verilerin de normal dağılım özelliği sergilediği tespit edilmiştir (Büyüköztürk, 2000). 
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Tablo 3. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 5 

Aşırı Niteliklilik (1) 1     

İşini Küçük Görme (2) ,803** 1    

,000     

Kendini Üstün Görme (3) ,759** ,221* 1   

,000 ,016    

İşten Ayrılma Niyeti (4) ,436** ,145* ,100* 1  

,001 ,011 ,018   

Örgütsel Dışlanma (5) ,277** ,282** ,145* ,386** 1 

,002 ,002 ,011 ,000  

** r; p<0,01 - * r; p<0,05 

Algılanan aşırı niteliklilik ile işten ayrılma niyeti (r= ,436; p<0,01) ve örgütsel dışlanma (r= ,277; 

p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte algılanan aşırı 

niteliklilik ölçeğinin sırasıyla işini küçük görme ve kendini üstün görme alt boyutları ile işten 

ayrılma niyeti (r= ,145; p<0,05), (r= ,100; p<0,05)  ve örgütsel dışlanma (r= ,282; p<0,01), (r= 

,145; p<0,05) arasında da pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ve son olarak örgütsel 

dışlanma ile işten ayrılma niyeti arasında da (r= ,386; p<0,01) pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit 

edilmiştir.  Bu bulgular neticesinde, “Algılanan aşırı niteliklilik, örgütsel dışlanma ve işten 

ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.” ifadesiyle test edilmeye 

çalışılan H1 kabul edilmiştir. 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini incelemek üzere regresyon analizi 

yapılmıştır. 
Tablo 4. Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKENLER 

BAĞIMSIZ 

DEĞİŞKEN 

Örgütsel 

Dışlanma 

İşten Ayrılma  

Niyeti 

R2 ,169 ,077 

F 24,661 9,147 

Aşırı Niteliklilik β ,277 β ,036 

p ,002 p ,002 

 

R2 ,072 ,043 

F 10,059 5,500 

İşini Küçük Görme β ,282 β ,145 

p ,002 p ,027 

 

R2 ,091 ,062 

F 13,492 8,182 

Kendini Üstün Görme β ,145 β ,100 

p ,007 p ,029 

Gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel dışlanmada meydana gelen 

değişkenliğin %16,9’unun (R2=0,169) bağımsız değişken aşırı niteliklilik tarafından açıklandığı 

gözlemlenmektedir. Bulgular neticesinde, örgütsel dışlanmanın istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde aşırı niteliklilikten etkilendiği (F= 24,661), “B” değerlerine göre de aşırı niteliklilikte 

görülen bir birimlik artışın örgütsel dışlanma üzerinde 0,277 birimlik bir artışa sebebiyet verdiği 

belirlenmiştir (p<0,05). Bu bulgular neticesinde, “Algılanan aşırı nitelikliliğin örgütsel dışlanma 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadesiyle test edilmeye çalışılan H2 kabul 

edilmiştir. Bununla birlikte örgütsel dışlanmada meydana gelen değişkenliğin %7,2’sinin 

(R2=0,072) bağımsız değişken “işini küçük görme” ve %9,1’inin de (R2=0,091) “kendini üstün 

görme” tarafından açıklandığı görülmektedir. Bulgulara göre, örgütsel dışlanmanın istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde işini küçük görme ve kendini üstün görme alt boyutlarından etkilendiği 
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(F=10,059; 13,492), “B” değerlerine göre de örgütsel dışlanma üzerinde işini küçük görmede 

meydana gelen bir birimlik artışın 0,282 ve kendini üstün görmede meydana gelen bir birimlik 

artışın 0,145 birimlik bir artışa sebebiyet verdiği belirlenmiştir (p<0,05). Bu bulgular neticesinde, 

“İşini küçük görmenin (Aşırı niteliklilik alt boyutu) örgütsel dışlanma üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı etkisi vardır” ve “Kendini üstün görmenin (Aşırı niteliklilik alt boyutu) örgütsel dışlanma 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadeleriyle test edilmeye çalışılan H2a ve H2b 

kabul edilmiştir.  

Gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına göre; işten ayrılma niyetinde meydana gelen 

değişkenliğin %7,7’sinin (R2=0,077) bağımsız değişken aşırı niteliklilik tarafından açıklandığı 

gözlemlenmektedir. Bulgular neticesinde, işten ayrılma niyetinin istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde aşırı niteliklilikten etkilendiği (F= 9,147), “B” değerlerine göre de aşırı niteliklilikte 

meydana gelen bir birimlik artışın işten ayrılma niyeti üzerinde 0,036 birimlik bir artışa sebebiyet 

verdiği belirlenmiştir (p<0,05). Bu bulgular neticesinde, “Algılanan aşırı nitelikliliğin işten 

ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadesiyle test edilmeye çalışılan 

H3 kabul edilmiştir. Bununla birlikte işten ayrılma niyetinde meydana gelen değişkenliğin 

%4,3’ünün (R2=0,043) bağımsız değişken “işini küçük görme” ve %6,2’sinin de (R2=0,062) 

“kendini üstün görme” tarafından açıklandığı gözlemlenmektedir. Bulgular neticesinde, işten 

ayrılma niyeti istatistiksel olarak anlamlı düzeyde işini küçük görme ve kendini üstün görme alt 

boyutlarından etkilendiği (F=5,500; 8,182), “B” değerlerine göre de işten ayrılma niyeti üzerinde 

işini küçük görmede meydana gelen bir birimlik artışın 0,145 ve kendini üstün görmede meydana 

gelen bir birimlik artışın 0,100 birimlik bir artışa sebebiyet verdiği belirlenmiştir (p<0,05). Bu 

bulgular neticesinde, “İşini küçük görmenin (Aşırı niteliklilik alt boyutu)  işten ayrılma niyeti 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ve “Kendini üstün görmenin (Aşırı niteliklilik alt 

boyutu) işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadeleriyle test 

edilmeye çalışılan H3a ve H3b kabul edilmiştir. 

Tablo 5. Regresyon Analizi 
 BAĞIMLI DEĞİŞKEN 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN İşten Ayrılma Niyeti 

R2 ,141 

F 20,273 

Örgütsel Dışlanma β ,386 

p ,000 

Gerçekleştirilen regresyon analizinde işten ayrılma niyetinde meydana gelen değişkenliğin 

%14,1’inin (R2=0,141) bağımsız değişken örgütsel dışlanma tarafından açıklandığı 

gözlemlenmektedir. Bulgular neticesinde, işten ayrılma niyetinin istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde örgütsel dışlanmadan etkilendiği (F= 20,273), “B” değerlerine göre de örgütsel 

dışlanmada meydana gelen bir birimlik artışın işten ayrılma niyeti üzerinde 0,386 birimlik bir 

artışa sebebiyet verdiği belirlenmiştir (p<0,05). Bu bulgular neticesinde, “Örgütsel dışlanmanın 

işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadesiyle test edilmeye 

çalışılan H4 kabul edilmiştir. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bireyler hayatlarının büyük bir bölümünü örgütlerinde geçirmektedirler. Dolayısıyla bireyler 

adına örgütler/işyerleri aynı zamanda onlar için bir sosyal bağlamı oluşturmaktadır. Fakat 

günümüz iş hayatında meydana gelen ve engellenemeyen gelişme ve değişimler, çalışan ve örgüt 

ilişkilerini derinden etkileyen çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 

Bireylerin işlerini yapmak adına ihtiyaç duyulandan daha fazla niteliğe sahip olması olarak ifade 

edilen aşırı niteliklilik, bulundukları ortamlarda yok sayılmaları olarak ifade edilen örgütsel 

dışlanma ve bireylerin yaşadıkları problemler karşısında aidiyet duygularının azalıp işten ayrılma 

niyetlerinin artması karşılaşılan problemler olarak ele alınmaktadır.  

Bireyler arasında meydana gelen farklı düşünce yapı ve kalıpları örgütsel dışlanmaya sebebiyet 

verebilmektedir. İlgili alan yazında örgütsel dışlanmanın örgüt-birey uyumunu zedelediği, çalışan 

performansını, iş tatminini, örgütsel aidiyet ve vatandaşlık duygusunu azalttığı, bireylerin iş 
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süreçlerine katılım göstermediği, işten ayrılma niyetlerinin ve davranışlarının artış gösterdiği 

yapılan bazı araştırmalarla (Chung, 2017; Mlika vd., 2017; Ferris vd., 2015; Haq, 2014; Leung 

vd., 2011; Hitlan ve Noel, 2009; Ferris vd., 2008; Hitlan vd., 2006) ortaya konulmuştur.  

Bu araştırmada beyaz yakalı çalışanların aşırı niteliklilik algılarının örgütsel dışlanma ve işten 

ayrılma niyeti düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmış olup, bu doğrultuda bir 

holdingde görev yapan 118 bireye anket uygulanmıştır. Aşırı niteliklilik, örgütsel dışlanma ve 

işten ayrılma niyetini ölçebilmek için üç ölçek ve 25 ifadeden oluşan geçerliliği ve güvenirliliği 

onaylanmış anket formlarından yararlanılmıştır. Bununla birlikte katılımcı bireylerin demografik 

özelliklerinin tespiti adına 8 adet soru ankete dâhil edilmiştir.  

Araştırma amacı doğrultusunda, öncelikle algılanan aşırı niteliklilik, örgütsel dışlanma ve işten 

ayrılma niyeti kavramları açıklanmış, araştırma yöntemi ve alan araştırması ile ilgili bulgular 

ortaya konulmuş ve elde edilen sonuçlar yorumlanıp, öneriler getirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, algılanan aşırı niteliklilik ile işten ayrılma niyeti ve örgütsel dışlanma 

arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca algılanan aşırı niteliklilik ölçeği 

alt boyutlarının da kendi arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler geliştirdiği tespit edilmiştir. 

Algılanan aşırı nitelikliliğin tüm alt boyutları (işini küçük görme ve kendini üstün görme) ile işten 

ayrılma niyeti ve örgütsel dışlanma arasında da pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ve 

son olarak örgütsel dışlanma ile işten ayrılma niyeti arasında da pozitif yönlü anlamlı ilişkiler 

tespit edilmiştir. Bu bulgular neticesinde, “Algılanan aşırı niteliklilik, örgütsel dışlanma ve işten 

ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.” İfadesiyle test edilmeye 

çalışılan H1 kabul edilmiştir. Dolayısıyla, niteliklilik duyguları yüksek olan bireylerin daha fazla 

örgütsel dışlanma yaşadıkları ve işten ayrıla yönünde niyetlerinin artış gösterdiği söylenebilir. 

Araştırmanın diğer hipotezlerini test etmek amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi 

sonuçlarına göre; örgütsel dışlanma istatistiksel olarak anlamlı düzeyde aşırı niteliklilikten 

etkilenmektedir. Bu bulgu neticesinde, “Algılanan aşırı nitelikliliğin örgütsel dışlanma üzerinde 

pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadesiyle test edilmeye çalışılan H2 kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte, örgütsel dışlanma istatiksel olarak anlamlı düzeyde aşırı niteliklilik alt boyutları 

olan “işini küçük görme” ve “kendini üstün görme” alt boyutlarından etkilenmektedir. Bu 

bulgular neticesinde, “Aşırı niteliklilik algısının (işini küçük görme) örgütsel dışlanma üzerinde 

pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ve “Aşırı niteliklilik algısının (kendini üstün görme) 

örgütsel dışlanma üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadeleriyle test edilmeye 

çalışılan H2a ve H2b kabul edilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına göre işten 

ayrılma niyeti istatistiksel olarak anlamlı düzeyde aşırı niteliklilikten etkilenmektedir. Bu 

bulgular neticesinde, “Algılanan aşırı nitelikliliğin işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı etkisi vardır” ifadesiyle test edilmeye çalışılan H3 kabul edilmiştir. Bununla birlikte işten 

ayrılma niyeti istatistiksel olarak anlamlı düzeyde aşırı niteliklilik alt boyutları olan “işini küçük 

görme” ve “kendini üstün görme” alt boyutlarından etkilenmektedir. Bu bulgular neticesinde, 

“İşini küçük görme (Aşırı niteliklilik alt boyutu) işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı etkisi vardır” ve “Kendini üstün görmenin (Aşırı niteliklilik alt boyutu) işten ayrılma 

niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadeleriyle test edilmeye çalışılan H3a ve 

H3b kabul edilmiştir. Ve son olarak işten ayrılma niyetinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

örgütsel dışlanmadan etkilendiği tespit edilmiş olup bu bulgu neticesinde, “Örgütsel dışlanmanın 

işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır” ifadesiyle test edilmeye 

çalışılan H4 kabul edildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

İlgili alan yazın ile araştırma sonucunda elde edilen bulgular karşılaştırıldığında sonuçların 

yazınla paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Alan yazındaki bazı çalışmalardan örnek verilecek 

olursa; Yıldız vd., (2017), Ye vd., (2017), Harari vd., (2017), Lobone vd., (2015), Akbıyık Ünsal 

(2016), Mutlu, (2013), Lobene ve Meade, (2013), Maynard ve Parfyonova, (2013), Maynard vd., 

(2006), Hoskins, (2003), Feldman ve Turnley, (1995), Hersch (1995) ve Burris, (1983) gibi 

yazarlar bireylerin algıladıkları niteliklilik düzeyleri arttıkça işten ayrılma niyetlerinin arttığını 
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ifade etmektedirler. Diğer yandan örgütsel dışlanma ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri 

ele alan Pelit, (2018), Yılmaz, (2017), Ng, (2017), Haq, (2014), Renn vd., (2013), Ferris vd., 

(2008) gibi yazarlar bu iki değişken arasında pozitif ve anlamlı ilişkilerin olduğunu tespit 

etmişlerdir. Diğer bir ifade ile örgüt içerisinde dışlanma hisseden bireylerin işten ayrılma niyetleri 

de artmaktadır. 

Sonuç olarak, algılanan aşırı niteliklilik düzeyi artış gösterdikçe örgütsel dışlanmanın ve işten 

ayrılma niyetinin de artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte bireylerin yaşadıkları 

örgütsel dışlanma problemleri de bireylerin işten ayrılma niyetlerini arttırmaktadır.  

Gerçekleştirilen araştırmanın yalnızca üç değişken arasındaki ilişki ve etkiyi incelemesi ve ilgili 

değişkenlerin neden-sonuçlarına ilişkin bilgi içermemesi araştırmanın kısıtını meydana 

getirmektedir. Bir diğer kısıtlılık ise, araştırmanın kesitsel bir özellik sergilemesidir. Nedensellik 

ilişkilerinin çok daha açık bir şekilde ifade edilebilmesi için ilerleyen süreçlerde araştırmacıların 

değişkenler arası ilişkileri boylamsal bir düzlemde ele alması önerilmektedir. Bunlara ek holding 

çalışanları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları söz konusu holdingde görev yapan 

118 birey ile sınırlandırılmaktadır. Bu yüzden diğer sektör çalışanları ve geniş örneklem kitleleri 

adına araştırma sonuçlarının bir genelleme iddiası bulunmamaktadır. Bu bağlamda ilerleyen 

dönemlerde araştırmacıların farklı sektörlerden ve meslek dallarından bireylerin dahil edildiği 

örneklemler üzerinde, çeşitli algı veya davranış değişkenleriyle ilişkili konuları bağdaştırarak söz 

konusu tutumların neden ve sonuçlarının tespit etmeleri ve çözüm önerileri ortaya koymaları 

tavsiye edilmektedir. 

Bununla birlikte araştırmacı ve uygulayıcılara şu öneriler de sunulmaktadır: 

 Bireyler, amaç ve beklentilerinin örgütsel amaç ve beklentilerle ne kadar uyumlu 

olduğunu fark ettiklerinde işe yönelik davranışlarında iyileşmeler olacağı için kişi-örgüt 

uyum teorisi çerçevesinde bireysel ve örgütsel amaçlar uyumlaştırılmalıdır.  

 Aşırı niteliklilik algısının azaltılabilmesi adına işe uygun insan politikasının işlerlik 

kazandırılması gerekmektedir. 

 Örgüt içerisinde aşırı niteliklilik algısına sahip bireylerin bir araya getirilmesiyle örgütsel 

yenilikçilik ve yaratıcılık davranışlarının arttırılması sağlanabilir. 

 Çalışanlara sağlanan örgütsel/sosyal destek onların örgütsel bağlılığını arttıracak ve işten 

ayrılma niyetlerini azaltacaktır. Dolayısıyla çalışanlar desteklenmeli, onlara değer 

verildiği hissettirilmelidir. Örgütsel/sosyal destek gören bireylerin toplumsal süreçler, 

örgütler, yöneticiler ve çalışma arkadaşlarıyla olan iletişim ve etkileşimleri olumlu yönde 

gelişecek ve bu da bireysel ve örgütsel performansın, etkinliğin ve verimliliğin artmasına 

sebebiyet verecektir.  

 Örgütsel yapıya olumlu yaklaşan, örgütün faaliyetlerini destekleyen ve örgüt kültürünü 

benimseyen bireylerin örgütsel dışlanma algısına daha az kapıldıkları şüphesizdir. Bu 

sebeple doğru örgütsel yapılar kurulmalı ve örgüt kültürü tüm çalışanlar tarafından 

benimsenmelidir. 

 Bireylere yönelik en önemli örgütsel çıktılardan bir tanesi iş tatminidir. İş tatmini yüksek 

olan bireylerin aidiyet duyguları artmaktayken, düşük olan bireylerin ise aidiyet 

duyguları azalmaktadır. Bununla birlikte iş tatmini düşük olan bireylerin örgütsel 

dışlanma algıları artmakta ve işten ayrılma niyeti noktasında eğilim göstermektedirler. 

 Örgütsel dışlanmanın engellenebilmesi noktasında atılacak en önemli adımlardan bir 

tanesi de takım çalışmasıdır. Takım çalışması sayesinde bireyler sürekli birbirleriyle 

etkileşim ve iletişim içerisinde olacak, iş süreçlerine katılmama ve oluşabilecek 

muhtemel dışlanma ve yalnızlıkların önüne geçilecektir.  

 Sosyal birer varlık olan bireylerin duygusal ve psikolojik gereksinimleri dikkate 

alınmalıdır. Bireylere duygusal ve psikolojik açıdan destek sağlayabilecek duygu 

yönetimi, rehberlik ve ruhsal yardım, psikolojik danışma gibi destekler verilmelidir. 
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 Örgüt içerisinde bilginin, sosyal güvenin, paylaşılan hedeflerin, örgütsel desteğin, norm 

ve kuralların paylaşılacağı kesintisiz, net, açık ve doğru bir iletişim ağının kurulması 

gerekmektedir. 
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BİREYSEL İNOVASYONUN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE 

ÖZGÜVENİN ARACILIK ROLÜ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Makbule Hürmet ÇETİNEL 

Uşak Üniversitesi, hurmet.cetinel@usak.edu.tr,  

Öğr. Gör. Dr. Ethem MERDAN 
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Özet 

Bireylerin yaratıcı düşünmesi, yenilikleri keşfetmesi ve kendini geliştirmesi anlamına gelen bireysel inovasyon kavramı 

girişimcilik niyeti olan bireyleri etkileyebilmektedir. Ancak bazen girişimcilik fikirleri tasarı aşamasında kalmakta, 

niyetten öteye gidememekte ve hatta başlamadan bitmektedir. Girişimcilik niyetinin hayata geçirilebilmesinde, bireyin 

yeteneğine ve kendine inanması yani özgüveni de etkili olabilir. Bu çalışmanın amacı, bireysel inovasyonun girişimcilik 

niyeti üzerine etkisinde özgüvenin aracı rolünü belirlemektir. Araştırma verileri Uşak ve Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi öğrencilerinden toplanmıştır (n= 392). Araştırma sonucunda bireysel inovasyonun girişimcilik niyetini ve 

özgüveni pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerine etkisinde 

özgüvenin aracı rolü oynadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bireysel İnovasyon, Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti, Özgüven.  

 

THE MEDIATING ROLE OF SELF-CONFIDENCE IN THE EFFECT OF 

INDIVIDUAL INNOVATION ON ENTREPRENEURIAL INTENTION 

 

Abstract 

The concept of individual innovation, which means that individuals think creatively, discover innovations and develop 

themselves, can affect individuals with entrepreneurial intention. However, sometimes entrepreneurial ideas remain at 

the design stage, cannot go beyond the intention and even end before they begin. The individual's belief in his abilities 

and self-confidence can also be effective in realizing the entrepreneurial intention. The aim of this study is to determine 

the mediating role of self-confidence in the effect of individual innovation on entrepreneurial intention. Research data 

were collected from students of Uşak and Kırşehir Ahi Evran University (n= 358). As a result of the research, it has 

been determined that individual innovation has a positive effect on entrepreneurial intention and self-confidence. In 

addition, it has been determined that self-confidence plays a mediating role in the effect of individual innovation on 

entrepreneurial intention. 

 

Key Words: Individual Innovation, Entrepreneurship, Entrepreneurial Intention, Self-Confidence. 

 

GİRİŞ 

Günümüzdeki hızlı değişim ve teknolojik gelişim süreçleri hem işletmeleri hem de bireyleri 

etkilemektedir ve bu süreçlerde inovasyon kavramı önemli rol oynamaktadır. İnovasyon, 

işletmelere yeni iş fırsatları, ürünler, müşteriler, pazarlar sunmaktadır ve işletmelerin rekabet 

avantajı yakalamasında önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden işletmelerin inovasyon süreçlerini 

yakından takip etmesi ve çalışanlarını bireysel inovasyon açısından desteklemesi önem 

taşımaktadır. İşletmeler müşterilere ulaşabilmek, yeni pazarlara açılmak, ürün yeniliğini 

yakalamak, müşterilere hızlı teslimat gerçekleştirebilmek ve maliyetleri azaltabilmek için 

inovasyonu önemsemelidirler. Çünkü inovasyonu dikkate almayan, değişimi ve yeniliği fırsatlara 

dönüştüremeyen işletmelerin varlıklarını sürdüremedikleri ve piyasadan çekilmek zorunda 

kaldıkları görülmektedir. Dolayısıyla işletmeler inovasyonu bir amaç haline getirmelidirler. 

İnovasyonun bireysel yönünü ifade eden bireysel inovasyon ise bireyin hayatının her aşamasında 

önüne çıkan durumlarda inovatif çözümler üretebilmesidir. Bireysel inovasyona sahip bireyler 

yeni fikir ve yaratıcı davranışlar ortaya koyabilir ve bu onların özgüvenlerinin artmasını 

sağlayabilir. Özgüveni yüksek bireylerin girişimcilik niyetlerinin de diğer bireylere kıyasla daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Bu yüzden girişimcilik niyeti öncesinde inovatif düşünce ve 

davranışlara, beraberinde de özgüvene sahip olunması önem taşımaktadır. Çünkü özgüvene sahip 

bireyler, girişimcilik niyetlerini daha kolay ve hızlı hayata geçirmektedirler. 
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Girişimcilik niyeti, bireyin girişimcilik yapmaya yönelik düşüncelere sahip olması anlamına 

gelmektedir ve bireyin bu niyetinin gerçekleşmesi için yenilikçi fikirlere ve kendine güven 

duyması gerekmektedir. Girişimciler açısından da inovasyon örgütsel üretkenlik ve etkinliği 

artırmak, küresel rekabet ile başedebilmek için günümüz iş hayatında önemli bir yere sahiptir. 

Girişimciler pazara yeni bir mal veya hizmet sunar ya da mevcut olan bir mal veya hizmeti 

geliştirerek pazara sunarlar. Böylece rekabet güçlerini artırmaktadırlar. Bu bağlamda 

girişimcilerin yeni fikir ve buluşları değerlendirerek pazara sunabilmesi için inovasyonu 

oluşturması gerekmektedir.  

Bu çalışmada, bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerine etkisinde özgüvenin aracı role 

sahip olup olmadığı araştırılmaktadır. Bireysel inovasyona ilişkin ilgili literatür incelendiğinde 

Hassi ve Rekonen (2018), inovasyonun merkezinde bireyin yer aldığını, bireyin yenilikçi olma 

yeteneği ve isteğinin inovasyon davranışını etkilediğini ifade etmiştir. Amo ve Kolvereid (2005), 

bireysel özelliklerin ve kişiliğin bireysel inovasyonu etkilediğini belirtmiştir. Audenaert vd. 

(2017), inovasyon gereksinimlerinin çalışanların psikolojik güçlendirme ile bireysel inovasyon 

çabalarını ortaya çıkardığını ifade etmişlerdir ve çalışmalarında güçlendirmenin bireysel 

inovasyonu etkilediğini bulgulamışlardır. Ancak, psikolojik güçlendirmenin bireysel inovasyona 

dönüşme derecesinin işin karmaşıklık düzeyine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Pihlajamaa 

(2017), bireysel motivasyonun radikal inovasyon yeteneğinin önemli bir bileşeni olduğunu 

belirtmiştir. Yöneticilerin, çalışanlar için hedefler oluşturup, örgütsel destek ile bireysel 

motivasyonu sağladığında başarı üzerinde etkili sonuçlar elde edilebileceğini bulgulamıştır.  

Moussa ve El Arbi (2020), örgütte insan kaynakları bilgi sistemleri kullanımının bireysel 

inovasyon yeteneği üzerinde etkisi olduğunu saptamışlardır. Ayrıca, çalışanların duygusal 

bağlılıklarının insan kaynakları bilgi sistemleri kullanımı ile bireysel inovasyon yeteneği 

arasındaki ilişkiyi düzenlediğini belirlemişlerdir. Gomes vd. (2015), kendi kendine liderlik (öz-

liderlik), işe bağlılık ve bireysel inovasyon arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Kendi kendine liderlik 

ile bireysel inovasyon arasındaki ilişkide işe bağlılığın aracı rolü olduğunu bulgulamışlardır. 

Heinze ve Heinze (2020), bireysel inovasyonun benimsenmesinde örgüt kültürünün rolünün 

olduğunu ileri sürmüştür.  Hammond vd. (2011), örgütsel iklimin, yaratıcılığın, iletişimin ve 

çalışanın güven düzeylerinin bireysel inovasyonu etkilediğini belirtmişlerdir. Liu vd. (2019), 

psikolojik sahiplenme ve psikolojik güçlendirmenin bireysel inovasyon davranışı ile pozitif yönlü 

bir ilişkisi olduğunu saptamışlardır. Psikolojik güçlendirmenin örgütsel inovasyon iklimi ile 

inovasyon ilişkisinde moderatör rolü olduğunu belirlemişlerdir. Eikelboom vd. (2018), bireysel 

inovasyonun sürdürülebilir inovasyon üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ifade etmişlerdir. 

Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi bireysel inovasyon örgüt için ve sürdürülebilir inovasyon 

için önem taşımaktadır. İnovasyonun geliştirilebilmesinin bireysel inovasyon yeteneğine bağlı 

olduğu söylenebilir. 

Girişimcilik niyetine ilişkin çalışmalar incelendiğinde ise Jena (2020), bireyin girişimci 

davranışlarının girişimcilik niyeti tarafından etkilendiğini belirlemiştir. Ayrıca bireyin 

girişimcilik niyeti ve girişimcilik eğitimine yönelik davranışlarında tutumun olumlu bir etkisi 

olduğunu bulgulamıştır. Ozaralli ve Rivenburg (2016) bireyin yaratıcılığı ile tecrübesi arasında 

bir ilişki olduğunu, yaratıcılığın girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

Gregorio vd. (2021), girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetini ve öz yeterlilik algısını 

artırdığını saptamışlardır. Tantawy vd. (2021), yaratıcı özyeterlilik ve girişimcilik niyeti 

ilişkisinde tutumun ve yaratıcı süreç katılımının rolü olduğunu belirtmişlerdir. Ballı ve Üstün  

(2019) kişilik özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerinde etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca 

bireyin kendine güveni, başarma ihtiyacı ile iç kontrol odağı ve belirsizliğe karşı toleransın 

girişimcilik niyetini etkilediğini belirlemişlerdir. Yapılmış çalışmalar doğrultusunda girişimcilik 

niyetinin bireyin girişime başlaması ve girişimcilik faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli bir 

unsur olduğu söylenebilir. Girişimcilik niyetinin girişime başlamanın ilk adımı olduğu 

belirtilebilir.  

Özgüvene ilişkin çalışmalara bakıldığında da Zulkosky vd. (2021), bireyin bilgisinde, 

performansında, memnuniyet düzeyinde özgüvenin etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Marafon vd. 

(2018) özgüvenin, risk kabulü ve risk algılaması arasındaki ilişkiyi düzenlediğini 
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bulgulamışlardır. Otache (2021), davranışa yönelik tutumların ve algılanan davranışsal kontrolün 

girişimcilik niyeti ile önemli ölçüde pozitif bir ilişkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 

Özgüvenin girişimcilik niyeti ile pozitif yönlü bir ilişkisi olduğunu belirlemişlerdir. Bunun 

yanısıra davranışa yönelik tutumlar ile girişimcilik niyetleri arasındaki ve algılanan davranışsal 

kontrol ile girişimcilik niyetleri arasındaki ilişkilere özgüvenin aracılık ettiğini tespit etmişlerdir. 

Dar vd. (2021), algılanan aşırı nitelikliliğin işyerinde inovasyon davranışını teşvik ettiğini ve 

yaratıcı özgüven üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak olumlu etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca aşırı niteliklilik ve inovasyon davranışı arasındaki ilişkide yaratıcı özgüvenin aracılık 

etkisi olduğunu bulgulamışlardır. Yaratıcı özgüvenin algılanan psikolojik güven tarafından 

yönetileceğini ifade etmişlerdir. Martins vd. (2018), girişimcilik eğiliminde hem özgüvenin hem 

de başarısızlık korkusunun belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. Özgüven, girişimcilik eğilimi 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip iken; başarısızlık korkusunun girişimcilik eğilimi üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olduğunu bulgulamışlardır. Kirkwood (2009), kadın girişimcilerin 

özgüven düzeylerinin erkek girişimcilere göre daha az düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Kadın 

girişimcilerin kendi yetenekleri konusunda özgüven eksikliği yaşadığını ve finansal erişim 

sorunlarının da etkili olduğunu ileri sürmüştür. Jang vd. (2017), özgüven ile iş doyumu arasında 

güçlü bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Bu çalışmalardan hareketle bir şeye başlamanın ve 

gerçekleştirmenin temelinde özgüvenin önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bireyin 

kendine olan inancı ve özgüveni de girişimciliğe başlamasını ve başarılı olmasını etkileyebilir. 

İlgili yazın incelendiğinde araştırmaya konu olan bireysel inovasyon, girişimcilik niyeti ve 

özgüvene ilişkin bütüncül bir çalışmaya rastlanılamadığı görülmektedir. Bu çalışma ile yazındaki 

bu boşluğa katkı sağlanacaktır. Ayrıca bu çalışma gelecekte bu konular hakkında çalışma yapacak 

araştırmacılara veya girişimcilik niyeti olanlara yol gösterici olabilecektir. Çalışmada bireysel 

inovasyonun olumlu yönde etkileşimde bulunacağı özgüven ve girişimcilik niyeti üzerinde 

durulmaktadır. Çalışmanın temel sorunu, bireysel inovasyon yetersizliği veya özgüven eksikliği 

nedeniyle bireyin girişimcilik niyetinin gerçekleşememesidir. Bu çerçevede çalışmanın temel 

amacı, bireysel inovasyon, girişimcilik niyeti ve özgüven arasındaki etkileşimleri belirlemektir. 

Bu amaca bağlı olarak araştırma sorusu “Bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerine 

etkisinde özgüven aracılık etkisine sahip midir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma Uşak ve 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi örnekleminde yapılmış olup, öğrenciler açısından bir işsizlik 

çözüm yöntemi olan girişimciliğin öneminin anlaşılması ve farkındalık oluşması için üniversite 

öğrencilerine yönelik uygulanmıştır. 

1. Bireysel İnovasyon  

İnovasyon, ekonomik, idari, kültürel ve toplumsal süreçleri içeren değişiklik ve yenilikler olarak 

ifade edilmektedir (Elçi, 2006: 2). Başka bir ifadeyle inovasyon, girişimcinin karşılaştığı 

durumlar karşısında çözüm üretme ve yaratıcı olma yeteneğidir (Littunen, 2000: 295). İnovasyon, 

icat, ustalık, yenilik, yaratıcılık, özgünlük, keşif, hayal gücü ve girişim terimlerini içermekle 

birlikte bireyler ve örgütlerde değişim yaratan bir süreçtir. Bu süreç, yeniliğin hazırlanması ve 

uygulanmasına, örgütlere ve bireylere göre farklılık göstermektedir. Öncelikle değişikliklerin 

gerekli olduğu fark edilir, hedefler belirlenir ve daha sonra inovasyon geliştirilmektedir (Yu, 

2018: 15). İnovasyon bir zihniyet, süreç ve sonuç olarak ele alınabilir. Bir zihniyet olarak 

inovasyon, bilginin içselleştirilmesine yöneliktir. İnovasyon işletmeye yerleştiğinde çalışanlar 

tarafından inovasyonu destekleyici bir örgüt kültürünün yaratılması söz konusu olmaktadır. Bir 

süreç olarak inovasyon, sonuçların elde edilebilmesi için inovasyonun nasıl organize edilmesi 

gerektiği ile ilgilenmektedir. İnovasyon, yeni bir ürünün oluşturulması ve geliştirilmesidir. Bir 

sonuç olarak inovasyon ise, işletmenin ulaşmak istediği çıktıyı ifade etmektedir. İşletmenin, ürün 

yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, iş modeli yeniliği, tedarik zinciri yeniliği veya 

organizasyonel yenilik gibi hangi çıktıyı elde etmek isteğini vurgulamaktadır. Rekabetin ön 

koşulu olan inovasyon kavramını, işletmeler vizyonlarına ve misyonlarına dahil etmektedir 

(Kahn, 2018: 453).  

İnovasyon işletmelerin küresel ekonomide ve yüksek rekabet ortamında başarı faktörlerini 

oluşturmaktadır. İşletmelerin yenilik çabaları ve performansları, inovasyon süreçlerinde 
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önemlidir ve işletme için gelecekteki fırsatları yakalamayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca inovasyon, 

işletmenin varlığını sürdürebilmesi (Rajapathirana ve Hui, 2018: 44) ve rekabet avantajı elde 

edebilmesi için de önemli bir unsurdur (Souto, 2015: 142). İnovasyon, değer yaratmada,  iş 

performansını artırmada, işletmenin yeteneklerinin geliştirilmesinde, müşterilerin ihtiyaçlarına 

uygun ürün üretmesinde ve kaliteli üretim yapabilmesinde önemli bir faktördür. (Rumanti vd., 

2012: 694; Hamidi ve Benabdeljlil, 2015: 286). Bireysel inovasyon, yenilik süreçlerinde kişisel 

özellik, bilgi, işbirliği yolu ile somutlaştırılmış ve uygulanmış yenilikler yaratmaya bağlı 

yetkinlik, beceri ve tutumları ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile bireysel inovasyon, bireyin 

yenilikçi olma isteğinin yanı sıra bilişsel yetenekleri, teknik becerileri ve kişilik özellikleri ile 

yenilikçi davranışlarının etkilenmesidir (Hero vd., 2021: 485). Bireysel inovasyon, bireyin bir 

yeniliği geliştirmesi, kabul etmesi ve yeniliği uygulamasıdır (Yuan ve Woodman, 2010: 333). Bu 

açıklamalardan hareketle bireysel inovasyon, bireyin yetenek ve bilgisinin farkında olup kendini 

geliştirmeye yönelik davranışlarda bulunması durumu olarak ifade edilebilir.  

Bireysel inovasyon, örgütsel yenilik davranışının temel bir bileşenidir. Bireysel inovasyon 

davranışı, yenilik ve gelişim için işletmelerde önemli rol oynamaktadır. Bireysel inovasyon ile 

yenilikçi fikirler yaratılır, diğer grup üyelerine bu yeni fikirler tanıtılır ve yeniliklerin uygulanması 

sağlanır. Böylece bireysel inovasyon davranışı ile iş performansının iyileştirilmesine katkı 

sağlanır. Bireysel inovasyon davranışı bireysel ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir (Luo vd.,  

2020: 2). Diğer taraftan bireysel inovasyon davranışlarının oluşmasında bireyin kişilik özellikleri 

de etkili olmaktadır. Gelişime açık bireylerin daha fazla inovatif davranışlar sergileyeceği 

söylenebilir. 

2. Girişimcilik Niyeti 

Girişimcilik, yenilik ve yatırım yapma, istihdam sağlama, yeni pazarlara açılma, ürün ve 

tekniklerde genişleme durumu olarak ifade edilebilir (Briggs, 2009: 788). Başka bir ifadeyle 

girişimcilik, bir takım riskleri ve sorumlulukları göze alarak işletmenin kurulması, fırsatların 

değerlendirilerek kazanç elde edilmesidir (İyidemirci ve Aydoğan, 2020: 84). Niyet ise, bireyin 

gelecekte yeni bir iş kurma eğilimi göstermesi ve potansiyele sahip olması olarak tanımlanabilir 

(Bui vd., 2020: 370). Niyet, bireylerin eylemleri gerçekleştirmesi için ön koşuldur, itici bir 

faktördür ve girişimciliği yönlendirmektedir (Shi, vd., 2020: 1). Girişimcilik niyeti de, kişinin 

ticari bir yatırım yapacak şekilde kendi işini oluşturma doğrultusunda karar alması anlamına 

gelmektedir (Şeşen ve Basım, 2012: 25). Başka bir ifadeyle bireyin ticari girişimde bulunma 

kararlılığı ve istekli olması durumudur (Amanamah vd., 2018: 140). Ya da girişimcilik niyeti, 

girişimci davranışlar oluşmadan önce şekillenen zihinsel durum olarak ifade edilebilir (Bui vd., 

2020: 370). Bu ifadelerden hareketle girişimcilik niyeti, bir işe başlamadan önce bireyin bir işi 

istemesi, tasarlaması, fikir yürütmesi, kararlar alması ve bu yönde eğilimler göstermesi olarak 

tanımlanabilir.  

Girişimcilik niyeti, Ajzen (1985) tarafından ileri sürülen Planlı Davranış Teorisi ile 

açıklanabilmektedir. Planlı davranış teorisi girişimcilik niyetini açıklamak için temel çerçeveyi 

oluşturmaktadır. Planlı Davranış Teorisi; bireyin davranışa yönelik tutumu, öznel normları ve 

algılanan davranışsal kontrolü olmak üzere üç boyutlu olarak değerlendirilmektedir (Martins vd., 

2022: 1).  Kolvereid (1996) ise,  girişimcilik niyetinin üç bağımsız belirleyiciden etkilendiğini 

ifade etmiştir. Bu belirleyiciler; girişimciliğe karşı tutum, öznel norm ve algılanan davranışsal 

kontrol olarak ele alınmıştır. Girişimcilik niyeti, bireyin girişimcilik için strateji, süreç ve iş 

yapma şekillerine yönelik bireyin davranış ve tutum oluşturmasıdır (Lumpkin ve Dess, 2001: 

430).  Birey arzu ettiği girişimcilik fırsatına ve sonuçlarına ulaşmanın mümkün olduğunu algılarsa 

ve yönetsel yetenekleri ile bu amacını  sürdürmek için girişimci bir niyet oluşturmaktadır 

(Douglas, vd., 2021: 2). Girişimcilik niyeti ile birey, girişimci davranışı gerçekleştirmek için 

ortaya bir çaba çıkarmaktadır (Liñán ve Chen, 2009: 596). 

3. Özgüven 

Özgüven, bireyin kendi bilgisine, gücüne ve yeteneğine olan inancıdır (Aoyama vd., 2013: 505). 

Bireyin kendine duyduğu özgüven, olaylara karşı durumu kontrol edebilmesi, kendine olan 

sevgisi, inancı ve kendisi ile ilgili güzel duygular geliştirerek kendini iyi hissetmesi olarak 
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açıklanabilir  (Ezmeci ve Dilekmen, 2018: 16). Girişimcilik niyetinin gelişmesinde, bireylerin 

bilgi ve becerilerine duyduğu özgüven önemli bir unsurdur ve bireyin bir projeyi organize etmesi, 

belirli hedeflere ulaşmak için gerekli olan görevleri ve durumları yerine getirmesi, süreçleri 

yürütmesi konusunda kişisel yeteneklerine duyduğu inanç ve tutum olarak da ifade edilebilir 

(Vidal-Suñé ve López-Panisello, 2013: 77). Bu açıklamalardan hareketle özgüven, bireyin sahip 

olduğu bilgi ve becerilere dayanarak kendini ifade edebilmesi, olaylara yaklaşması ve davranış 

göstermesi olarak tanımlanabilir.  

Bireyin güven ve kaygı seviyesi hem kendisi hem de çevresi ile olan etkileşimlerini nasıl 

algıladığını etkilemektedir. Öz-yeterlilikten oluşan güven, bireye özgü öz yeterlilik ve 

dayanıklılık durumunu ifade etmektedir. Öz-yeterlilik ise, bireyin ne kadar iyi olduğuna dair 

kendisi ile ilgili yargısıdır. Yüksek öz-yeterlilik bireyin zorluklarla karşılaştığında bireyin 

dayanıklılık göstermesine yardımcı olmaktadır (Harris, 2021: 2). Özgüven ise bir durumu idare 

etme yeteneklerine sahip olma algısı, olayları kontrol edebilme inancı ve kendini olduğu gibi 

kabullenmesi, öznel iyi oluşu düzeyinin yüksek olmasıdır. Özgüven, özsaygı olarak da ifade 

edilebilir (Shrauger ve Schohn, 1995: 255).  

4. YÖNTEM 

4.1. Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemleri  

Araştırmada verilerin toplanmasını sağlamak için online anket yöntemi (soru formu) 

uygulanmıştır. Soru formunun ilk bölümünde 8 adet demografik soru yer almaktadır. İkinci 

bölümünde Hurt vd. (1977) tarafından geliştirilen 20 ifadeli bireysel inovasyon ölçeği yer 

almaktadır. Bireysel inovasyon ölçeğinde yer alan ifadeler, “Yeni fikirleri denemekten 

hoşlanırım.” ve “Yeni fikirlere açığım.” şeklindedir. Üçüncü bölümde Liñán ve Chen (2009)’in 

geliştirdiği, 6 ifadeden oluşan girişimcilik niyeti ölçeği bulunmaktadır. Girişimcilik niyeti 

ölçeğinde yer alan ifadeler, “Bir Girişimci olarak her şeyi yapmaya hazırım.” ve “Kendi işimi 

kurmak ve sürdürmek için her türlü çabayı göstereceğim.” şeklinde örneklendirilebilir. Dördüncü 

bölümde ise Veale ve Quester (2007) tarafından geliştirilen özgüven ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 

10 ifadeden oluşmaktadır. Özgüven ölçeğine ilişkin ifadeler ise, “Birçok sosyal olayda son derece 

aktif olduğumu hissediyorum.” ve “Davranışlarımın diğerleri tarafından önemsenmeyeceği 

konusunda nadiren korkuya kapılırım.” Şeklindedir. Katılımcıların bu ölçeklerdeki her bir 

maddeye vereceği cevap için 5’li Likert ölçeği kullanılmış olup puanlamalar 1= “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, 2= “Katılmıyorum”, 3= “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 4= “Katılıyorum”, 

5= “Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir.  

Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bireysel inovasyon, girişimcilik niyeti ve 

özgüven ölçeklerinin güvenirliklerini tespit etmek için cronbach alpha güvenirlik analizi, 

geçerliliklerini tespit etmek için doğrulayıcı faktör analizi; demografik özellikleri belirlemek için 

tanımlayıcı istatistiki analizler; değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi 

ve bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerine etkisinde özgüvenin aracılık rolünü incelemek 

için ise Preacher ve Hayes (2004) ‘ in bootstrap metodu kullanılacaktır. 

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Uşak üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde 2021 yılında 

eğitim gören öğrenciler olarak belirlenmiştir. YÖK verilerine göre 2020-2021 eğitim öğretim 

döneminde Uşak Üniversitesi’nde 28519, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde ise 18680 

üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Toplamda iki üniversitede 2021 yılında 47.199 öğrenci 

olduğu görülmektedir (YÖK, 2021). Evreni oluşturan herkese ulaşma imkânının olmaması, 

maliyet ve zaman kısıtlarından ve pandemiden dolayı kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Bu örnekleme yöntemi, araştırmacının hedef evrenden örneklem oluşturmasında hızlı ve pratik 

olma imkânı veren, zaman ve maliyet gibi kısıtlar açısından kolaylık sağlayan bir yöntemdir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 123).  

Üniversite öğrencilerinin potansiyel girişimci adayı olmaları ve bir işsizlik çözüm yöntemi olarak 

girişimciliğin öneminin fark edilmesi için örneklem üniversite öğrencileri olarak belirlenmiştir. 

Diğer taraftan girişimcilik niyetine yönelik yapılan literatürdeki çalışmaların üniversite 
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öğrencileri kapsamında yoğunlaştığı görülmektedir. (Alparslan vd., 2017; Özler vd., 2017; Yanık 

vd., 2017; Durak, 2018; Yeşilay ve Yavaş, 2017; Anjum vd., 2021; Neneh, 2014; Li ve Wu, 2019; 

Nowiński ve Haddoud, 2019; Pihie ve Bagheri, 2013). Bu bağlamda çalışmanın örneklemi 

üniversite öğrencileri olarak belirlenmiştir ve anket bu iki üniversite öğrencilerine uygulanmıştır. 

Çalışma kapsamında online olarak hazırlanmış soru formu 500 öğrenciye gönderilmiş ve 358 

öğrenciden yanıt alınabilmiştir. Soru formuna geri dönüş oranı % 71,6’dır. Eldeki veri evreni 

temsil edebilir niteliktedir. 

4.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmaya yol gösterici olması ve hipotezlerin oluşturulması açısından aşağıdaki model 

kurulmuştur.     

 

 

 

      

 

 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Literatürde bireysel inovasyonun özgüven üzerine etkisini inceleyen yeterli düzeyde bir 

çalışmaya rastlanılamamıştır. Demir vd., (2021) çalışmasında girişimcilik ve yenilikçilik 

düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bireysel inovasyon yani 

kişinin kendini yenilemesi, geliştirmesi anlamına gelmekle birlikte bireyin kendisine duyduğu 

özgüveni artırabilir. Buradan yola çıkarak bireysel inovasyon ile özgüven arasındaki ilişkiye 

yönelik aşağıdaki hipotez tasarlanmıştır. 

H1: Bireysel inovasyonun özgüven üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

Literatür çalışmalarından Ashourizadeh vd. (2014) çalışmalarında inovasyona güvenin 

girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Rathore vd. (2015) çalışmalarında 

özgüvenin, algılanan resmi destek ve girişimcilik niyetleri arasındaki ilişkide aracılık rolü 

oynadığını, özgüvenin girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Ayub vd. 

(2017) de inovasyonun girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Serbest ve 

Göksel (2021) çalışmalarında yenilikçi davranışın girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediğini 

belirlemişlerdir. Bu açıklamalardan yola çıkarak bireysel inovasyon ile girişimcilik niyeti 

arasındaki ilişkiye yönelik aşağıdaki hipotez tasarlanmıştır.   

H2: Bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

Literatür incelendiğinde Otache vd. (2021), Naktiyok vd. (2010), Atiya ve Osman (2021), 

Samydevan vd. (2021), Qiao ve Huang (2019), Ferreira vd. (2012), Garaika ve Margahana (2019) 

çalışmalarında özgüveninin girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Bu 

çalışmalardan hareketle özgüvenin girişimcilik niyetini artırdığı söylenebilir. Yani yetenek ve 

bilgisine güvenen bireyin girişimcilik konusundaki niyetinin daha  da artacağı ifade edilebilir. Bu 

açıklamalardan hareketle özgüven ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiye yönelik şu hipotez 

oluşturulmuştur: 

H3: Özgüvenin girişimcilik niyeti üzerine pozitif yönlü etkisi vardır. 

Nasip vd. (2017) çalışmalarında inovasyon ve özgüvenin girişimcilik niyetini pozitif yönde 

etkilediğini tespit ettikleri gözlemlenmektedir. H1 hipotezinde bireysel inovasyonun girişimcilik 

niyetini, H3 hipotezinde de özgüvenin girişimcilik niyetini pozitif yönde etkileyen çalışmalar 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bireysel inovasyonun girişimcilik niyetine olan etkisinde 

özgüven var olan etkiyi aracı rol oynayarak daha da artırabilir. Buradan hareketle aşağıdaki 

hipotez oluşturulmuştur: 

H4: Bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerine etkisinde özgüvenin aracı rolü vardır.  

Bireysel 

İnovasyon 

Özgüven 

Girişimcilik 

Niyeti 

 H2 (+) 

 

H3 (+)  

 
H1 (+) 
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5. BULGULAR 

Araştırmadaki katılımcılara ait cinsiyet, ailenin ortalama aylık geliri, ailenin yaşadığı bölge, 

babanın ve annenin eğitim durumu, babanın ve annenin mesleği gibi demografik bilgiler, Tablo 

1’de açıklanmaktadır. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 
Cinsiyet Sayı % Babanın Mesleği Sayı % 

Kadın  110 30,7 Girişimci/ Esnaf 64 17,9 

Erkek 248 69,3 İşçi 102 28,5 

Ailenin Ortalama Aylık Geliri Sayı % Memur 55 15,4 

2000 TL'den az 73 20,4 Emekli 51 14,2 

2000-5000 TL 211 58,9 Çiftçi 24 6,7 

5001-10000 TL 54 15,1 Diğer 62 17,3 

10000 TL’den fazla 20 5,6 Annenin Mesleği Sayı % 

Ailenin Yaşadığı Bölge Sayı % Girişimci/ Esnaf 26 7,3 

Karadeniz Bölgesi 11 3,1 İşçi 30 8,4 

İç Anadolu Bölgesi 197 55,0 Memur 31 8,7 

Marmara Bölgesi 26 7,3 Emekli 20 5,6 

Ege Bölgesi 50 14,0 Çiftçi 6 1,7 

Doğu Anadolu Bölgesi 20 5,6 Diğer 245 68,4 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 19 5,3  

Akdeniz Bölgesi 35 9,8 

Babanın Eğitim Durumu Sayı % Annenin Eğitim Durumu Sayı % 

Okuryazar değil 20 5,6 Okuryazar değil 44 12,3 

İlköğretim 141 39,4 İlköğretim 144 40,2 

Ortaöğretim 106 29,6 Ortaöğretim 104 29,1 

Önlisans 42 11,7 Önlisans 37 10,3 

Lisans 34 9,5 Lisans 16 4,5 

Yüksek Lisans 4 1,1 Yüksek Lisans 3 0,8 

Doktora 11 3,1 Doktora 10 2,8 

Tablo 1’de görüleceği üzere katılımcıların %69,3’ü (248 kişi) erkeklerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların ailelerinin ortalama aylık gelirine bakıldığında % 58,9’u (211 kişi) 2000-5000 TL 

arasında gelire sahiptir ve ailelerin % 55’i (197 kişi) İç Anadolu Bölgesi’nde yaşamaktadır. 

Babaların eğitim durumu incelendiğinde % 39,4’ü (141 kişi) ilköğretim, % 29,6’sı (106 kişi) 

ortaöğretim eğitimi almıştır. Yine benzer şekilde annelerin eğitim durumu incelendiğinde % 

40,2’si (144 kişi) ilköğretim, %29,1’i (104 kişi) ortaöğretim eğitimi aldığı görülmektedir. 

Katılımcıların babalarının mesleği incelendiğinde % 28,5’inin (102 kişi) işçi, annelerinin ise 

68,4’ünün (245 kişi) ise diğer grubunda (ev hanımı) yer aldığı görülmektedir. 

Ölçeklerin güvenirlik analizine ilişkin Cronbach Alpha değerleri aşağıdaki Tablo 2’dedir: 

Tablo 2. Araştırma Ölçeklerine İlişkin Cronbach Alpha Değerleri 
Ölçekler Ölçme Aralığı İfade Sayısı α Katsayısı 

Bireysel İnovasyon 5’li Likert 20 0,837 

Girişimcilik Niyeti 5’li Likert 6 0,830 

Özgüven 5’li Likert 4 0,889 

Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklerin güvenilirlik analizleri yapılmıştır ve Tablo 2’de 

gösterilmektedir. Bireysel inovasyon ölçeği için cronbach α=0.837, girişimcilik niyeti ölçeği için 

cronbach α=0.830 ve özgüven ölçeği için cronbach α=0.889 değerleri elde edilmiştir. Bu değerler 

ölçeklerin güvenilirliğinin yüksek seviyede olduğunu göstermektedir (Yıldız ve Uzunsakal, 2018: 

19).  

Çalışmanın modelindeki bireysel inovasyon, girişimcilik niyeti ve özgüven ölçeklerinin 

güvenilirliklerinin ve geçerliliklerini belirleyebilmek için ölçüm modeline doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) uygulanmıştır ve Tablo 3’deki gibidir: 

 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Tablo 3. Ölçüm Modelinin DFA Sonuçları 

Ölçek 
İfade 

Sayısı 

Std. 

Faktör 

Yükleri 

t 

Değerleri 
*** 

χ2/df GFI 

 

CFI NFI 

 

TLI RMSEA 

 

CR 

 

AVE 

Bireysel 

İnovasyon 

Bİ1 ,602 * 

 

 
 

 

1.632 

 

 
 

 

.936 

 

 
 

 

.960 

 

 
 

 

.903 

 

 
 

 

.952 

 

 
 

 

.042 

.848 
 

.676 
 

Bİ2 ,667 10,063 

Bİ3 ,606 9,450 

Bİ8 ,554 8,805 

Bİ9 ,671 10,113 

Bİ11 ,607 9,407 

Bİ12 ,549 8,734 

Bİ14 ,506 8,160 

Bİ16 ,508 8,207 

Bİ18 ,595 9,265 

Bİ19 ,537 8,583 

Girişimcilik 

Niyeti 

GN1 ,623 * 

.834 .602 

GN2 ,592 10,637 

GN3 ,717 10,597 

GN4 ,698 10,366 

GN5 ,606 9,288 

GN6 ,692 10,351 

Özgüven 
Ö1 ,635 * 

.802 .581 
Ö2 ,521 8,796 

    *1’e sabitlenmiş olduğunu ifade eder. *** p<.001 

Tablo 3’de görüldüğü gibi ölçek maddelerinin standartlaştırılmış faktör yükleri 0.506 ile 0.717 

arasında değişmektedir.  Bu yüklerin 0.50 değerinin üzerinde olması ölçütün sağlanmış olduğunu 

göstermektedir (Hair vd., 2006). Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda bireysel inovasyon 

ölçeğinin 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20. ifadeleri,  özgüven ölçeğinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ifadeleri 

faktör yükleri düşük olduğu için analiz kapsamından çıkarılmıştır.  

Tablo 3’de görüleceği üzere doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre χ2/sd=1.632, GFI=0.936, 

CFI=0.960, NFI=0.903, TLI=0.952, RMSEA=0.042 değerini aldığı görülmektedir. Bu bulgular 

ölçeklerin uyum iyiliği değerlerinin iyi uyum düzeyinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

değişkenlere ilişkin ifadelerin faktör yüklerinin 0.50’nin üzerinde olduğu, CR değerlerinin 0.70’in 

üzerinde olduğu ve AVE değerlerinin 0.50’nin üzerinde olduğu gözlemlenmektedir ve dolayısıyla 

ölçekler için yakınsak geçerliliğin sağlandığı söylenebilir. Ayrıca ölçüm modelindeki tüm 

değişkenlere ilişkin AVE (OAV) değerlerinin arzu edilen minimum düzey olan 0.50’nin üzerinde 

olduğu görülmektedir. Değişkenler arasındaki korelasyonların karelerinin, değişkenlerin OAV 

değerlerinden düşük olmasından dolayı ölçeklerin ayırt edici geçerliği de sağlanmıştır (Kline, 

2015).  

Aşağıdaki Tablo 4’de bireysel inovasyon, girişimcilik niyeti ve özgüven arasındaki ilişkiyi 

gösteren korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 4. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları ve Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler  x̄ St. Sapma 1 2 3 

1. Bireysel İnovasyon 3,38 0,79 1,00     

2. Girişimcilik Niyeti 3,34 0,96 0,656** 1,00   

3. Özgüven 3,08 1,12 0,649** 0,620** 1,00 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

Tablo 4’e göre bireysel inovasyon ile girişimcilik niyeti arasında (r= 0.656; p<0.01) pozitif yönlü 

bir ilişki; bireysel inovasyon ile özgüven arasında (r= 0.649; p<0.01) pozitif yönlü bir ilişki ve 

girişimcilik niyeti ile özgüven arasında da (r= 0.620; p<0.01) pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

gözlemlenmektedir. 

Tablo 4’e göre ölçüm modelindeki tüm değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarının 0.80’den 

düşük olduğu görülmektedir. Bu sebeple de ayırt edici geçerlilik koşullarının tekrar sağlandığını 

söylemek mümkündür (Kline, 2015).  
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Özgüvenin bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerine etkisinde aracı etkisini tespit etmek 

için Preacher ve Hayes (2004) ‘ in bootstrap metodu kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 3 

model kurulmuştur ve aşağıdaki Tablo 5’deki gibidir: 

Tablo 5. Model Analizi 

Modeller Bağımsız Değişken  
Standart 

Hata 
t değeri Sig.(p) 

Model 1 

Sabit ,1343 ,2034 ,6604 ,50 

Bireysel İnovasyon ,8737 ,0586 14,9163 ,00 

 F 222,4959   

 R ,6202   

 R2 ,3846   

Anlamlılık Düzeyi ,00 

Bağımlı Değişken: Özgüven 

Model 2 

Sabit ,6923 ,1690 4,0971 ,00 

Bireysel İnovasyon ,7834 ,0487 16,1024 ,00 

 F 259,2878   

 R ,6492   

 R2 ,4214   

Anlamlılık Düzeyi ,00 

Bağımlı Değişken: Girişimcilik Niyeti 

Model 3 

Sabit ,6516 ,1577 4,1326 ,00 

Bireysel İnovasyon ,5191 ,0578 8,9746 ,00 

Özgüven ,3025 ,0411 7,3686 ,00 

 F 176,2004   

 R ,7058   

 R2 ,4982   

Anlamlılık Düzeyi ,00 
Bağımlı Değişken: Girişimcilik Niyeti 

Tablo 5’e göre bireysel inovasyonun özgüveni pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği 

görülmektedir (β=.8737, t=14.91, p<0.01). Bu bağlamda H1 hipotezinin kabul edildiğini 

söylemek mümkündür. Araştırmanın ikinci hipotezine göre bireysel inovasyonun girişimcilik 

niyetini pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği gözlemlenmektedir (β=.7834, t=16.10 p<0.01). 

Bu sonuçtan hareketle H2 hipotezi de kabul edilmektedir. Araştırmanın üçüncü hipotezinde 

özgüvenin girişimcilik niyeti üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir 

(β=.3025, t=7.36, p<0.01). Bu sonuçtan yola çıkarak H3 hipotezi kabul edilmektedir. 

Yapısal eşitlik modeli sonuçları aşağıdaki Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

 

                                                                                                                

 
 

Doğrudan Etki =0,51, p=0,00 

Dolaylı Etki =0,27, % 95 CI[0,15-0,36] 

 

 
Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

Şekil 2’de görüldüğü gibi bireysel inovasyonun özgüven üzerinde, özgüvenin de girişimcilik 

niyeti üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Bu analizde aracılık etkisinin 

belirlenebilmesi için bakılması gereken parametreler dolaylı (=0,27) ve toplam (=0,78) etki 

değerleridir. Yani aracı değişken olan özgüven dâhil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı 

değişken üzerindeki etkisinde artma (ć<c) olmaktadır. Elde edilen bulgulara göre toplam etkide 

meydana gelen anlamlı düşüş bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinde 

özgüvenin kısmi aracılık rolü olduğunu göstermektedir. Bu bulguya göre “Bireysel inovasyonun 

Bireysel  

İnovasyon 

 

Özgüven 

Girişimcilik Niyeti 

=0,87, p=0,00 =0,30, p=0,00 

R2= 0.384 
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girişimcilik niyeti üzerine etkisinde özgüvenin aracı rolü vardır” şeklindeki H4 hipotezinin kabul 

edildiği anlaşılmaktadır. Yapısal eşitlik modeline ait anlamlılık değerleri ise tablo 6’da 

gösterilmektedir. 

Tablo 6. Yapısal Eşitlik Modeli Anlamlılık (Bootstrap) Değerleri 

 
Toplam 

Etki () 

Doğrudan 

Etki () 

Aracı Etki 

() 
BootLLCI BootULCI t değeri Sig.(p) 

Bireysel İnovasyon-Özgüven 0,87 0,87 - - - 16,1024 ,000 

Özgüven-Girişimcilik Niyeti 0,30 0,30 - - - 8,9746 ,000 

Bireysel İnovasyon- Girişimcilik 

Niyeti 
0,78 0,51 0,27 ,1582 ,3637   

Tablo 6’da görüleceği üzere anlamlılık analizi %95 güven düzeyinde Bootstrap yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bootstrap yönteminde incelenen örneklem 10 kat arttırıldığında 

dolaylı etki hesaplanmaktadır. Bu etkiler daha sonra % 95 güven aralığının (CI) alt ve üst 

sınırlarını belirlemek üzere kullanılmaktadır. Alt (LLCI) ve üst (ULCI) değerler arasında sıfır (0) 

değeri olmadığı sürece varsayılan ilişkilerin anlamlı olduğu söylenebilir (Hayes, 2013).  Tablo 

5’e göre özgüvenin aynı modelde en düşük %15,82 (LLCI:0.1582) en yüksek %36,37 

(ULCI:0.3637) oranında aracı etki göstereceği belirlenmiştir. Değerlerin her ikisinin de pozitif 

olması varsayılan modelin aracılık etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda 

özgüvenin aracı etkisine dair %95 güven aralığında Bootstrap tahminleri incelendiğinde bireysel 

inovasyonun girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinde %27 oranında pozitif yönde bir artışın 

olduğu görülmüştür (β = 0.27; %95 CI [0.1582 ile 0.3637]; R2=0.384).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma Uşak ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesindeki öğrencilere yönelik olarak yapılmıştır. 

Katılımcıların demografik bulguları değerlendirildiğinde çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu, 

orta gelirli ailelerin çocukları olduğu ve ailelerinin yoğun olarak İç Anadolu Bölgesi’nde yaşadığı 

gözlemlenmektedir. Ayrıca baba ve annelerin eğitim düzeylerinin düşük olduğu ve katılımcıların 

babalarının çoğunluğunun işçi, annelerinin ise ev hanımı olduğu gözlemlenmektedir. Bu 

bulgulardan hareketle eğitim, gelir ve statü düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının üniversite 

eğitimi alma konusunda desteklediği çıkarılabilir. Bu bağlamda ailelerinin gelir düzeyi düşük olan 

bu öğrencilerin girişimcilik konusunda eğitilmeleri, fikir üretmeleri ve bu fikirleri hayata 

geçirmeleri için desteklenmeleri faydalı olacaktır.  

Araştırma modeli ve hipotezlerine dair yapılan analizler sonucunda bireysel inovasyonun 

özgüveni pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulguya göre bireysel inovasyon arttıkça 

özgüvende artmaktadır. Nitekim bu sonuç Demir vd., (2021)’in çalışmasını destekler niteliktedir. 

Dolayısıyla özgüvenin artırılmasında bireysel inovasyona yönelik davranışların geliştirilmesi 

faydalı olacaktır. Diğer taraftan bu ikili ilişkiye ait literatürde yeterince çalışma olmaması 

sebebiyle, çalışmadaki bu sonuç katkı niteliğindedir.  

Bireysel inovasyonun girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Analizler 

sonucunda elde edilen bu bulguya göre bireysel inovasyon arttıkça girişimcilik niyeti de 

artmaktadır. Diğer bir ifadeyle kendini yenileyen ve geliştiren bireylerin girişimcilik niyetlerinin 

daha da artacağı söylenebilir. Bu bulgu Ashourizadeh vd. (2014), Rathore vd. (2015), Ayub vd. 

(2017) ve Serbest ve Göksel (2021)’in çalışmalarındaki sonuçlarla desteklenmektedir. Bu 

bağlamda girişimcilik niyetinin oluşması için bireylerin inovasyon yönlü davranışlar 

sergilemelerinin faydalı ve önemli olduğu söylenebilir.  

Araştırma kapsamında özgüvenin girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediği saptanmıştır.  Elde 

edilen bu bulguya göre özgüven arttıkça girişimcilik niyeti de artmaktadır. Bu bulgu Otache vd. 

(2021), Naktiyok vd. (2010), Atiya ve Osman (2021), Samydevan vd. (2021), Qiao ve Huang 

(2019), Ferreira vd. (2012), Garaika ve Margahana (2019)’nın çalışması tarafından da 

desteklenmektedir. Dolayısıyla girişimcilik niyetinin oluşması için bireyin özgüven sahibi 
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olmasının temel teşkil ettiği söylenebilir ve bireyin özgüveninin yüksek olması girişimcilik 

niyetinin oluşması ve hayata geçirilmesi noktasında faydalı olacaktır.  

Aracı etki sonuçlarına göre, bireysel inovasyonun girişimcilik niyeti üzerine etkisinde özgüvenin 

aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bireysel inovasyonun girişimcilik niyetini etkilediği, 

özgüveninde bu etkiyi artırdığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla özgüvenin girişimcilik niyetinin 

oluşmasında ve artmasında faydalı bir unsur olduğu söylenebilir. Bu sebeple girişimcilik niyetinin 

oluşması ve artırılması için öncelikle bireyin inovatif davranışlar sergilemesi ve özgüven sahibi 

olması gerektiği söylenebilir. 

Çalışmanın, öğrencilerin ilgisizliği, pandemi döneminde yapılması, soru formuna yeterince 

zaman ayırılmaması ve önemsenmemesi, çalışmanın öğrencilerle sınırlı kalması, zaman ve 

maliyet gibi kısıtları bulunmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda bireysel inovasyonun özgüven 

ile ilişkisini farklı sektörlerde veya mesleklerde incelenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca girişimcilik 

niyetini etkileyen başka faktörleri de ortaya koyacak nicel ve nitel çalışmalar yapılmalıdır. 

Gelecek araştırmalarda özgüveni artıran unsurlara yönelik nitel çalışmalar da yapılması literatüre 

katkı sağlayacaktır. 

Öğrencilerin girişimcilik niyetini artırmak için girişimcilik konusunda uzman akademisyenler 

tarafından eğitimler verilmesi, girişimcilik konusunda rol modeli olan kişilerle söyleşi 

düzenlenmesi ve girişimcilik konusundaki maddi desteklemelerin artırılması sağlanabilir. 

Üniversitelerde girişimcilik derslerinin her bölüm müfredatında yer alması bu nokta önem 

taşıyacaktır. Ayrıca öğrencilerin kendilerine duydukları özgüveni artırmak için de eğitim 

verilmesi faydalı olacaktır. Bireylerin risk almaktan çekinmeden hareket edebilmesi için 

özgüvenlerini artıran uygulamalar ve projeler gerçekleştirilmelidir. Başarısız olma riskine rağmen 

bireylerin özgüven kazanması için farklı projeler, girişimi destekleyen aktiviteler 

gerçekleştirilmelidir. Girişimci riski üstlenebilen kişi olduğu için başarısız olma ihtimaline karşı 

bir girişimi veya projeyi denemekten çekinmemelidir, bu noktada üniversitelerdeki öğrencilerin 

projelerini gerçekleştirebilmesi için yerel yönetimler ve üniversiteler birlikte çalışmalı öğrenciler 

için finansal fonlar oluşturulmalıdır. Özgüveni yüksek olan bireylerin girişimci olması yönünde 

yeterli destekler sağlanarak girişimcilik niyetleri artırılabilir. Geleceği şekillendirecek 

öğrencilerin girişimcilik konusunda desteklenmesi ülkelerin ekonomik düzeylerine katkı 

sağlayacaktır.  
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Özet 

Covid-19 Pandemisi dünya çapında ticari ilişkilerin etkilendiği ve etkileşimli her alana sıçrayarak bulaşıcılık 

oluşturduğu bir süreçtir. Finansal piyasalardaki dalgalanmalar da bu sürecin kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu çalışmada 

Türkiye örneğinde hisse senedi piyasalarını etkileyebilecek uluslararası ticaret göstergeleri incelenmiştir. İthalat ve 

ihracat ile çift taraflı ele alınan ticari değişkenlere bir de risk göstergesi olarak Ticari Politik Belirsizlik Endeksi (TPU) 

dahil edilmiştir. Ocak 2013 – Aralık 2021 arasındaki araştırma pandemi sürecini de kapsadığından analizlerde yapısal 

kırılmanın gözlemlenebileceği Gregory Hansen Eşbütünleşme Testi kullanılmıştır. Test sonucunda Dünya Sağlık 

Örgütü’nün pandemi ilanı (WHO, 11 Mart 2020) sonrası, araştırmanın da yaklaşık son iki yılına denk gelen dönem 
olup yapısal kırılmalı bir rejim geçişi yakalanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Ticari Politik Belirsizlik, Yapısal Kırılma, Gregory Hansen Eşbütünleşme 

Testi   
JEL Sınıflandırması: B27, C58, F14, G10 

  

THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS IN INTERNATIONAL TRADE AND 

EQUITY MARKETS INTERACTION 

 

Abstract  

The Covid-19 Pandemic is a process in which worldwide commercial relations are affected and contagious by spreading 

to every interactive area. Fluctuations in financial markets are an inevitable part of this process. In this study, 

international trade indicators that can affect the stock markets in the example of Turkey are examined. The Trade Policy 

Uncertainty Index (TPU) is also included as a risk indicator to the trade variables that are handled bilaterally with 

imports and exports. Since the research between January 2013 and December 2021 also covers the pandemic period, 

the Gregory Hansen Co-integration Test, where structural break can be observed, was used in the analysis. As a result 

of the test, after the pandemic declaration of the World Health Organization (WHO, 11 March 2020), a regime transition 
with a structural break is achieved, which is the period that corresponds to the last two years of the research. 

Keywords: COVID-19 Pandemics, Trade Policy Uncertainty, Structural Break, Gregory Hansen Cointegration Test  

JEL Codes: B27, C58, F14, G10 

 

GİRİŞ 

Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019’da görülmeye başlayan koronavirüs vakaları kısa sürede 

bütün dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan 

edilmiştir (WHO, 2020). Ülkeler pandemiyi kontrol altına almak için çeşitli kısıtlamalar ile 

tedbirler almaya başlamıştır. Bu tedbirlerle küresel çapta dünya ekonomisinde hissedilir biçimde 

olumsuz dalgalanmalar yaşanmıştır. Özellikle ticari göstergeler üzerinde kırılmalar yaşanmış ve 

bunların takibi önem kazanmıştır. Ülkeler arasındaki ticaretin durma noktasına dayanması, 

tedarik zinciri kopuklukları, yatırımlar ve sermaye aktarımlarının askıya alınmasıyla süreç tersine 

bir küreselleşme yaratmıştır.   

 

Dış ticaretin iki ana unsuru ithalat ve ihracat bir ülkenin büyümesi ve refahının da artmasıyla 

ekonomik kalkınmasında önemli bir yer teşkil eder. Ülkelerin farklı ülkelerden mal ve hizmet 

alması ithalat,  kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılması ihracat olarak 

tanımlanmaktadır. Eşdeğer olarak bakıldığında da ithalat dış alım ve ihracat ise dış satım 
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manasına gelmektedir. İthalat-ihracat dengesinin bozulması dışa bağımlılık sonucunu doğurabilir 

bu da ekonomik bağımsızlığın yitirilmesi demektir. Ateş (2021a) ülkeler arasındaki ekonomik 

bağımlılık ilişkisinin ticaret ve yatırımlar üzerinden incelenmesi gerektiğini öne sürmektedir. 

Aktaş ve Akdağ (2013) ihracattaki yükselişin sağlıklı ekonomik sistemin göstergesi ve gelişmişlik 

ölçütü olduğunun bu nedenle de ihracatın hisse senedi getirileri ile etkileşiminin incelenmesinin 

önemini vurgulamaktadır. İthalat da az gelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinde 

önemli rol üstlenir. Bu önemli rolün asıl sebebi sanayileşmenin ilerlemesi için gereken hammadde 

kaynaklarının yurtiçinde bulunamaması üretilse dahi fiyat açısından yurt dışı fiyatlarına göre daha 

fazla maliyetli olmasıdır. (Sökmen,2021:1431) İthalatın önünü kesebilecek bir engel sanayi 

firmalarını olumsuz etkileyebilecektir.   

 

Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle ülkeler arasına mesafeler girmesi, tedarik yönlü aksaklıklar, 

işletmelerin finansman sıkıntıları ve talep azalışları benzeri durumlarla karşı karşıya kalınmış dış 

ticaret de bundan payını almıştır. İhracat yasakları benzeri ticaret ile ilgili politik kararlar ülkeler 

açısından riskleri de beraberinde getirmekte yanında sermaye piyasalarında da oynaklıklara neden 

olmaktadır. Artan belirsizlikler karşısında riskten kaçan yatırımcılar portföylerini değiştirmekte 

ısrarcı tutum sergilemektedir. Güvenli liman arayışı da diyebileceğimiz bu davranış literatürde 

kaliteye kaçış olarak adlandırılmakta ve sonucunda gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı 

yaşanmaktadır (Eryılmaz ve Yılmaz, 2020: 97). Caldara vd. (2019) geliştirdikleri Ticari Politik 

Belirsizlik Endeksi (TPU) ile beklenmedik ticari politika değişikliklerinin ABD ekonomisi 

üzerindeki etkilerini incelemektedirler. Gazete haberleri dahilinde firmaların kar duyuruları ve 

vergi oranları bildirimlerine ilişkin metin madenciliği yapılarak endeksler oluşturulmuştur. Firma 

düzeyinde ve genel makroekonomik veriler, TPU' daki artışların işletme yatırımlarını azalttığını 

ortaya koymaktadır. Uluslararası ticareti konu alan haberlerde akış içerisindeki sözcüklerin oranı 

ile olumlu/olumsuz seyir gözlemlenmiştir. Her bir sözcük yer aldığı haber ile ticaret politikası 

belirsizliğinden bahseden firmalar tarafından ifade edilen farklı endişe türlerine kapı açar. Öne 

çıkan kelimeler veya kelime öbekleri ithalat/ihracat vergisi, tarife, ticaret savaşları, fiyat artışları, 

tedarik zinciri benzeri toplamda 50 adettir. Olumsuz içerikli haber akışları ve artan belirsizlikler 

yatırımları da aynı şekilde etkilemektedir. Pandeminin izlerine etkileşimli olarak ekonomik ve 

finansal alanlarda da rastlanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı BIST Sınai Endeksi, ithalat, ihracat ve TPU verilerini kullanarak veriler 

arasındaki uzun dönemli etkileşimi eşbütünleşme testi aracılığıyla incelemektir. BİST Sınai 

Endeksi, ticaret hayatını devam ettiren yaklaşık iki yüz firmanın ortak performansını yansıtan bir 

endekstir (KAP, 2022). Çalışmada bu endeksin seçilmesinin nedeni makroekonomik verilerin 

özellikle reel sektörde yer alan şirketler üzerinde uzun dönemli bir ilişkisi olduğunun 

düşünülmesidir. Ekonomik koşullarının dış ticaretteki dalgalanmalardan etkilendiği sanayi 

şirketlerinin finansal performansı da yer aldıkları endekse etki edecektir.  

 

Çalışmanın izleyen bölümlerinde literatür özetlerine, veri ve yöntemde veri seti özelliklerine, 

yapısal kırılmalı Zivot Andrews Birim Kök Testi ve veriler arasında uzun dönemli ilişki tespiti 

için Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testine, bulgularda analiz çıktılarına ve açıklamalarına yer 

verilmekte olup son olarak da genel değerlendirme ile araştırma sonuçlandırılmaktadır. 

 

LİTERATÜR 

Bu bölümde literatür özetlerine yer verilmektedir. Geçmiş çalışmalar incelendiğinde pandemi ile 

ilgili çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Finansal piyasalar üzerine etkileri inceleyen veya ticari 

göstergeleri (ithalat-ihracat) ele alan araştırmalar mevcuttur. Çalışmanın bu çalışmalardan farkı 

Ticari Politik Belirsizlik Endeksi’ nin de risk faktörü olabilecek potansiyelini varsayarak 

değişkenlere dahil edilmesidir. Ayrıca çoğu çalışmadaki kısıt ele alınan dönemin kısa oluşuyken 

daha uzun vadeye sahip olması da bu çalışmanın avantajıdır. Analiz noktasında yapısal kırılmalı 

testleri tercih edenler ise daha düşük sayıdadır. Sürecin yarattığı kriz ortamı ancak rejim 

değişimlerini gösteren testlerle ortaya konulabileceğinden bu tercih önem arz eder.  
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Kılıç ve Çütcü (2018) bu çalışmada, nedensellik ve eşbütünleşme ilişkisini tespit etmek için 

Bitcoin fiyatları ile Borsa İstanbul verileri kullanılmıştır. Bu kapsamda değişkenler arasındaki 

ilişki tespitinde ilk adımda Engle-Granger ile Gregory-Hansen eşbütünleşme testleri ikinci 

adımda ise Toda-Yamamoto ve Hacker-Hatemi-J nedensellik testlerinden faydalanmıştır. Yapılan 

eşbütünleşeme testleri sonucunda borsa endeksleri ile Bitcoin fiyatlarının değişkenliğini 

incelenmiş, orta ve uzun dönemde ilişki bulunmamıştır. Yapılan nedensellik testlerinin sonucunda 

ise Borsa İstanbul ve Bitcoin fiyatları arasında tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 

Ayad (2019) bu çalışmada, hükümet harcamalarının yoksulluk üzerindeki doğrudan etkisini 

araştırmıştır. Cezayir'de 1970'den 2017'ye kadar olan dönemde, hükümet harcamalarının olup 

olmadığını öğrenebilmek için, Gregory-Hansen (1996) eş-bütünleşme tekniği uygulanarak, Uzun 

vadede bir hareket olup olmadığını incelemek için yapısal kırılmaların varlığı araştırılmıştır. 

Araştırmada 1972-1986 yılları arasında Zivot Andrews Birim Kök Testi uygulanmış ve 1986 

yılında bir kırılma olduğu tespit edilmiştir. 

 

Şekeroğlu vd. (2019) yapılan çalışmada, Ocak 2004 – Aralık 2017 dönemi için enflasyon ve dış 

ticaret açığı ile BİST 100 endeksi arasında eşbütünleşik bir ilişki olup olmadığı Johansen ve 

Gregory  Hansen Eşbütünleşme Testleri kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda iki farklı 

eşbütünleşme testi de değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki saptamıştır.  

 

Akçacı ve Çınaroğlu (2020) yürüttükleri çalışmada COVID-19 pandemisinin lojistik ve ticarete 

olan etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmanın amacı, 2020 yılında salgının küresel ekonomiye 

etkisini gözlemleyebilmektir. Bu amaçla 2018-2020 yılları arasında hava yolcu ve kargo 

hacimlerindeki değişimler analiz edilerek, pandeminin lojistik sektörü ve ticaret üzerindeki etkisi 

ortaya konmuştur. Bu nedenle lojistik ve ticaret üzerindeki etkiler ekonomi ile birlikte 

değerlendirilmiştir. Salgının etkisi azaldıkça lojistik faaliyetlerinin ve yaşam standartlarının 

yeniden yükseleceği, döviz getirilerinin artacağı ve ülke ekonomilerinin yeniden ivme kazanacağı 

sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Al-Awadhi vd. (2020) çalışmalarında bulaşıcı hastalıkların borsa getirilerini etkileyip 

etkilemediğini araştırmışlardır. COVID-19 virüsünün Çin’ de hem Hang Seng Endeksi hem de 

Shangai Menkul Kıymetler Borsası Bileşik Endeksi üzerindeki etkisini test etmek için panel veri 

analizi kullanmışlardır. Ulaşılan analiz sonuçlarına göre, hem toplam vakalardaki günlük 

büyümenin hem de COVID-19' un neden olduğu toplam ölüm vakalarındaki artışın tüm 

şirketlerde hisse senedi getirileri üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Kılıç (2020) pandemi ilan tarihini baz alarak gerçekleştirdiği olay etüdü çalışmasında Borsa 

İstanbul sektör endekslerindeki anormal getirileri hesaplamıştır. Negatif getiriler ülkede ilk vaka 

tespitinden sonra ve pandemi ilanı ile gözlemlenmiştir.  Ayrıca ticaret sektöründe pozitif anlamlı 

getirilere rastlanmıştır. 

 

Onali (2020) Covid-19 vakalarının ve ilgili ölümlerin ABD borsa getirileri (Dow Jones ve 

S&P500 endeksleri) üzerindeki etkisini günlük verilerle incelemiştir. 8 Nisan 2019 ile 9 Nisan 

2020 arasındaki verilere dayanan GARCH(1,1) modeli sonuçları incelediğinde ABD’nin Covid-

19 krizinden büyük ölçüde etkilendiği sonucuna ulaşırken Çin için bildirilen vaka sayılarının 

ABD borsa getirisi üzerine bir etki bulamamıştır. Bununla birlikte, bazı ülkeler için Dow Jones 

ve S&P500 getirilerinin koşullu değişen varyans üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. VAR modelleri, İtalya ve Fransa'da bildirilen ölümlerin sayısının borsa getirileri 

üzerinde olumsuz, VIX getirileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu öne sürmüştür. Son olarak, 

Markov-Switching modelleri, Şubat 2020'nin sonunda VIX'in borsa getirileri üzerindeki olumsuz 

etkisinin büyüklüğünün üç kat arttığına ulaşılmıştır. 

 

Wang ve Enilov (2020) çalışmalarında, yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) vakalarının 
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sayısının uluslararası finans piyasalarındaki hisse senedi getirilerini önemli ölçüde etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. Panel veri analizine dayanan sonuçlara göre (G7) ülkeleri için bu etki güçlü 

bir şekilde desteklenmektedir. Bununla aynı zamanda ekonomik olmayan değişkenlerin de 

finansal piyasalar üzerine etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Ateş (2021b) tarafından yapılan çalışmada, tarihte yaşanan salgın hastalıklar ve onların getirdiği 

olumlu ve olumsuz durumlar incelenmiştir. Analiz sonuçları, bölgesel olarak Türkiye'de pandemi 

koşullarının sınai, ticari, havacılık, lojistik, eğlence ve turizm sektörlerinde olumsuz ve e-ticaret, 

gıda, uzaktan eğitim, tıbbi malzeme, temizlik malzemeleri, maske üretimi, film ve televizyon 

platformları, iletişim ve diğer sektörlerin de olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Çalışma 

sonucunda, sağlık harcamalarının arttığı, vergi gelirlerinin düştüğü ve halka doğrudan gelir 

desteği yoluyla devlet bütçesine ek bir yük bindirildiği sonucuna varılmaktadır. Arz ve talep 

sorunlarını aşmak için dünya genelinde genişletici para maliye politikaları uygulanmıştır. Bu 

bağlamda genişletici politikalar uygulamak; faiz oranlarını düşürmek, kredi desteği sağlamak, 

doğrudan gelir desteği sağlamak, vergi tahsilatını ertelemek vb. olarak sayılabilir. 

 

Batır ve Salihoğlu (2021), tarafından yapılan çalışmada, Türkiye'deki toplam Covid-19 vaka 

sayısındaki değişikliklerin seçilen Borsa İstanbul sektör endeksleri ile getirileri üzerinde bir etkisi 

olup incelenmiş ve çalışma için gıda, turizm, hizmetler ve ulaşım sektörleri seçilmiştir. Kalıntılarla 

artırılmış en küçük kareler "RALS" regresyon analizi sonucunda elde edilen sonuçlar; toplam 

Covid-19 vaka sayısındaki değişikliklerin gıda, turizm ve ulaştırma sektörlerinde işlem gören 

şirketler üzerinde daha fazla etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

 

Güney ve Hopoğlu (2021), Yapılan çalışmada COVID-19 pandemisinin uluslararası sermaye 

hareketliliği üzerindeki etkilerini Türkiye örneğiyle incelemiştir. Bu çalışmada, pandemi 

sürecinde Türkiye'nin uluslararası sermaye girişleri ve çıkışlarının olumlu ve olumsuz etkileri 

incelenmiş, Türkiye ekonomisi üzerindeki genel etkisi teorik olarak tartışılmış, ayrıca COVID-

19 pandemisinin yarattığı koşulların olası bir ani duruş krizine yol açıp açmadığı tartışılmıştır. 

 

Karataş (2021) Türkiye örneğinde pandemi öncesi ve sonrası dış ticarete ilişkin ürün bazlı bir 

araştırma gerçekleştirmiştir. Karşılaştırmalı olarak 2019 yılı ile 2020 yılı arasındaki ithal-ihraç 

edilen ürün grupları üzerindeki değişimi Net Pay Kayması Yöntemi ile analiz etmiştir. Çalışmanın 

sonucunda elde edilen özellikle enerji ve demir-çelik bazlı ithalat ve ihracattaki eş anlı azalmalar 

sanayi firmalarının yaşadığı zorluklara kanıt niteliğinde olmuştur.  

 

Kılcı (2021) Mayıs 2012 ve Eylül 2020 döneminde Türkiye'de güven göstergelerinin trendini 

analiz etmiştir. Çalışmada, reel sektör güven endeksleri ve finansal hizmetlerin istikrarı yapısal 

kırılmalar göz önünde bulundurularak test edilmiştir. Sonuçlar, finansal hizmetler ve reel sektör 

güven endeksinin ilgili dönemde istikrarlı bir seyir izlediğini, buna karşın tüketici güven 

endeksinin dalgalı bir görünüme ve yapısal kırılmalara sahip olduğunu göstermektedir.  

 

Vurur (2021) tarafından yapılan çalışma COVID-19 Pandemisi dönemi ve öncesini 

kapsamaktadır. Çalışılan dönemde BİST 100 endeksi ile CDS primleri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu iki veri arasındaki ilişkiyi incelemek için  Gregory Hansen Eşbütünleşme testi 

ve Toda Yamamoto Nedensellik Analizi kullanılmıştır. Yapısal kırılma öncesi ve sonrası 

dönemler analize dahil edilmiş olup etki tepki analizi ve varyans ayrıştırması yöntemleri 

uygulanmıştır. Sonuçlar veriler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

 

Yıldırım (2021) Covid-19 Pandemisinin dış ticaret üzerindeki etkisini incelemiştir. Amacı 

pandeminin neden olduğu ticaret sorunlarını ortaya koymaktır. İstatistiksel yöntemler kullanılarak 

grafikli değerlendirmelerle durumu açıklamaya çalışmıştır. Dış ticaretin iki önemli unsurundan 

biri olan ihracatın diğer unsur ithalata göre daha az daraldığını gözlemlemiştir. Araştırmada yer 

alan ülke ekonomilerine bakıldığında pandeminin etkilerinin benzer olduğunu görmek 
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mümkündür. Değerlendirmede, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin pandeminin seyrinden 

olumsuz etkileneceği ve daha katı politikalar uygulanması gerektiği sonucuna varmıştır.  

 

VERİ VE YÖNTEM 

Veri Seti ve Özellikleri  

Bu çalışmada, 2013 ile 2021 arası dönemde Borsa İstanbul Sınai Endeksi ile Türkiye’ nin ithalat 

ve ihracat verileri arasındaki ilişki bir risk göstergesi olan Ticari Politik Belirsizlik Endeksi 

eşliğinde analiz edilmektedir. COVID-19 Pandemisi sürecinin etkilerini de görebilmek amacıyla 

rejim değişimlerine izin veren yapısal kırılmaları dikkate alan testler kullanılmaktadır. 

Değişkenler, analiz dönemi ve verilerin elde edildiği kaynaklar Tablo 1.’ de gösterilmektedir: 
 

Tablo 1. Analizde kullanılan veri seti, dönemi ve kaynağı 

Veri Seti Dönemi Veri Kaynağı 

BİST Sınai Endeks (xusin) 2013:01- 2021:12 https://Investing.com/ 

Ticari Politik Belirsizlik Endeksi 

(tpu) 

2013:01- 2021:12 https://www.matteoiacoviello.com/tpu.htm#data 

İthalat 2013:01- 2021:12 https://data.tuik.gov.tr/ 

İhracat 2013:01- 2021:12 https://data.tuik.gov.tr/ 

 

 

Yöntem: Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök Testi Analizi ve Gregory-Hansen 

Eşbütünleşme Analizi  

Ekonometrik zaman serileri incelenirken rejim değişimlerine çok dikkat edilmelidir. Risk içeren 

durumlar yapısal kırılmalara neden olabilir ve serinin bu özelliği araştırılmadığında sonuçlar da 

yanıltıcı olabilir.  Covid-19 Pandemisi rejim değişimine neden olabilecek bir durumdur ve 

analizlerde gözden kaçırılmamalıdır. Çalışmada da geleneksel testin yanı sıra tek yapısal 

kırılmaya izin veren Zivot ve Andrews (ZA) (1992) birim kök testi de kullanılmaktadır. Bu test 

üç model üzerine kuruludur. Birincisi düzeyde tek kırılmaya izin veren (1), ikincisi eğimde tek 

kırılmaya izin veren (2) ve üçüncüsü de hem düzeyde hem de eğimde tek kırılmaya izin veren (3) 

modeldir: 

 
      k  
yt       t   yt 1   1DU    i yt i et                                                                     

(1) 
                                                                                          i  
 

             

yt       t   yt 1   2 DT    i yt i   et                                                                                                                             

(2) 
                                                                                          i  

 

yt       t   yt 1   2 DT    1DU    i yt i   et                                                                                            

(3) 
                                                                                                                           i  

 

t = 1, 2,...,T  zamanı, TB kırılma zamanı olmak üzere TB / T ( 0.15, 0.85 nispi 

kırılma yansımasını göstermektedir. Modeldeki kırılma kukla değişkenler (DU-DT) dahil edilerek 

ifade edilmektedir. 
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Yapılan birim kök testi sonucunda elde edilen bulgulardan sonra tek yapısal kırılmaya izin veren 

Gregory ve Hansen (1996) Eşbütünleşme Testi uygulanmaktadır. Değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişkiyi araştıran bu test kırılma tarihini içsel olarak tahminlemektedir. Testte Model C, 

Model C/T ve Model C/S olmak üzere üç ayrı denklemden (4-5-6 numaralı denklemler) 

yararlanılmaktadır. Denklem 4, sabit terim üzerindeki bir kırılmayı hesaplayan düzeyde değişimi 

gösteren modeldir: 

 

Model C:y1t 1 2DUt 1y2t et             t = 1,…, n                                                                    (4) 

 

Denklem 5, sabit terim ve eğimdeki kırılmayı hesaplayan trendli bir modeldir:  

 

Model C/T:y1t 1 2DUt 3t 1 y2t et        t = 1,…, n                                                        (5) 

 

Denklem 6 ise tam kırılmayı gösteren model olup; sabit terimdeki ve yapısal kırılmadan önceki 

ve sonraki eğim katsayısındaki değişimi eşitliğe dahil etmektedir: 

 

Model C/S:y1t 1 2DUt 1 y2t 2y2tDUt et             t = 1,…, n                                                 (6) 

 

Her bir model için, Gregory ve Hansen tarafından önerilen ADF, Zα ve Zt testleri kullanılarak εt 

artık serileri üzerinde birim kök testleri yapılarak kırılmalar tespit edilir: 

 

ADF* = inf ADF(𝜏)   
                         𝜏∊T 

Zα * = inf  Zα(𝜏)  
                            𝜏∊T 
Zt * = inf Zt(𝜏) 
                                                      𝜏∊T 
BULGULAR 

Bu bölümde bulgular Eviews analiz çıktıları ile adım adım verilmektedir. Birinci adımda 

geleneksel birim kök testinin, ikinci adımda tek yapısal kırılmalı birim kök testinin ve üçüncü 

adımda yapısal kırılmalı eşbütünleşme testinin sonuçları bulunmaktadır: 

 

1. Adım: Geleneksel birim kök testlerinden Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi ile 

durağanlık tespiti yapılmaktadır. Analiz sonuçlarına Tablo 2.’ de yer verilmektedir: 
 

Tablo 2. ADF birim kök test sonuçları 

Değişkenler 

(Düzey ve Birinci 

Farklar) 

% 5 Kritik 

Değeri ADF Test İstatistiği 

Olasılık 

Değeri (p) 

xusin -3.452358 1.367946 1.0000 

dxusin -3.452764 -8.083603 0.0000 

tpu -3.452764 -2.413572 0.3705 

dtpu -3.452764 -14.56222 0.0000 

İthalat -3.452764 -1.749522 0.7221 

dithalat -3.453179 -10.12543 0.0000 

İhracat -3.452764 -2.635274 0.2659 

dihracat -3.452764 -16.52105 0.0000 

 

Tablo 2.’ ye bakıldığında serilerin ADF Birim Kök Testi sonuçlarına göre; dört değişken de düzey 

değerlerinde ADF Test İstatistiği, kritik değerden büyük olduğu için durağan değildir. H0 
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reddedilemez. Serilerin olasılık değerleri de birim kök içerdiklerini göstermektedir (p>0.05). 

Birinci farklar incelendiğinde ise H0 reddedilir H1 kabul edilir. Serilerin tümü birinci farkta 

durağan çıkmaktadır (p<0.05). Bir sonraki adımda serilerdeki birim kök, yapısal kırılmalı test ile 

tekrar araştırılmaktadır.    

          

2. Adım: Tek yapısal kırılmaya izin veren bir test olan Zivot-Andrews Birim Kök Testi, her seriye 

ayrı ayrı uygulanmaktadır. Grafikler eklenerek kırılma noktaları da gösterilmektedir. Zivot-

Andrews Birim Kök Testi sonuçlarına bakıldığında değişkenler yapısal kırılma eşliğinde 

durağandır.  

 
Tablo 3. Zivot-Andrews (Z-A) birim kök test sonuçları 

 

Değişkenler 

  

Z-A İstatistiği 

 

Kırılma Noktası 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

xusin -4.66 2020:02 -5.57 -5.08 -4.82 

tpu -4.94 2020:02 -5.57 -5.08 -4.82 

ithalat -3.17 2020:04 -5.57 -5.08 -4.82 

ihracat -5.98 2020:03 -5.57 -5.08 -4.82 

 

Tablo 3. ve Şekil 1-2-3-4’ e bakıldığında; BİST Sınai Endeks ve Ticari Politik Belirsizlik 

Endeksi’nin Şubat 2020, ihracat değişkeninin Mart 2020 ve ithalat değişkenin de Nisan 2020 de 

yapısal kırılmaların etkisinde olduğu gözlemlenmektedir.  

                                 

Şekil 1. BİST Sınai endeks yapısal kırılma noktası                            Şekil 2. Ticari politik belirsizlik 

endeksi yapısal                                             kırılma noktası 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zivot-Andrew Breakpoints

-5.2

-4.8

-4.4

-4.0

-3.6

-3.2

-2.8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zivot-Andrew Breakpoints



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 3. İthalat yapısal kırılma noktası                                                             Şekil 4. İhracat 

yapısal kırılma noktası                          

 

3. Adım: Seriler aynı düzeyde durağan çıktıkları için aralarında uzun dönemli bir ilişki olup 

olmadığı Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi ile araştırılmaktadır. Bulunan kırılma dönemleri 

Tablo 4.’de verilmektedir. Hipotezleri ise aşağıdaki gibidir: 

 

H0: Yapısal kırılmalar altında değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur.  

H1: Yapısal kırılmalar altında değişkenler arasında eşbütünleşme vardır. 

 

                                          Tablo 4. Gregory Hansen eşbütünleşme test sonuçları* 

Test t- istatistiği Kırılma 

Noktası 

%1 %5 %10 

ADF -7.41 2020:02 -6.05 -5.57 -5.33 

Zt -7.43 2020:02 -6.05 -5.57 -5.33 

Zα -80.07 2020:02 -70.27 -59.76 -54.94 

                                          Kaynak: Gregory ve Hansen,1996:109 

Türkiye’nin pandemi sürecinde özellikle de başlangıcında aldığı dış ticaret önlemlerinin 

yansımalarını yapısal kırılma tarihiyle de görmekteyiz. Elde edilen t istatistik değeri, kritik 

değerlerden mutlak değerce büyük ise seriler arasında uzun dönemde eşbütünleşme yoktur 

şeklinde kurulan sıfır hipotezi reddedilmektedir. Yapısal kırılmalar altında değişkenler arasında 

eşbütünleşme vardır. Pandemi ilanı öncesi küresel faktörlerin de etkisiyle tespit edilen kırılma 

noktası Şubat 2020 tarihindedir.  

 

SONUÇ 

Pandemiyle birlikte hem reel piyasalar hem de finansal piyasalar hesapta olmayan bir sürece dahil 

oldular. Belirsizliğin yarattığı olumsuz hava bulaşıcılığıyla birçok sektörü etkisi altına aldı. 

Süreçten Türkiye ekonomisinin lokomotifi sınai şirketlerinin performansına yatırım imkanı sunan 

BİST Sınai Endeksi de olumsuz etkilendi. Çalışmada BİST Sınai Endeksi ile ithalat, ihracat ve 

ticari politik belirsizlik endeksi arasındaki ilişki, tüm dünyanın karşı karşıya kalmış olduğu 

pandemi süreci etkilerini gözlemleyebilmek için yapısal kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök Testi 

ve Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi ile araştırılmıştır. Her değişkenin pandemi ilanı 

dönemine yakın tarihlerde bir yapısal kırılmasına rastlanmıştır. Serilerin birinci fark düzeyinde 

durağan olmasının ardından değişkenler arasında eşbütünleşik bir ilişkinin varlığı Gregory-
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Hansen Eşbütünleşme Testi ile aranmıştır. Yapısal kırılmalar altında değişkenler arasında uzun 

dönemli eşbütünleşme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrı ayrı bakıldığında 2020 yılı Şubat-Nisan 

arasına denk gelen kırılmalar eşbütünleşme araştırmasında ortak tarihte (Şubat 2020) çıkmıştır.   

 

İhracattaki kırılma Mart 2020 ve ithalattaki kırılma bir sonraki ay Nisan 2020 de 

gerçekleşmektedir. Literatürle kıyaslandığında; Yıldırım (2021)’ ın istatistiki verilerle yaptığı 

değerlendirmede birçok ülkede ihracatın ithalattan önce daralma rejimine girdiği belirtilmektedir. 

Ateş (2021b) de yapısal kırılmalı bir testle Türkiye’nin ithalat verilerine bakıldığında COVID -

19 Pandemisinin Şubat 2020 tarihinde kırılmaya uğradığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırma 

bulguları benzer olan bu çalışmaya göre imalat sanayi ve dış ticaret olumsuz etkilenen 

sektörlerdendir. Kılcı (2021) de güven endeksleri üzerine yürüttüğü çalışmasında Mart 2020 ve 

Haziran 2020 tarihlerinde yapısal kırılmalara rastlamıştır. Çalışmaların ortak özelliği rejim 

değişimini en erken Şubat en geç Haziran ayında yakalamış olmalarıdır. Türkiye’ de henüz vaka 

görülmemişken yakalanan Şubat ayındaki kırılmalar, değişkenlerin küresel etkiler altında 

olduğunun da kanıtıdır. 

  

Gelecek çalışmalar için Borsa İstanbul özelinde farklı sektör endeksleri ile analizler 

gerçekleştirilebilir. Dönemin de daha uzun vadeli alınmasıyla birden fazla yapısal kırılmaya izin 

veren veya rejim geçişli modeller ile de analizler genişletilebilir.  Benzer bir süreç için Ticari 

Politik Belirsizlik Endeksi ve BİST Sınai Endeksi’nin aynı dönemlerde kırılmalar gösterebileceği 

ve diğer değişkenlere nazaran daha erken dönemde öncü olacağı düşünülebilir ve bu durum daha 

uzun vadede araştırılabilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgını döneminde tüketici davranışlarında yaşanan değişimleri belirlemek ve bu 

değişimlerin salgın sonrasında kalıcı olup olmayacağına ilişkin bir tespitte bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda 

çevrimiçi platformlarda yapılan anketler aracılığıyla 300 tüketiciden veri toplanmıştır. Elde edilen verilere SPSS paket 

programı yardımıyla betimsel analizler, açıklayıcı faktör analizi, bağımsız iki örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi 

uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları tüketicilerin salgın döneminde sağlık, beslenme, hijyen konularına daha çok 

önem verdiklerini, ev içinde aile fertleriyle kendi kendine yeten bir yaşam sürdüklerini, hizmet işletmelerine olan 

taleplerinin azaldığını, eğilimlerinin genel olarak değiştiğini göstermektedir. Katılımcılar bu değişikliklerin büyük 

ölçüde kalıcı olacağını düşünmektedir. Buna karşılık sosyal mesafe gerekliliğinden kaynaklanan diğerlerinden 

uzaklaşma eğiliminin salgın sonrasında kalıcı olmayacağı, salgın geçtiğinde tüketicilerin sosyal gruplarıyla olan 
etkileşimlerinde eski normale döneceği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Tüketici Davranışı, Yaşam Tarzı 

 

NEW NORMAL ERA OF CONSUMER BEHAVIOUR: ARE BEHAVIOUR 

CHANGES PERMINENT OR TRANSIENT? 

 

Abstract 

The purpose of this research is to determine the changes in consumer behavior during the Covid-19 epidemic and to 

determine whether these changes will be permanent after the epidemic. For this purpose, data were collected from 300 

consumers through questionnaires conducted on online platforms. Descriptive statistics, explanatory factor analysis, 

independent samples t-test, One-Way ANOVA were applied to the obtained data with the help of SPSS package 

program. The findings of the research show that consumers give more importance to health, nutrition and hygiene 

during the epidemic, lead a self-sufficient life with family members at home, their demands for service businesses 

decrease, and their tendencies change in general. Participants think that these changes will be largely permanent. On 

the other hand, it is seen that the tendency to move away from others due to the necessity of social distance will not be 

permanent after the epidemic, and when the epidemic passes, the interactions of consumers with their social groups 

will return to the old normal. 
Keywords: COVID-19, Consumer Behaviour, Consumer Lifestyle 

1.GİRİŞ 

Kendisinin ya da yakın çevresinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için mal ve hizmet satın alan, 

kullanan ve faydası tükendiğinde elden çıkaran nihai tüketicinin davranışı pek çok içsel ve dışsal 

faktörden etkilenerek şekillenmektedir. Tüketiciler zaman içerisinde neyi, nerede, ne zaman, ne 

miktarda ve nasıl tüketeceklerine dair alışkanlıklar geliştirirler. Geliştirilen bu alışkanlıklar 

tüketici davranışlarının öngörülebilir olmasını kolaylaştırır ve işletmelerin tüketicileri memnun 

edecek, onlara değer sunacak öneriler geliştirmesine destek olur. Ancak tüketici alışkanlıkları 

bazı etkilerle değişime uğrayabilmektedir.  

Sheth (2020) tüketici alışkanlıklarında değişime sebep olabilecek unsurları dört başlık altında 

toplamaktadır. Bu unsurlardan ilki tüketicinin sosyal bağlamında değişikliğe sebep olacak evlilik, 

çocuk sahibi olma, yeni bir yere taşınma gibi hareketliliklerdir. İkinci unsur teknolojidir. Gelişen 

yeni teknolojiler tüketici davranış ve alışkanlıklarında köklü değişikliklere sebep olmaktadır. 

Üçüncü unsur ürünlerin tüketimine ilişkin yasal düzenlemelerdir. Dördüncü bağlam ise 
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diğerlerine göre daha öngörülemez olan deprem, sel, fırtına, salgın hastalık gibi doğal afetler ve 

savaşlardır. Dördüncü bağlam tüketici davranışları açısından kriz dönemlerini ifade etmektedir. 

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde görülen Yeni Koronavirüs SARS-CoV2 

virüsünün sebep olduğu hastalık kısa sürede Avrupa, Asya ve Amerika’da yayılmaya başlamıştır 

(Stanciu vd., 2020). Medyada sıklıkla COVID- 19 olarak adlandırılan virüs Dünya genelinde 

yaygınlaşmaya başladığında alınan benzeri görülmemiş önlemler, tüketicilerin yaşam tarzlarında 

ve işletmelerin iş yapış şekillerinde köklü değişikliklere sebep olmuştur. Pek çok ülke tarafından 

uygulanan tam kapanma ve kısmi kapanma tedbirleri, sektörel bazda getirilen kısıtlamalar, 

tüketici gruplarına yönelik kısıtlamalar pek çok tüketici alışkanlığının dönüşmesine yol açmıştır. 

Salgının Türkiye’de yayılmaya başladığı Mart 2020’den itibaren geliştirilen “Evde Kal” ve 

“Hayat Eve Sığar” mottoları tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını sorgulamalarına sebep olmuş; 

temel ürünlerin talebinde artış, zorunlu olmayan ürünlerin talebinde daralma, geleneksel dağıtım 

kanallarının yerini çevrimiçi platformların alması, hizmet işletmelerinin talebinde daralma, ev içi 

tüketimin artması gibi pek çok sonuç ortaya çıkmıştır. Salgın ile birlikte tüketicinin birincil 

gündemi haline gelen hayatta kalma çabası; yeteri kadarını tüketme yönünde bir evrimi 

doğurmuştur.  

İşletmelerin ve pazarlama uygulayıcılarının bu dönüşüm döneminde cevaplaması gereken önemli 

sorulardan biri gelişen bu yeni tüketici alışkanlıklarının, tüketici davranışının bu “yeni 

normali”nin kalıcı olup olmayacağıdır. Bu bağlamda bu araştırmada salgın döneminde tüketici 

davranışında yaşanan değişimlerin hangilerinin kalıcı, hangilerinin geçici olacağını belirlemek 

amaçlanmaktadır. 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan uygarlığının evrimi; salgınlar, savaşlar, afetler ve diğer doğal fenomenlerin yarattığı bir dizi 

krize şahit olmuştur. Bu krizler ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olmakla birlikte, 

toplum davranışlarında da kapsamlı değişikliklere sebep olmuştur (Stanciu vd.; 2020). Kritik 

durumlar insan davranışını farklı yönlere doğru itmektedir ve davranışın bazı yönleri kriz 

geçtikten sonra da geri döndürülememektedir (Mehta, Saxena ve Purohit, 2020).  

Gates Notes 2009 yılında H1N1 salgınının ortaya koyduğu acil tehlikenin ötesinde gelecekte 

kaçınılmaz olan salgınlar için sağlık sisteminin hazırlıksız olduğuna dikkat çeken bir makale 

yayınladı. Söz konusu makale ekonomik ve sosyal pek çok etkisi olan ölümcül salgın 

hastalıklarda sürecin yönetilebilmesi için gerekli yetenekler, alt yapı ve insan kaynakları 

yatırımlarına ilişkin bir uyandırma çağrısı niteliğindeydi. 2018 yılında ise Dünya Sağlık Örgütü 

ve Dünya Bankası tarafından oluşturulan Küresel Hazırlık İzleme Kurulu hava yoluyla bulaşan 

hastalıklara ilişkin bir rapor hazırladı. Ekim 2019’da Dünya Ekonomik Forumu, John Hopkins 

Sağlık Güvenliği Merkezi ve Bill&Melinda Gates Vakfı işbirliği ile hükümetleri, güvenliği, 

işletmeleri ve halk sağlığı liderlerini bir araya getiren küresel bir salgın simülasyonu 

gerçekleştirildi. Bu çalışma olası bir pandemiye hazırlık ve müdahalede göze çarpan güvenlik 

açıklarını ortaya çıkardı. Paydaşlar burada getirilen öneriler doğrultusunda çalışmalara 

başlamışken davetsiz COVID-19 salgını baş gösterdi ve kısa sürede ülkelerde vaka sayısında üstel 

bir artış yaşanmaya başlandı (Mehta, Saxena ve Purohit, 2020). 

Mevcut COVID-19 salgını insanlığı büyük bir zorluğun eşiğine getirdi. 100 yıl öncesine kıyasla 

başka bir teknolojik gelişim düzeyinde olsak da davranış söz konusu olduğunda nüfusun bu tip 

krizlerde korkudan paniğe kadar değişen tepkiler köklü bir değişikliğe uğramamıştı. Kendi sağlığı 

için korku, yarın için korku, pandemiden sonra hayatın nasıl olacağına dair korku bilinen tüm 

davranışsal teorileri altüst etti (Oana, 2020). COVID-19 ile ilgili bilinen gerçeklik dünyanın 

gerçekten değişmiş olmasıdır. Dünya genelinde etkisi olan tüm küresel olaylar gibi bu salgın da 

bireylerin ve tüketicilerin dünyayı görme şekillerini, düşünme biçimlerini, yaşam tarzlarını 

değiştirmiştir. Kaybedilen hayatlar, dağılan aileler ve bu trajediler yaşanmasa dahi salgın 
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döneminde deneyimlenen karantina dönemleri bireylerin hatıralarında yaşayacak ve gelecek 

nesillere aktarılacak bir kültürel miras oluşturacaktır (Çakıroğlu, Pirtini ve Çengel, 2020). 

Yaşanan krizlerin tüketici davranışında yarattığı ilk değişim daha rasyonel, daha ekonomik, daha 

beklentisi yüksek satın alma kararlarıdır. Tüketici kriz dönemlerinde beklentisinin 

karşılanacağından emin olmadıkça sınırlı gelirini kolayca harcamayacaktır. Tüm satın alma 

kararları fayda maliyet bakış açısıyla incelenecek ve gerçek bir ihtiyaç olmadıkça satın alma 

gerçekleşmeyecektir (Oana, 2020). Bu davranış değişikliği tüketicinin risk algısı ile yakından 

ilgilidir. Kriz dönemleri tüketicileri yalnızca ekonomik olarak değil psikolojik olarak da 

etkilemektedir. Tüketicinin algıladığı risk; finansal olarak karşılayabilecek olsa da zorunlu 

olmayan ürünlerin satın alma kararını ertelemesi, karar sürecinin rutin satın almadan yoğun sorun 

çözmeye evrilmesi sonucunu doğurmaktadır (Aksoy ve Ergen, 2020). Bu değişimlerin yanı sıra 

diğer kriz dönemlerinden bağımsız olarak COVID-29 salgını başka tüketim davranışı 

değişikliklerini de getirmiştir.  

Sheth (2020) COVID-19 salgını ile gelişen tüketim davranışı değişikliklerini yedi başlık altında 

toplamıştır. Bu değişiklikler özellikle gıda ve temizlik ürünlerine yönelik istifleme davranışı, 

salgın koşulları nedeniyle gelişen doğaçlama tüketici davranışları, zorunlu olmayan ürünlerin 

talebinin bastırılması, dijital teknolojiyi kucaklamak, mağazaların eve gelmesi (online 

perakendecilik), iş-yaşam sınırlarının bulanıklaşması (home office çalışma koşulları), arkadaşlar 

ve aile ile buluşmaların dönüşmesi ve tüketicilerin bireysel yeteneklerini (ekmek yapma, resim 

çizme, tadilat işleri vb.) keşfetmesidir. Euromonitor’ün raporunda (akt. Hoekstra ve Leeflang, 

2020) ise salgın döneminde baskın olarak yaşanan beş mega trendden bahsedilmektedir. Bu 

değişimler dijital olarak birbirine bağlı tüketiciler, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi, orta ve 

alt sınıfların yaşam tarzlarını sürdürmekte zorlanmaları, alışverişin çevrimiçi platformlarla adeta 

yeniden keşfedilmesi, değişen pazar sınırları (büyükşehirlerden orta büyüklükte şehirlere kayan 

yaşam tercihleri) olarak sıralanmıştır. Bu sınıflandırmaların yanı sıra yazında tüketim 

davranışlarındaki değişime dikkat çeken çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Pazarlama yazınında COVID-19 salgınının yol açtığı tüketici davranışı değişimleri oldukça geniş 

bir perspektiften incelenmektedir. Aşağıdaki tabloda tüketici davranışlarında salgın döneminde 

yaşanan değişimleri konu edinen çalışmaların bir sınıflandırması sunulmaktadır. 

Tablo 1.COVID-19 Salgınında Tüketim Davranışlarındaki Değişimi Konu Edinen 

Çalışmalar 

Konu Çalışmalar 

Panik Satın Alma Davranışı Indartoyo vd. (2020); Rogers ve Cosgrove (2020); Loxton 

vd. (2020); Yuen vd. (2020); Çınar (2020); Lins ve Aquino 

(2020); Song vd. (2020) 

İstifleme Davranışı Baker vd. (2020); Çınar vd. (2020); Hao, Wang ve Zhou 

(2020); Wang vd. (2020) 

Dijitalleşme Çakıroğlu, Pirtini ve Çengel (2020); Türkmen (2020); 

Widayat ve Arifin (2020); Hayati vd. (2020); Hao, Wang 

ve Zhou (2020); Belyakov, Eirikh ve Stepina (2020) 

Sürdürülebilir Tüketim Borsellino, Kaliji ve Schimmenti (2020); He ve Harris 

(2020); Attwood ve Hajat (2020); Antonides ve van 

Leeuven (2021); Wella ve Chairy (2020); Leone vd. 

(2020); Çakıroğlu, Pirtini ve Çengel (2020); Ngoc ve 

Kriengsinyos (2020); Widayat ve Arifin (2020) 

Çevrimiçi Alışveriş Safara (2020); He ve Harris (2020); Antonides ve van 

Leeuven (2021); Madnani, Fernandes ve Madnani (2020); 

Grashuis, Skevas ve Segovia (2020); Wella ve Chairy 

(2020); Koch, Frommeyer ve Schewe (2020); Çakıroğlu, 

Pirtini ve Çengel (2020); Türkmen (2020); Ali vd. (2021); 

Dsouza ve Sharma (2020); Oana (2020) 

Talep Değişimleri Hoda vd. (2020); Baker vd. (2020); Eichenbaum, Rebelo 

ve Trabandt (2021); Zülfikar ve Özmen (2020); Loxton vd. 
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(2020); Antonides ve van Leeuven (2021); Belyakov, 

Eirikh ve Stepina (2020); Butu vd. (2020) 

 

Pazarlama yazınında tüketici davranışında yaşanan değişimleri konu edinen pek çok çalışma 

olmasına rağmen bu değişikliklerin kalıcı mı yoksa geçici mi olacağını konu edinen iki çalışmaya 

rastlanmıştır. Sheth ‘in (2020) araştırması salgın öncesindeki alışkanlıklar geri dönecek mi, yoksa 

tamamen ölecek mi sorusunun cevabını ararken; Mehta, Saxena ve Purohit’in (2020) çalışmaları 

salgınla birlikte yaşanan materyalist tüketiciden maneviyatçı tüketiciye paradigma kırılmasının 

kalıcı mı geçici mi olacağı sorusunun cevabını aramaktadır. Her iki çalışmanın sonucunda da 

tüketici davranışında pek çok değişiklik yaşanmakla birlikte bunların bir kısmının kalıcı olacağı 

vurgulanmaktadır. Yerli yazında salgın dönemindeki değişimlerin geleceğini konu edinen 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın yerli yazındaki bu boşluğun doldurulmasına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma tanımlayıcı ve uygulamalı bir araştırmadır. Aşağıda araştırmanın amacı, araştırma 

soruları, anakütlesi ve örneklemi ile veri toplama aracı hakkında bilgi verilmektedir. 

3.1.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgını döneminde tüketici davranışında yaşanan temel 

değişimleri belirlemek ve bu değişimlerin salgın dönemi sonrasında kalıcı olup olmayacağını 

tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda araştırma sorularının cevabı aranacaktır: 

 Covid-19 salgın döneminde tüketici davranışlarında yaşanan değişimler nelerdir? 

 Yaşanan değişimlerin hangileri kalıcı, hangileri geçicidir? 

 Katılımcıların salgın döneminde yaşanan değişimlerin kalıcılığına ilişkin inancı 

demografik özelliklerine göre farklılaşmakta mıdır? 

 Katılımcıların salgın döneminde yaşanan değişimlerin kalıcılığına ilişkin inançları salgın 

dönemine ilişkin deneyimlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

3.2.Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi 

Araştırmanın anakütlesini 15 yaş üstü tüketiciler oluşturmaktadır. Salgın koşulları sebebiyle 

anketler çevrimiçi platformlar aracılığıyla yapılmıştır. Anketler e-posta ve sosyal medya 

platformları aracılığıyla tüketicilere ulaştırılmış, 304 kişiden dönüş alınmıştır ve analizler geçerli 

olan 300 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

3.3.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda 

katılımcıların hastalığa ilişkin deneyimleri, salgın döneminde tüketim davranışlarında yaşanan 

değişimler, salgın döneminde alışverişlerde hissettikleri duygular vb. değişkenleri ölçmeye 

yönelik kapalı uçlu sorular yer almaktadır. İkinci kısımda salgın döneminde yaşanan davranış 

değişimleri ve bu değişimlerin kalıcılığına ilişkin düşünceleri ölçmeye yönelik 50 adet 5’li Likert 

tipi soru yer almaktadır. Veri toplama aracının üçüncü kısmında ise katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik kapalı uçlu sorular bulunmaktadır. 

3.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Salgın koşulları sebebiyle araştırmanın verileri çevrimiçi platformlarda dağıtımı yapılan anket 

formları aracılığıyla toplanmıştır. Çevrimiçi platformlar aracılığıyla veri toplanması özellikle 

eğitim ve meslek açısından belli gruplarda yoğunlaşmanın olmasına sebep olmuştur. Bu durum 

araştırmanın en önemli kısıtıdır. 
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4.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Katılımcıların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.  

Tablo 1.Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken   f % Değişken   f % 

Cinsiyet 

  

  

Kadın 197 65,7 
Medeni Durum 

  

  

Evli 187 62,3 

Erkek 103 34,3 Evli değil 113 37,7 

Toplam 300 100 Toplam 300 100 

Yaş 

  

  

  

  

  

15-25 61 20,3 

Gelir 

  

  

  

  

  

  

3000 TL'den az 22 7,3 

26-35 79 26,3 3000-6000 TL 58 19,4 

36-45 113 37,7 6001-9000 TL 61 20,3 

46-55 38 12,7 9001-12000 TL 45 15 

56 ve üstü 9 3 12001-15000 TL 49 16,3 

Toplam 300 100 15000 TL üstü 65 21,7 

Meslek 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

İşsiz 19 6,3 Toplam 300 100 

Ev hanımı 23 7,7 

Eğitim 

  

  

  

  

  

  

İlkokul 4 1,3 

Öğrenci 46 15,3 Ortaokul 8 2,7 

Memur 119 39,7 Lise 32 10,7 

Esnaf 5 1,7 Önlisans 29 9,7 

Özel sektör çalışanı 44 14,6 Lisans 140 46,6 

Emekli 8 2,7 Lisansüstü 87 29 

Serbest Meslek Erbabı 19 6,3 Toplam 300 100 

Akademisyen 17 5,7 

Toplam 300 100 

 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımları incelendiğinde cinsiyet 

açısından kadınların, medeni durum açısından evlilerin, eğitim durumu açısından lisans 

mezunlarının, gelir durumu açısından 15000 TL üstü gelire sahip olanlar ile 6001-9000 TL arası 

gelire sahip olanların, yaş açısından 36-45 yaş aralığının, meslek açısından memurların ağırlıkta 

olduğu görülmektedir. 

Veri toplama aracının birinci bölümünde katılımcılara; Covid-19 salgını sürecindeki sağlık 

durumları, bu dönemde tüketim alışkanlıklarında yaşanan genel değişimler, tüketim esnasında 

deneyimledikleri duygular vb. değişkenleri ölçmeye yönelik kapalı uçlu sorular yöneltilmiştir. Bu 

değişkenlere ilişkin frekans dağılımları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
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Tablo 2.Covid-19 Salgını Sürecindeki Eğilimlere İlişkin Frekans Dağılımı 

Değişken    f % Değişken    f %  

Hastalığı 

Geçirme 

  

  

Evet 147 49 
Yakınını Kaybetme 

  

  

Evet 86 28,7 

Hayır 153 51 Hayır 214 71,3 

Toplam 300 100 Toplam 300 100 

Hastalığı 

Atlatma Şekli 

  

  

  

  

Oldukça hafif 33 11 

Endişe ve önlem 

düzeyi 

  

  

  

  

  

  

  

Endişeli değilim, önlem 

almadım 7 2,3 

Nispeten hafif 69 23 

Endişeli değilim, elimden 

geldiğince önlem aldım 77 25,7 

Nispeten ağır 35 11,7 

Kısmen endişeliyim, pek 

önlem almadım 9 3 

Oldukça ağır 10 3,3 

Kısmen endişeliyim, elimden 

geldiğince önlem aldım 119 39,7 

Toplam 147 49 

Oldukça endişeliyim, önlem 

almaya çalıştım 48 16 

Tüketim 

Alışkanlıklarınd

a Değişim 

  

  

Evet 204 68 

Oldukça endişeliyim, çok sıkı 

önlem aldım 36 12 

Hayır 96 32 Diğer 4 1,3 

Toplam 300 100 Toplam 300 100 

Alışverişte 

Yaşanan 

Duygular 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Endişe/kaygı 141 47 

Tüketim 

Alışkanlıkları 

Değişimleri 

  

  

  

  

  

  

  

  

Temel ürünlerin tüketiminde 

artış 93 31 

Korku 37 12,3 

İkincil ürünlerin tüketiminde 

azalış 32 10,7 

Öfke 26 8,7 

Endişeyle baş etmek için 

alışveriş 9 3 

Kısıtlanmışlık 146 48,7 Alışveriş sıklığında artış 34 11,3 

Hüzün/mutsuzl

uk 48 16 

Online alışveriş eğilimde 

artış 140 46,7 

Özgürlük 17 5,7 Daha yalın tüketim 42 14 

Rahatlık 29 9,7 Evde tüketim eğiliminde artış 115 38,3 

Sadelik 57 19 

Yalnız alışverişe çıkma 

eğiliminde artış 24 8 

Panik 30 10 Diğer 7 2,3 

Umutsuzluk 48 16 

Stres 101 33,7 

Yorgunluk 44 14,7 

Özlem 55 18,3 

Bıkkınlık 95 31,7 

Doyumsuzluk 24 8 

 

Katılımcıların %49’u hastalığı geçirmiş, %51’i ise geçirmemiştir. Hastalığı geçirdiğini beyan 

eden katılımcılara şiddetini nasıl tanımladıkları sorulmuştur. Nispeten hafif geçirdiğini beyan 

eden katılımcıların oranı diğerlerinden yüksektir. Katılımcıların %28,7’si salgında yakınlarından 

bir ya da birkaçını kaybettiğini belirtmiştir. Örneklemin %68 gibi önemli bir kısmı Covid-19 

sürecinde tüketim alışkanlıklarında bazı değişiklikler yaşandığını beyan etmektedir. Yaşanan bu 

değişimlerin neler olduğu sorgulanmıştır. Frekansı en yüksek olan cevaplar online alışveriş 

eğiliminde artış, evde tüketim eğiliminde artış, temel ürünlerin tüketiminde artış seçenekleridir. 

Bu oranlar incelendiğinde özellikle salgının başlarında yaşanan evde kalma çabasının tüketim 

davranışlarına önemli yansımalarının olduğu görülmektedir. Evde kalma durumu; tüketimin daha 

çok ev içine yönelmesi, daha fazla yeme eğilimiyle birlikte temel ürünlerin tüketiminde artış ve 

alışverişleri evden yapma yani online alışverişe yönelme sonuçlarını doğurmuştur. Tüketiciyi 
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plansız ve hedonik alışverişe yönelten en önemli motivasyonlardan biri kayıplarla baş etme ve öz 

terapi eğilimidir. Ancak salgın döneminde evin dışında olmaktan kaynaklanan artan risk algısı, 

öz terapi amacıyla alışverişe çıkma motivasyonunu baskı altına almıştır. İkincil ürünlerin 

tüketiminde azalış olduğunu beyan eden katılımcıların oranı incelendiğinde, salgın döneminde 

tüketicilerin bazı ürünlere yönelik taleplerinin beklendiği kadar düşüş göstermediğini ancak 

online platformlara yöneldiğini söylemek mümkündür. 

Veri toplama aracının ikinci kısmında, katılımcıların salgın döneminde tüketim davranışlarında 

yaşanan değişimlerin kalıcı mı geçici mi olduğu sorusunu yanıtlamaya yönelik 5’li Likert tipi 50 

önerme sunulmuş ve katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. İfadelere verilen cevapların 

aritmetik ortalamaları incelendiğinde katılımcıların en çok katıldıkları ilk on ifadenin şunlar 

olduğu görülmektedir: 

 Pandemi sonrasında da hijyene önem vereceğim. 

 Sevdiklerime bundan sonra daha fazla zaman ayıracağım. 

 Bundan sonra sağlığıma daha çok dikkat edeceğim. 

 Bundan sonra temizliğe daha çok özen göstereceğim. 

 Bundan sonra sağlıklı gıdaları daha çok tüketeceğim. 

 Pandemi sonrasında da boş zamanlarımda aileme zaman ayıracağım. 

 Pandemi başladığından beri sinemaya gitme sıklığım azaldı. 

 Pandemi film izleme aktivitesinin evde, dijital platformlara yönelmesine sebep oldu. 

 Pandemi sonrasında alışverişlerde daha bilinçli davranacağım. 

 Pandemi sonrasında da önceliğimi temel ihtiyaçlarıma yönlendireceğim. 

Katılımcıların en çok katıldıkları ifadeler incelendiğinde salgın sırasında gelişen daha hijyenik 

yaşama eğilimi, aileyle daha çok vakit geçirme isteği, sağlıklı beslenme eğilimi ve daha bilinçli 

ve yalın tüketme eğiliminin salgın sonrasında da devam edeceğinin beyan edildiği görülmektedir. 

Katılımcıların en az katıldıkları ilk on ifade ise şunlardır: 

 Bundan sonra insanlarla iletişim kurmada sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. 

 Pandemiile birlikte tüketim alışkanlıklarım olumsuz yönde değişti. 

 Pandemi içe kapanık biri olmama neden oldu. 

 Pandemi şartları biraz hafiflediğinde kendimi alışverişe vurdum. 

 Pandemi temel ihtiyaçlarımın [gıda, temizlik vb.] tedariki noktasında da online alışverişi 

tercih etmeme sebep oldu. 

 Bundan sonra ikinci el ürün alabileceğimi düşünmüyorum. 

 Bundan sonra insanlara rahat rahat sarılabileceğimi düşünmüyorum. 

 Pandemi yeni hobiler edinmemi sağladı. 

 Pandemi alışverişin adeta bir sosyal aktivite olduğunu ispat etti. 

 Pandemi sonrasında da online alışverişe ağırlık vereceğimi düşünüyorum. 

Aritmetik ortalaması daha düşük olan ifadeler incelendiğinde salgın döneminde gelişen insanlar 

arasındaki sosyal mesafenin artması durumunun salgından sonra devam etme eğiliminde 

olmayacağı, salgın sona erdiğinde insanların sosyalleşmek için çaba harcayacağı, salgın 

döneminde online alışverişin daha çok ikincil ürünler için söz konusu olduğu ve salgından sonra 

bu eğilimin devam edip etmeyeceği konusunda katılımcıların kararsız olduğu söylenebilir. 

Veri toplama aracının ikinci kısmında katılımcılara salgın döneminde değişen tüketim 

davranışları ve bu davranışların kalıcılığına ilişkin algılarını ölçen 50 adet 5’li Likert tipi soru 

yöneltilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Faktör analizi neticesinde toplamda üç ifade binişiklik sebebiyle analizden çıkarılmıştır. Kalan 

47 ifade dokuz faktör altında toplanmıştır. Faktör analizi sonucu elde edilen KMO değeri 
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0,950’dir, Bartlett test sonucu anlamlıdır (p≤0.0001). Bu sonuç veri setinin faktör analizi için 

uygun, örnek hacminin yeterli olduğunu göstermektedir. Elde edilen dokuz faktör toplam 

varyansın %73,734’ünü açıklamaktadır. Açıklayıcı faktör analizi bulguları aşağıdaki tabloda 

özetlenmektedir. Faktörlerin güvenilirliği birinci faktör için %96,6; ikinci faktör için %91,2; 

üçüncü faktör için %90,7; dördüncü faktör için %86,9; beşinci faktör için %90; altıncı faktör için 

%90,1; yedinci faktör için %76,2; sekizinci faktör için %65,2; dokuzuncu faktör için %85,6’dır. 
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Tablo 3.Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Faktör 1: Sağlık, beslenme, hijyen ve aileye önem verme                   

8. Bundan sonra sağlığıma daha çok dikkat edeceğim. 0,822                 

10. Bundan sonra sağlıklı gıdaları daha çok tüketeceğim. 0,818                 

7. Pandemi sonrasında da boş zamanlarımda aileme zaman ayıracağım. 0,811                 

11. Pandemi sonrasında alışverişlerde daha bilinçli davranacağım. 0,795                 

5. Bundan sonra hazır gıdaları daha az tüketeceğim. 0,788                 

9. Bundan sonra temizliğe daha çok özen göstereceğim. 0,788                 

3. Harcamalarımda bundan sonra daha çok tutumlu olacağım. 0,776                 

4. Pandemi sonrasında da önceliğimi temel ihtiyaçlarıma yönlendireceğim. 0,762                 

2. Sevdiklerime bundan sonra daha fazla zaman ayıracağım. 0,761                 

1. Pandemi sonrasında da hijyene önem vereceğim. 0,725                 

6. Bundan sonra dışarıda yemek yemeleri azaltacağım. 0,721                 

13. Pandemiile birlikte tüketim alışkanlıklarım olumlu yönde değişti. 0,672                 

12. Pandemi sonrasında sosyalleşmeye daha çok özen göstereceğim. 0,667                 

Faktör 2: Özyeterlik ve eve yönelme                   

40. Pandemi sonrasında da evde bazı tamirat ve tadilat işlerini kendi başıma halledebileceğimi düşünüyorum.   0,775               

39. Pandemi başkalarından aldığım hizmetleri kendi başıma yapmayı öğretti.   0,707               

38. Pandemi yeni hobiler edinmemi sağladı.   0,706               

43. Pandemi sonrasında da ev işlerini kendim yapmaya devam edeceğim.   0,624               

42. Pandemide evde kendi işimi kendim halletmeye alıştım.   0,586               

41. Pandemi süresince eve yardımcı alamamak temizlik işlerinin hane halkı tarafından halledilmesine sebep oldu.   0,534               

44. Pandemi boş zaman aktivitelerimin ev içine yönelmesine sebep oldu.   0,528               

45. Pandemiden sonra da evde daha çok vakit geçireceğimi düşünüyorum.   0,501               

Faktör 3: Online alışverişe yönelme                   

36. Pandemi sonrasında da online alışverişe ağırlık vereceğimi düşünüyorum.     0,849             

35.Pandemi sayesinde online alışverişin konforunun farkına vardım.     0,818             

34. Pandemi temel ihtiyaçlarımın (gıda, temizlik vb.) tedariki noktasında da online alışverişi tercih etmeme sebep oldu.     0,796             

33. Pandemi online alışveriş eğilimimi artırdı.     0,74             

Faktör 4: İnsanlardan uzaklaşma ve tedirginlik                   

20.  Bundan sonra insanlarla rahat rahat eşya paylaşabileceğimi düşünmüyorum.       0,793           

21. Bundan sonra ikinci el ürün alabileceğimi düşünmüyorum.       0,761           

19. Bundan sonra insanlara rahat rahat sarılabileceğimi düşünmüyorum.       0,741           

22.Bundan sonra kuaförde ortak ürünlerin kullanımına sıcak bakacağımı düşünmüyorum.       0,69           
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Faktör 5: Gönüllü sadelik                   

28. Pandemi aslında ihtiyaç olarak tanımladığım pek çok şeyin gereksiz olduğunu gösterdi.         0,744         

27. Pandemi bir tüketici olarak titreyip kendime gelmemi sağladı.         0,697         

29. Pandemide alışveriş yapmadan da yaşanabileceğini gördüm.         0,647         

25. Pandemi geri dönüşüm alışkanlıklarımın değişmesine sebep oldu.         0,53         

23. Pandemi ihtiyaç listemi gözden geçirmeme ve bazılarını elememe sebep oldu.         0,525         

24. Pandemi çevreyle ilgili kaygılarımın artmasına sebep oldu.         0,436         

Faktör 6: Hizmet talebinde azalma                   

49. Pandemi hastaneye gitme sıklığımı azalttı.           0,755       

50. Pandemi sonrasında da hastaneye daha az gideceğimi düşünüyorum.           0,68       

48. Pandemi pek çok hizmet işletmesine [kuaför, sinema, kafe, restoran vb. ] talebimi azalttı.           0,656       

46. Pandemi başladığından beri sinemaya gitme sıklığım azaldı.           0,605       

47. Pandemi film izleme aktivitesinin evde, dijital platformlara yönelmesine sebep oldu.           0,524       

Faktör 7: Antisosyalleşme                   

16. Bundan sonra insanlarla iletişim kurmada sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum.             0,854     

15. Pandemi içe kapanık biri olmama neden oldu.             0,781     

Faktör 8: Hedonizm                   

32. Pandemi şartları biraz hafiflediğinde kendimi alışverişe vurdum.               0,71   

31.Pandemiyle beraber arkadaşlarla alışverişe çıkmanın bir nimet olduğunu düşünmeye başladım.               0,681   

14. Pandemiile birlikte tüketim alışkanlıklarım olumsuz yönde değişti.               0,567   

Faktör 9: Eğilimlerin değiştiğini düşünme                   

17. Salgın insanların birbirinden uzaklaşmasına neden oldu.                 0,573 

18. Pandemiyle beraber alışveriş eğilimleri değişti.                 0,541 
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Faktörler altında toplanan ifadeler dikkate alındığında birinci faktörün sağlık, beslenme, hijyen 

ve aileye önem verme; ikinci faktörün özyeterlik ve eve yönelme; üçüncü faktörün online 

alışverişe yönelme; dördüncü faktörün insanlardan uzaklaşma ve tedirginlik; beşinci faktörün 

gönüllü sadelik; altıncı faktörün hizmet talebinde azalma; yedinci faktörün antisosyalleşme; 

sekizinci faktörün hedonizm; dokuzuncu faktörün eğilimlerin değiştiğini düşünme olarak 

isimlendirilmesi uygun görülmüştür. Faktörlerin aritmetik ortalamaları aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. 

Tablo 4.Faktörlerin Aritmetik Ortalamaları 

Faktörler Aritmetik Ortalama 

Sağlık, beslenme, hijyen ve aileye önem verme 3,81 

Özyeterlik ve eve yönelme 3,48 

Online alışverişe yönelme 3,38 

İnsanlardan uzaklaşma ve tedirginlik 3,31 

Gönüllü sadelik 3,41 

Hizmet talebinde azalma 3,67 

Antisosyalleşme 2,41 

Hedonizm 2,78 

Eğilimlerin değiştiğini düşünme 3,75 

 

Aritmetik ortalamalar incelendiğinde katılımcıların sağlık, beslenme, hijyen ve aileye önem 

verme eğilimlerinin salgın sürecinde arttığı ve salgın sonrasında da devam edeceği söylenebilir. 

Katılımcıların hizmet talebi salgın sürecinde azalma göstermiş ve bu eğilimin salgından sonra da 

devam edeceği beyan edilmiştir. Özyeterlik ve eve yönelme eğiliminin de salgından sonra 

nispeten devam edeceği söylenebilir. Buna karşılık antisosyalleşme ve hedonizm eğilimin düşük 

olduğu görülmektedir. Katılımcılar tüketici eğilimlerinin salgın döneminde değişim gösterdiğini 

düşünmektedir. İnsanlardan uzaklaşma ve tedirginlik eğilimleri ile online alışverişe yönelme 

eğilimlerinin salgından sonra devam edip etmeyeceği konusunda kararsız oldukları 

görülmektedir. 

Katılımcıların salgın sürecinde yaşanan değişimlerin kalıcı olup olmayacağına dair 

düşüncelerinin cinsiyetleri itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız iki örneklem t-testi ile 

incelenmiş, istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde 

katılımcıların düşünceleri medeni durumları, eğitimleri, gelirleri ve meslekleri itibariyle de 

farklılık göstermemektedir. Katılımcıların düşüncelerinin yaşları itibariyle farklılık gösterip 

göstermediği bağımsız iki örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Online alışverişe yönelme faktörü 

açısından yaş grupları arasında anlamlı farklılık vardır (p=0,003). Farkın yönünü gösteren LSD 

test sonuçları aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo 5. Yaş Grupları Arasındaki Farkı Gösteren LSD Test Sonuçları 

  Gruplar   Ortalama farkı Standart Hata Anlamlılık 

O
n

li
n

e 
al

ış
v

er
iş

 e
ğ

il
im

i 

  

15-25 26-35 -0,19677 0,18782 0,296 

  36-45 0,15175 0,17507 0,387 

  46-55 0,53624* 0,22772 0,019 

  56 ve üstü 0,84472* 0,39347 0,033 

26-35 36-45 0,34852* 0,1616 0,032 

  46-55 0,73301* 0,21754 0,001 

  56 ve üstü 1,04149* 0,38766 0,008 
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Online alışveriş eğiliminin salgın döneminde arttığını ve sonrasında da devam edeceğini düşünen 

yaş gruplarının özellikle 15-25 yaş aralığı ve 26-35 yaş aralığı olduğu söylenebilir. 15-25 yaş 

grubu 46-55 ve 56 ve üstü yaş gruplarına göre artan online alışveriş eğiliminin salgından sonra 

da devam edeceğine daha çok inanmaktadır. Benzer şekilde 26-35 yaş grubu da 36-45, 46-55 ve 

56 ve üstü yaş gruplarına göre bu düşünceye daha çok sahiptir. Bu yaş gruplarının online alışveriş 

eğilimlerinin üst yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu sebeple üst yaş grupları 

salgın döneminde artan online alışverişe yönelme eğiliminin salgın sonrasında kalıcı 

olmayacağını düşünürken, 15-25 ve 26-35 yaş aralığı artan bu eğilimin salgından sonra da devam 

edeceğini düşünmektedir. 

Katılımcıların salgın döneminde değişen tüketici eğilimlerinin kalıcı olup olmayacağına dair 

düşüncelerinin hastalığı geçirme durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız iki 

örneklem t-testi ile incelenmiş, hastalığı geçirenlerle geçirmeyenler arasında yalnızca eğilimlerin 

değiştiğini düşünme faktörü açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=0,026; t=2,244). 

Hastalığı geçirenler geçirmeyenlere göre tüketim eğilimlerinin değiştiğini daha çok 

düşünmektedir.  

Salgın sürecinde bir yakınını kaybedenlerle kaybetmeyenlerin düşüncelerinin farklı olup olmadığı 

bağımsız iki örneklem t-testi ile incelenmiş, anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Hastalığı 

geçirenlerin hastalığın şiddeti açısından gruplandırması yapılmış, bu grupların salgından sonra 

tüketim eğilimlerinde yaşanan değişimlerin devamlılığı konusundaki düşüncelerinin farklı olup 

olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş, anlamlı farklılık görülmemiştir. Katılımcıların 

hastalıkla ilgili endişe ve önlem alma düzeylerine göre sınıflandırması yapılmış, bu grupların 

salgın sonrası değişimlerin devamlılığı konusundaki düşüncelerinin farklı olup olmadığı tek yönlü 

varyans analizi ile test edilmiş, gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. 

Salgın döneminde tüketim davranışlarının değiştiğini beyan edenlerle etmeyenlerin, salgın 

sonrasında tüketicilerin davranışlarında yaşanan değişimlerin kalıcılığı konusundaki inançlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız iki örneklem t-testi ile analiz edilmiş, birinci ve sekizinci 

faktörler dışındaki tüm faktörler açısından gruplar arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonuç beklenen bir sonuçtur. Kendi davranışları değişim gösteren tüketiciler bu davranışların 

önemli bir kısmının kalıcı olacağına daha çok inanmaktadır. Davranışlarında değişim olduğunu 

beyan eden grubun özyeterlik ve eve yönelme konusunda yaşanan değişimlerin kalıcı olacağına 

inancı daha yüksektir (p=0,038; t=2,094). Salgın döneminde yaşanan en önemli değişimlerden 

biri de tüketimin online platformlara yönelmesidir. Davranışları değişen katılımcılar bu konudaki 

değişimlerin de kalıcı olacağını daha çok düşünmektedir (p=0,017; t=2,417). İnsanlardan 

uzaklaşma ve tedirginliğin de kalıcı olacağını düşünme eğilimi davranışları değişim gösterenlerde 

daha yüksektir (p=0,020; t=2,333). Çevreye ve geri dönüşüme önem verme gibi eğilimlerin 

toplandığı gönüllü sadelik faktörü açısından da gruplar arasında anlamlı fark vardır (p=0,007; 

t=2,711). Kendi davranışında değişim yaşandığını düşünen tüketiciler gelecekte de daha gönüllü 

sade bir yaşamın tercih edileceğine daha çok inanmaktadırlar. Benzer şekilde hizmet talebinde 

azalma eğiliminin devam edeceğini düşünme açısından da davranışında değişim olan grubun 

ortalaması daha yüksektir (p≤0,0001; t=4,076). Davranışlarında değişim olduğunu beyan 

edenlerin hedonizm eğilimleri (p=0,026; t=2,242) ve tüketici eğilimlerinin değiştiğine ilişkin 

inançları (p=0,002; t=3,198) davranışlarında değişim olmayanlardan anlamlı düzeyde yüksektir. 

Salgınla birlikte davranışlarında değişim olduğunun farkına varan tüketicilerin bu değişimlerin 

büyük oranda kalıcı olacağına daha çok inandıkları söylenebilir. 

6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüketicilerin davranışları sosyal, kültürel, kişisel ve psikolojik pek çok faktörden aynı anda 

etkilenmekte ve karmaşık bir karar sürecinin çıktısı olarak şekillenmektedir. Çocukluk yıllarında 

aile içerisinde yaşanan tüketici sosyalizasyonu, ilerleyen yıllarda başka sosyal çevrelerde devam 

etmekte; dışsal faktörlerin etkisiyle tüketicilerin davranış kalıpları oluşmaktadır. Tüketici 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

davranışlarının bir kısmı uzun süre aynı biçimde seyrederken, bazı davranışlar zaman içerisinde 

değişim gösterebilmektedir. Davranışlarda değişime yol açan faktörlerden biri de beklenmeyen 

kriz durumlarıdır.  

2019 yılının sonlarında Çin’de görülen ve oradan tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü ve sebep 

olduğu hastalık da tüketicilerin davranış kalıplarında bazı değişimlere sebep olmuştur. Hastalığın 

bir salgın olarak nitelendirilmesi sonrasında bazı ülkelerde tam bazılarında kısmi kapanma 

dönemleri yaşanmış, ülkeler arasında değişen uygulamalar olmakla birlikte pek çok endüstrinin 

satışlarını etkileyecek kısıtlamalara gidilmiştir. Salgınla baş etmede tek çare olarak gösterilen 

maske, mesafe ve hijyen vurgusu tüketicilerin harcama kalıplarında, satın aldıkları ürünlerde ve 

satın alma miktarlarında önemli değişiklikleri doğurmuştur. Evde kal mottosu ile birlikte 

tüketicilerin aile dışındaki diğer sosyal gruplarla arasına koyduğu mesafeler hem dışarda sosyal 

gruplarla birlikte tüketme eğilimini azaltmış, hem de bu ihtiyacı karşılayan hizmet işletmelerine 

olan talebi durma noktasına getirmiştir. Kısıtlama dönemlerinde yaşanan bu doğal talep azalışı, 

bu sektörlerdeki kısıtlamalar kısmi olarak kaldırıldığında da yeterince hareketlenmemiştir. 

Özellikle ikincil ürünlere ve hizmetlere olan talepteki bu keskin düşüş, ilgili sektörlerde faaliyet 

gösteren işletmelerin zor günler geçirmesine sebep olmuştur. Bu sebeple bu beklenmeyen kriz 

döneminde yaşanan değişimlerin ne kadarının kalıcı olacağı sorusu cevaplanması gereken önemli 

bir soruya dönüşmüştür. 

300 katılımcı ile gerçekleştirilen bu araştırmanın cevap aradığı temel soru tüketici davranışlarında 

salgın döneminde yaşanan değişimlerin kalıcı mı geçici mi olduğudur. Bu amaçla yürütülen nicel 

araştırmada tüketicilerin salgın döneminde davranış kalıplarında yaşanan değişimler sorgulanmış, 

davranışlarda yaşandığı düşünülen değişimlerin kalıcı olup olmayacağına dair düşünceleri 

incelenmiştir. Katılımcıların yarısına yakını Covid-19 hastalığını geçirmiştir. Buna karşılık salgın 

döneminde davranışlarında değişim olduğunu söyleyenlerin oranı hastalığı geçirenlerin 

oranından yüksektir. Hastalığı geçirmeyen katılımcıların da tüketim davranışlarında değişimler 

yaşanmıştır.  

Katılımcıların salgın döneminde tüketim davranışlarında yaşanan en önemli değişimlerin temel 

ürünlerin tüketiminde artış, online alışverişe yönelme, evde tüketim eğiliminde artış olduğu tespit 

edilmiştir. Bu değişimler birlikte düşünüldüğünde davranışlarda yaşanan değişimin büyük ölçüde 

evde kalma eğilimi ile ilgili olduğu söylenebilir.  

Katılımcılara salgın döneminde alışveriş yaparken en çok deneyimledikleri duyguların neler 

olduğu sorulmuştur. Burada en baskın yaşanan duyguların endişe/kaygı, kısıtlanmışlık, stres ve 

bıkkınlık olduğu tespit edilmiştir. Bu durum salgın döneminde tüketicilerin genel olarak olumsuz 

duygular hissettiğini göstermektedir. Pek çok endüstride uygulanan kısıtlamalar tam ya da kısmi 

kapanmalarla bir araya geldiğinde tüketicilerin özellikle kendini kısıtlanmış hissetmelerine sebep 

olmuştur. Bu kısıtlanmışlık hissi ile birlikte salgının doğurduğu risk algısı, beraberinde stres ve 

endişe duygularını da getirmiştir.  

Katılımcıların salgın döneminde tüketici davranışlarında yaşanan değişimler ve bu değişimlerin 

kalıcı olup olmadığına dair inançlarını sorgulamak amacıyla 5’li Likert tipi 50 ifade 

oluşturulmuştur. Bu ifadelerden katılımcıların en çok katıldıkları ifadeler incelendiğinde salgın 

döneminde sağlıklı beslenme, hijyene dikkat etme ve ev içinde aileye daha çok vakit ayırarak 

yaşama eğilimlerinin arttığı görülmektedir. Katılımcılar bu eğilimlerin salgın sonunda da devam 

edeceğini ağırlıklı olarak inanmaktadır. Ancak salgın döneminde zorunlu olarak tecrübe edilen 

insanlarla araya mesafe koyma, sosyal ilişkileri en aza indirme eğiliminin salgın sonrasında kalıcı 

olmayacağını düşündükleri söylenebilir. Söz konusu ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için 

yapılan faktör analizi sonucu dokuz faktörlü bir çözüm elde edilmiştir. Bu faktörlerin sağlık, 

beslenme, hijyen ve aileye önem verme; özyeterlik ve eve yönelme; online alışverişe yönelme; 

insanlardan uzaklaşma ve tedirginlik; gönüllü sadelik; hizmet talebinde azalma; antisosyalleşme; 

hedonizm ve eğilimlerin değiştiğini düşünme olarak isimlendirilmesi uygun görülmüştür.  
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Faktör ortalamalarından hareketle katılımcıların tüketim davranışlarında değişim yaşandığını 

düşündükleri; sağlık, beslenme, hijyenle ilgili kaygılarından kaynaklanan davranış 

değişimlerinin, aileyle vakit geçirme eğilimlerinin, ev içinde kendi kendine yetecek bir yaşam 

sürme çabalarının ve hizmet işletmelerinden hizmet alma eğilimlerinde düşüşün salgından sonra 

da kalıcı olacağına inandıkları söylenebilir. Buna karşılık online alışveriş eğiliminde yaşanan 

değişimin, insanlarla aralarına mesafe koyma çabalarının, çevreye duyarlı tüketim eğilimlerinin 

salgın sonrasında devam edip etmeyeceği konusunda kararsız oldukları tespit edilmiştir.  

Salgından sonra tüketim davranışlarında yaşanan değişimlerin kalıcılığı konusundaki görüşlerin 

katılımcıların cinsiyetleri, medeni durumları, gelirleri, meslekleri, eğitim durumları, hastalığın 

şiddeti, bir yakınını kaybetme durumları, endişe ve önlem alma düzeyleri itibariyle 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Yaş grupları arasındaki farklar incelendiğinde 15-25 ve 26-35 

yaş grubunun daha üst yaş gruplarına nispetle online alışveriş eğiliminin salgından sonra da 

devam edeceğini düşündükleri görülmektedir. Hastalığı geçiren katılımcılar geçirmeyenlere 

nispetle salgının tüketim davranışlarında değişikliğe sebep olduğuna daha çok inanmaktadır. 

Alışkanlıklarının değiştiğini beyan edenler değişmediğini beyan edenlere göre özyeterlik ve eve 

yönelme, online alışveriş, insanlardan uzaklaşma ve tedirginlik, gönüllü sadelik, hizmet talebinde 

azalma, antisosyalleşme eğilimlerinin salgından sonra da kalıcı olacağını daha çok 

düşünmektedir. Bu farklılık kendi davranışında herhangi bir değişiklik olmadığını beyan 

edenlerin, diğer tüketicilerin davranışlarında ya da genel olarak üretim tüketim ilişkilerinde 

yaşanan değişimlerin farkında olmadıklarından kaynaklanabiliyor olabilir. Salgının hayatında 

büyük bir değişikliğe sebep olmadığını düşünen tüketiciler daha az kaygılı ve daha az önlem 

alarak yaşama tercihinde bulundukları için diğerlerinin davranışlarında da önemli bir değişiklik 

olmadığını düşünmektedir. Davranışlarında değişiklik olan tüketiciler ise bu değişikliklerinin 

önemli ölçüde kalıcı olduğunu, yeni normalin tüketicilerin normalini de değiştirdiğini 

düşünmektedir. 

Tüketici davranışında yaşanan değişimler yaşam koşullarında yeni normal olarak isimlendirilen 

dönemin bir “yeni normal tüketici davranışı” kavramını da doğurduğuna işaret etmektedir. 

Tüketiciler özellikle sağlıklı yaşam, beslenme, hijyene önem verme ve ev içerisinde kendine 

yeterli bir yaşam sürerek aile fertleri ile vakit geçirme eğilimlerinin salgından sonra da devam 

edeceğini düşünmektedir. Bahsi geçen bu eğilimler tüketicilerin yaşam tarzlarının önemli 

bileşenlerindendir. Bu nedenle salgın sonrası ile ilgili planlama çabalarında, yaşam tarzlarında ve 

trendlerde yaşanan bu kalıcı değişimlerin dikkate alınması önem arz etmektedir.  

Salgın döneminde tüketicilerin tamamında pek çok davranışa benzer şekilde tüketim 

davranışlarına dair de bir iç sorgulama yaşanmıştır. Evde kal mottosunun hakim olduğu, kısmi ya 

da tam kapanma dönemlerinde alışveriş yapmadan da yaşanabildiği gerçeğinin farkına varılması, 

tüketicileri satın ihtiyaç ve istekleri üzerine yeniden düşünmeye sevk etmiştir. Bunun yanı sıra 

salgının sürekli gündemde tuttuğu sağ ve sağlıklı olma gerekliliği, günlük hazlar yaratan tüketim 

davranışlarına ilişkin algıların da sorgulanmasına ve “Sağlık yoksa hiçbir şey yok” inancının 

gelişmesine sebep olmuştur. Tüketicilerin beyanları bu davranış değişimlerinin büyük ölçüde 

kalıcı olacağına işaret etmektedir. Sağlık, beslenme ve hijyene verilen önemin artması; bu alanda 

faaliyet gösteren işletmeler için fırsatlarla dolu bir pazarın şekillenmeye başladığı anlamına 

gelmektedir.  

Salgın döneminde özellikle sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda sıkça vurgulanan 

temalardan birinin çevreye duyarlı sürdürülebilir tüketim olduğu söylenebilir. Pek çok insan 

salgının, insanın doğaya ve gezegenine verdiği zararın bir çıktısı olduğunu; hatta doğanın bir ihtar 

verdiğini ifade etmiştir. Ancak araştırma bulguları çevreye duyarlılığın, daha yalın ve sade 

tüketimin, geri dönüşüm duyarlılığının baskın olarak görüldüğü gönüllü sade yaşam eğiliminin 

salgın sonrasında kalıcı olmayacağının düşünüldüğüne işaret etmektedir. Tüketici salgın 

döneminde kendini, yaşam şeklini, ihtiyaçlarını, tercihlerini sorgulamış; sağlığını ilgilendiren 

konularda kalıcı değişim kararları almış ancak doğa ve gezegeniyle ilgili kaygıları kalıcı 
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değişiklikler yaratmamıştır. Bu sonuç, sürdürülebilir tüketimin öneminin işletmeler, devlet, sivil 

toplum kuruluşları ve medya tarafından sürekli vurgulanması ve gündemde tutulması 

gerekliliğine işaret etmektedir. 

Salgın döneminde yaşanan en önemli davranış değişimlerinden biri talebin online platformlara 

yönelmesidir. Kısmi ve tam zamanlı kapanmalar, hastalık sebebiyle yaşanan bireysel karantinalar 

tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tedarikinde dahi online platformlara yönelmesine sebep 

olmuştur. Hizmet işletmelerinin kapalı olması sebebiyle evde abonelik sistemi ile kullanılabilen 

dijital platformlardan film izleme eğiliminde artış yaşanmış, neredeyse her eve salgın döneminde 

en az bir dijital platform girmiştir. Evde geçirilen vaktin artması yeni hobi arayışlarına sebep 

olmuş, mutfakta geçirilen vaktin artışı yeni becerilerin denenmesi ve gelişmesini sağlamış ve bu 

durum bazı ürünlerin ev içinde üretilip tüketilmesine yol açmıştır. Pek çok endüstrinin geleceği, 

bu davranışlarda yaşanan değişimlerin kalıcılığı konusunda net bir değerlendirme yapılabilmesini 

gerektirmektedir. Yaşam tarzındaki kalıcı değişimler tüketici davranışlarında köklü değişimler 

anlamına gelir ve işletmelerin bu değişimleri stratejik planlama çabalarında göz ardı etmemeleri 

gerekir. 

Araştırma salgın koşulları sebebiyle online platformlardan veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

durum eğitim ve meslek açısından belli grupların yoğunlaşması ile sonuçlanmıştır. Gelecek 

araştırmalarda yüz yüze veri toplanarak daha geniş kesimlere ulaşan ve yaşam tarzıyla ilgili tüm 

değişimlerdeki kalıcılığı konu edinen araştırmaların daha aydınlatıcı sonuçlar vereceği 

düşünülmektedir. Salgın döneminde her tüketicinin kendi sağlık durumuna ve endişe düzeyine 

bağlı olarak farklı deneyimler yaşadığı dikkate alındığında derinlemesine veri toplanmasını 

mümkün kılan nitel araştırmaların da yazına ve uygulayıcılara önemli katkılar sağlayacağına 

inanılmaktadır. 
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Özet  

Bu araştırmanın amacı deneyimli kadın girişimcilerle girişimci adayı kadınların girişimcilik motivasyonlarının ve 

girişimciliği olumsuz etkileyen engellere dair algılarının neler olduğunun belirlenmesi ve olası farklılıkların ortaya 

çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 67’si deneyimli girişimci ve 98’i girişimci adayı olmak üzere toplam 165 

kadından çevrim içi anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Analizler sonucunda kadın girişimciliğinde öne çıkan temel 

motivasyonların ve engellerin neler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca motivasyon ve engeller noktasında deneyimli kadın 

girişimciler ile genç kadın girişimcilerin algılarının bazı noktalarda farklılaştığı dikkat çekmiştir. Çalışma bulguları 

doğrultusunda kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Girişimciler, Girişimcilik Motivasyonu, Girişimcilik Engelleri 

 

MOTIVATIONS AND CHALLENGES FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP: 

PERCEPTIONS OF EXPERIENCED WOMAN ENTREPRENEURS AND 

CANDIDATES 

 

Abstract  

This study aims to explore the entrepreneurial motivations of and challenges experienced women entrepreneurs and 

entrepreneurial candidates and reveal potential differences in perceptions. For this purpose, data were collected from 

165 people, 67 experienced women entrepreneurs, and 98 entrepreneurial candidates by online survey method. The 

analyses revealed some prominent motivations and challenges for women's entrepreneurship. In addition, it was found 

that the perceptions of experienced and young women entrepreneurs in terms of motivation and challenges differed in 

some certain points. Suggestions for the effective development of women's entrepreneurship were provided based on 

the research findings.  

Keywords: Women Entrepreneurs, Entrepreneurship Motivation, Entrepreneurship Barriers  

1. GİRİŞ  

Girişimcilik, yeni firmalar kurma ve var olanları daha da dinamik hale getirerek yenileme, iş 

fırsatlarını belirleme, değerlendirme ve kullanma, yetkinlik, yenilik, istihdam yaratma ve genel 

anlamda toplum refahını iyileştirme noktasında ekonomik süreçler için çok kilit bir noktada yer 

almaktadır (Cuervo, Ribeiro ve Roig, 2007). Kadınların girişimciliği ve işletme sahipliği, 

erkeklere kıyasla genellikle göz ardı edilmektedir (Ahl, 2006). Kadın girişimciliğiyle ilgili 

motivasyon faktörleri ile girişimcilik engellerinin neler olduğunun ortaya çıkarılması girişimcilik 

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılması açısından oldukça önemlidir. 

Girişimciliğin önündeki engellerin neler olduğunun anlaşılması, kadın girişimciliği faaliyetlerini 

artırmak için bu engelleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için ortaya konulacak stratejilerle ilgili 

kurum ve kuruluşlara önemli bilgiler sunacaktır. Bunun yanında bir iş kurma noktasında kişileri 

motive edecek faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi de girişimcilik niyetinin davranışa 

dönüşme noktasında kritik unsurları ortaya çıkaracak ve bu konuyla ilgili faaliyet yürüten tüm 

paydaşlar için anlamlı faydalar elde edilecektir. 

 Literatürde girişimcilik motivasyonlarının (Naffziger, Hornsby ve Kuratko, 1994; DeMartino ve 

Barbato, 2003; Benzing, Chu ve Kara, 2009; Carsrud ve Brannback, 2011; Adkins vd., 2013; 
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Blok, Sandner ve Spiegel, 2015) ve engellerinin (Harris ve Gibson, 2008; Alpander, Carter ve 

Forsgren, 1990; Fatoki, 2010; Zhuplev ve Shtykhno, 2009) neler olduğuna yönelik pek çok 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak kadın girişimciliği için temel 

motivasyon ve algılanan engellerin girişimcilik yolculuğunun farklı aşamalarında olan; deneyimli 

kadın girişimciler ile girişimci adayları kadınların gözünden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

sayede kısıtlı literatüre katkıda bulunmak hedeflenmiştir.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Girişimcilik, yeni bilgilerin ürün ve hizmetlere dönüştürüldüğü önemli bir süreç olarak 

görülmektedir (Shane ve Venkataraman, 2000). Girişimciler, kaynakları yeni bir şekilde 

düzenleyerek yaratıcı faaliyetlerde bulunurlar (Shane, Locke ve Collins, 2003). Kişilerin 

deneyimlerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı ve kendi kaderlerini belirleme yolu olarak görülen 

girişimcilik (Buttner ve Moore, 1997); aynı zamanda fırsat yapılarının ve kaynaklara erişimi olan 

motive girişimcilerin bir fonksiyonu olarak kavramsallaştırılabilir (Aldrich, Zimmer ve Jones, 

1986). Buradan da anlaşılacağı gibi motivasyon bu süreç için oldukça önemlidir. 

İnsan davranışı üzerine yapılan çalışmalar, motivasyonun bireyin davranışının yordayıcısı 

olduğunu ortaya koymuştur (Herron ve Robinson, 1993). Girişimcilik motivasyonu, bireyin 

girişimcilik sürecine katılımının kilit belirleyicisi (Carsrud ve Brännback, 2011) ve bir 

girişimcinin kişisel özelliklerinin, kişisel ortamının ve hedeflerinin, iş ortamının, fikrinin ve içsel 

ve dışsal ödüllerin bir işlevidir (Naffziger, Hornsby ve Kuratko, 1994). Girişimciler, içsel 

nedenler veya dış ödüller (veya her ikisi) için firma kurmaya motive olabilirler (Carsrud ve 

Brannback, 2011). Robichaud, McGraw ve Roger (2001) motivasyonu dışsal ödüller, 

bağımsızlık/özerklik, içsel ödüller ve aile güvenliği şeklinde dört kategoriye ayrıldığını ileri 

sürmektedir. Dışsal güdüler ekonomik nedenler iken, içsel güdüler ise kendini gerçekleştirme ile 

ilgilidir. Ashley-Cotleur, King ve Solomon (2009), finansal faydalar ve avantajların dışsal motive 

ediciler olduğu, kendi kendini tatmin etme, kendi işinin patronu olma unsurlarının ise içsel motive 

ediciler olduğu görüşündedir. Benzing, Chu ve Kara (2009) ise gelir, güvenlik gibi dışsal 

faktörlerin girişimcilikte içsel faktörlerden daha önemli motivasyon kaynağı olduğunu 

belirtmiştir. Öte yandan Adkins, Samaras, Gilfillan ve McWee (2013), dışsal olarak 

değerlendirildiğinde; iş yaşam dengesini yönetmeye yönelik olan girişimcilik motivasyonunun 

girişimdeki iş-aile kültürünün artmasına yol açtığını ileri sürmüştür. 

Yine literatürde motivasyon faktörleri itme ve çekme olmak üzere iki boyuta ayrılmaktadır. 

Eijdenberg ve Masurel (2013) çekme faktörlerini insanları girişimcilik faaliyetlerine katılmaya 

çektikleri için olumlu motive ediciler olarak görürken, itici faktörleri insanları girişimciliğe 

katılmaya zorladıkları için olumsuz motive ediciler olarak değerlendirmiştir.  Yalcin ve Kapu 

(2008) çekme faktörleri olarak özerklik, toplumdaki statü ihtiyacı, kendini gerçekleştirme olarak 

açıklarken, itme faktörleri ise belli bir maaşla çalışmadaki hayal kırıklığı, aile gelirlerini artırma 

ve esnek finansal ihtiyaçları karşılayan uygun bir iş arama olarak açıklamıştır.  

Bir kişinin girişimci olma kararını motive eden bir dizi bireysel faktör de vardır. Bunlar genel 

olarak, demografik değişkenler veya tutumlar, değerler veya psikolojik faktörler olarak kategorize 

edilebilir (Ashley-Cotleur, King ve Solomon, 2009). Turker ve Selçuk (2008), araştırmacıların 

genellikle girişimcilik niyeti ile özgüven, risk alma yeteneği, kontrol odağı ve başarma ihtiyacı 

gibi bazı kişilik faktörleri arasında bir bağlantı olduğunu belirtmelerine rağmen, geniş bir kültürel, 

sosyal, ekonomik, politik, demografik ve teknolojik faktörlerin etkili olduğuna işaret etmektedir. 

Crant (1996), erkeklerin kendi işlerini kurmak için bir niyet veya tercih ifade etme olasılığının 

kadınlardan daha yüksek olduğunu bulmuştur. Benzing, Chu ve McGee (2009), motive edici 

faktörlerin gelir seviyelerindeki ve istihdam fırsatlarındaki farklılıklar nedeniyle ülkeler arasında 

farklılık gösterebileceğini belirtmektedir. Fatoki (2010), yaptığı çalışmada istihdam sağlamak, iş 

güvenliğini sağlamak, pazardaki fırsatlar, potansiyel girişimcilere destek, kendi işinin patronu 

olmak, hayali gerçekleştirmek en önemli motivasyon etkenleri olurken, hayran olunan birini takip 

etmek, aile geleneğini devam ettirme gibi etkenler daha az öneme sahiptir. Bunun yanında 

Zhuplev ve Shtykhno (2009) ise yaptıkları çalışmada, girişimci olma motivasyonlarında zengin 
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olmak ve güvenliği sağlamak için para kazanmak, kendi zamanını ve işini kontrol etme, kişisel 

bir başarı duygusu kazanma ve işi büyütmek en fazla ortalamaya sahipken, hayran olunan kişiyi 

takip etme, aile geleneğini devam ettirme gibi motivasyonlar da daha az ortalamaya sahiptir. 

Çalışmalar, bir iş kurma ve sürdürmede motivasyonel faktörlere daha çok odaklanmış olsa da 

özellikle işletmenin ve bu işi sürdürmenin karanlık tarafı da girişimin hayatta kalmasını sağlamak 

için kritik öneme sahiptir. Girişimcilerin yeni girişimlerine başlarken karşılaştıkları zorlukları 

veya engelleri belirlemek ve açıklamak için kapsamlı araştırmalar yapılmaya çalışılmıştır. Bir 

kişinin girişimci olmasında birçok motivasyon faktörü varken diğer yandan da girişimci 

olmasının önünde engel teşkil edecek pek çok faktör bulunmaktadır. Girişimciliğin önündeki 

engeller bazen finans ve kredi sorunlarının yanı sıra iş ve finansal planlama eğitiminin eksikliğini 

içebilirken (Hisrich ve Brush, 1984) bazen de deneyim eksikliği veya düşük risk alma davranışı 

eğilimi, bilgi eksikliği ve girişimcilik eğitimi eksikliği gibi engelleri içermektedir (Harris ve 

Gibson, 2008). Girişimcilik literatüründe girişimci olma yolunda algılanan engellerle ilgili 

yapılan çalışmalarda; Ooi ve Ahmad (2012), girişimcilik engellerini yüksek işgücü maliyeti, 

yüksek vergiler, güçlü rekabet ortamı, yüksek faiz oranı, katı hükümet düzenlemeleri gibi dışsal 

faktörler ve iş becerisi eksikliği, stres, işletme sermayesi/yatırım eksikliği, başarısızlık korkusu 

gibi içsel faktörler olarak gruplandırmıştır. Alpander, Carter ve Forsgren’e (1990) göre 

girişimciliğin önünde, müşterilerin kazanılması, fiyatların belirlenmesi, ürünlerin kalitesini 

korumak, pazarın genişlemesi, finansman sağlama, yeni işçilerin ve yeni yöneticilerin işe 

alınması, mevcut çalışanların sorunları, yasal sorunlarla karşılaşmak gibi pek çok engel 

görülmektedir. Fatoki (2010) ise yaptığı çalışmada girişimcilerin karşılaştığı en büyük engellerin; 

finansman sağlamada yaşanan zorluk, iş becerilerinin eksikliği (finansal, pazarlama), bir işe nasıl 

başlanacağı konusunda bilgi eksikliği ve iş deneyimi eksikliği iken nispeten daha az etkiye sahip 

olan engeller ise; başkalarını bunun iyi bir fikir olduğuna ikna etmek, doğru ortakları bulmak 

şeklindeki engellerdir. Zhuplev ve Shtykhno (2009) yaptığı çalışmada girişimcilerin karşılaştığı 

en büyük engellerin; iş kurmak ve sürdürmek için gerekli paranın temin edilmesi, iyi ve güvenilir 

çalışanlar bulmak, devlet düzenlemeleri ve bürokrasi, yüksek faiz oranları, iş kurmak ve işletmek 

için gerekli bilgi ve becerileri edinme, yüksek vergiler olurken; ayrımcılık, çevre sorunları, 

iletişim kurma (telefon, faks vb.) gibi engeller ise nispeten daha az etkiye sahiptir.  

Girişimcilerin girişimci bilişlere sahip olduğu ve nasıl ve neden bu şekilde davrandıklarına ilişkin 

girişimciler ve girişimci olmayanlar arasında fark vardır (Baron, 1998). Bilişsel yaklaşıma göre 

bilişsel unsurlar eylemin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine yönelik koşulların algıları, analizleri 

ve yorumlarıyla ilgilidir (Busenitz ve Barney, 1997; Baron, 1998; Grégoire, Corbett ve 

McMullen, 2011). Girişimciler, girişimci olmayanların fark etmediği şekilde çevrelerini fark 

edebilirler (Baron, 1998; Mitchell vd., 2007). Bazı teorik çalışmalar da girişimcilerin belli 

durumlarda farklı bilişsel süreçlere sahip olduğunu (Baron, 1998) ve girişimcilerin bilgiyi 

girişimci olmayanlardan farklı şekilde işleme ve değerlendirme eğiliminde olduğunu göstermiştir. 

Sonuç olarak girişimcilerin bilgiyi diğer bireylerden farklı olarak düşündükleri, analiz ettikleri ve 

yorumladıkları öne sürülmüştür (Baron, 1998; Busenitz ve Barney, 1997; Krueger, 2007). 

Bu araştırmada özellikle kadınları girişimciliğe yönelten temel motivasyon unsurlarına ve süreçle 

ilgili algılanan engellere odaklanılmıştır. Bunu yaparken deneyimli girişimciler ile girişimci 

adaylarının motivasyonlarında ve özellikle de engel algılarında farklılıkların olacağı 

öngörülmektedir. Bu öngörünün temel kaynağı, aktif, deneyimli kadın girişimciler ile girişimci 

adaylarının bilgi kaynaklarının birbirinden farklılaşacağıdır. Uzman bilgi işleme teorisine (expert 

information-processing theory) göre, bilgi yapılarının gerçek dünya deneyimine dayanan 

bilişlerin yinelemeli sorgulama, somutlaştırma ve yanlışlama yoluyla uzun süreli bellekte 

düzenlendiği dinamik bir süreçte bilgi elde edinilir ve bireylerin belirli bir alanda deneyim 

kazandıkça, dikkatlerini öncelikle temel boyutlara odaklandığı görülür (Mitchell vd., 2002, 2007).   

Örneğin, Gaglio ve Katz (2001), uzmanların çevrelerini daha iyi görmelerine, anormallikleri daha 

hızlı tespit etmelerine ve farklı koşullara hızla uyum sağlamalarına olanak tanıyan daha karmaşık 

kodlara sahip olduğunu belirtmektedir. Bu durum da uzmanların, uzman olmayanların 

tanımlamakta zorlandıkları karmaşık durumları hemen fark etmelerini ve üstesinden gelmelerini 

sağlar (Lord ve Maher, 1990). Diğer taraftan girişimci olmayan kişiler çevreyi ve mevcut fırsatları 
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üçüncü şahıs bakış açısıyla görselleştirme ve değerlendirme eğilimindedir (Poblete ve 

Mandakovic, 2020).   

Buradan hareketle, keşifsel bir araştırma olma özelliği taşıyan bu çalışmada cevap aranacak 

araştırma soruları şu şekildedir;  

(1) Deneyimli girişimcilerle girişimci adayı kadınların temel girişimcilik motivasyonları 

nelerdir? 

(2) Deneyimli girişimcilerle girişimci adaylarının kadın girişimciliği önündeki engellere 

ilişkin algıları nelerdir? 

(3) Temel girişimcilik motivasyonları ve engel algıları açısından deneyimli girişimcilerle 

girişimci adayı kadınlar arasında farklılıklar var mıdır? 

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

Araştırma sorularına cevap bulabilmek için gerekli veri surveey.com platformu üzerinde 

hazırlanan çevrimiçi anket yöntemi ile toplanmıştır. Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze 

iletişimin pek mümkün olmadığı bu dönemde kısa süre içerisinde düşük maliyetlerle erişim 

imkanı sağlaması dolayısıyla bu yöntem tercih edilmiştir (Wright, 2005).  Çevrim içi anketin giriş 

bölümünde kadın katılımcıların aktif birer girişimci mi yoksa girişimci adayı mı olduklarını 

öğrenmek için kuruculuğunu yaptığı ve faaliyette olan bir girişimi/işletmesi bulunup bulunmadığı 

ikili ölçek ile sorulmuş (1: Evet, 2: Hayır) ardından diğer sorulara geçilmiştir. Ankette henüz bir 

işletmesi olmayan kadın katılımcıların girişimcilik niyetleri olup olmadığının değerlendirilmesi 

için ise do Paço vd.’den (2011) uyarlanan 5’li Likert ölçek formundaki (1: Kesinlikle 

Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) beş soruluk girişimcilik niyeti ölçeğine yer verilmiştir.  

Anketin sonraki bölümlerinde kadın katılımcıların girişimcilik motivasyonlarına yönelik 16 

ifadeye yer verilmiş, bu ifadeler Giacomin vd., (2011) çalışmasından uyarlanmış 5’li likert tipi 

ölçek kullanılmıştır (1: Kesinlikle etkili değil, 5: Kesinlikle etkili). Ankette ayrıca Akehurst, 

Simarro ve Mas‐Tur (2012) çalışmasından uyarlanan 16 madde ile girişimciliğe yönelik engeller 

ölçülmüştür. Engelleri ölçümünde de 5’li Likert tipi (1: Kesinlikle önemli bir engel değil, 5: 

Kesinlikle önemli bir engel) ölçek kullanılmıştır. Hazırlanan anket formuna ilişkin davet, kolayda 

örnekleme yöntemi ile seçilen kadın girişimciler ve girişimci adaylarına gönderilmiş, kendi 

işletmesinin sahibi 67 kadın girişimci ve girişimcilik niyeti olan 98 kadın olmak üzere toplam 165 

kişiden yanıt alınmıştır. Girişimci kadınların yaş ortalamaları 43,90 (sd=8,987), girişimci 

adayların yaş ortalamlarının ise 28,52 (sd=10,161) olduğu görülmüştür.  

 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA  

 

Analiz sürecinde ilk olarak, aktif girişimci olmayan katılımcılara yöneltilen girişimcilik niyeti 

ölçeği güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Ölçek ifadelerinin Cronbach Alpha değeri 0,92 

olduğu görülmüş, ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Oluşturulan bileşik girişimcilik 

niyeti skorları dikkate alındığında, henüz aktif bir girişimci olmayan katılmıcıların belirli bir 

girişimcilik niyetlerinin olduğu anlaşılmıştır (M= 3,7; sd=0,87). Her biri 16 soru içeren engel ve 

motivasyon ölçekleri ise yapısı gereği oluşturmalı ölçek olmaya daha yakın olduklarından hem 

de madde bazlı değerlendirme yapılacak olduğundan geleneksel ölçek geçerleme değerlendirmesi 

yapılmamıştır.  

Araştırma sorularının cevaplanması için ilk olarak girişimciler ile girişimci adayı kadınlar için 

öne çıkan girişimcilik motivasyonlarının ve engellerin neler olduğuna dair tanımlayıcı 

istatistiklerle oluşturulan grafikler verilmiştir.  Ardından deneyimli girişimciler ile girişimci adayı 

kadınlar arasında girişimcilik motivasyonu ve engel algıları açısından fark olup olmadığını ortaya 

çıkarmak için fark testi uygulanmıştır. Madde bazlı değerlendirmelerde normal dağılım 

varsayımının sağlanamadığı ölçümler bulunduğundan parametrik olmayan fark testlerinden 

Mann Witney U testi kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak katılımcıların girişimci olma 

yönündeki temel motivasyonlarını gösteren grafik Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Girişimcilik Motivasyonları 

 

 

Şekil 1’e bakıldığında deneyimli girişimci ve girişimci adaylarının en yüksek girişimcilik 

motivasyonlarının, fikirlerini hayata geçirmek, kendilerine ait bir şey oluşturmak, kişisel 

bağımsızlık elde etmek ve finansal olarak özgür olabilme imkanı olduğu görülmektedir. 

Girişimcilik motivasyonu açısından kadın girişimciler ile girişimci adayı kadınlar arasında farkın 

olup olmadığının anlaşılması için uygulanan Mann Witney U testi sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda 16 motivasyondan yalnızca dört motivasyon unsurunda öne çıkan 

farklılıkların olduğu dikkat çekmektedir. Deneyimli girişimciler ve girişimci adaylarında “Bir 

işletmenin başında olmak” (M(Deneyimli Girişimciler)=3,99; M(Girişimci Adayları)=3,82; p<0,05), “İnsanları 

yönetmek” (M(Deneyimli Girişimciler)=3,81; M(Girişimci Adayları)=3,48; p<0,05), “Girişimci olan aile 

geleneğimizi sürdürmek” (M(Deneyimli Girişimciler)=3,43; M(Girişimci Adayları)=2,38; p<0,01) faktörleri 

farklılaştığı ve bu motivasyonların henüz girişimci adayı olan kadınlarda daha zayıf olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan anlamlı fark tespit edilen diğer bir motivasyon “Daha fazla boş 

zamana sahip olmak” (M(Deneyimli Girişimciler)=3,04; M(Girişimci Adayları)=3,51; p<0,05) şeklindeki 

motivasyondur. Bu motivasyonun henüz girişimci adayı olan kadınlarda çok daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır.  
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Tablo 1. Girişimcilik Motivasyonları-Mann Witney U Testi Analizi Sonuçları 

Girişimcilik Motivasyonları Ortalama 
Standart 

Sapma 
Anlamlılık  

Bir işletmenin başında olmak 
Deneyimli Girişimciler 3,99 1,261 

p=0,029 
Girişimci Adayları 3,82 0,978 

İnsanları yönetmek 
Deneyimli Girişimciler 3,81 1,234 

p=0,036 
Girişimci Adayları 3,48 1,142 

Maaşlı çalışarak kazanacağımdan daha 

fazla gelir elde etmek 

Deneyimli Girişimciler 3,67 1,211 
p=0,186 

Girişimci Adayları 3,95 1,029 

Kişisel refah seviyemi yükseltmek 
Deneyimli Girişimciler 4,04 1,051 

p=0,067 
Girişimci Adayları 4,34 0,837 

İyi bir sosyal statüye sahip olmak 
Deneyimli Girişimciler 4,18 0,936 

p=0,830 
Girişimci Adayları 4,12 1,008 

Girişimci olan aile geleneğimizi 

sürdürmek 

Deneyimli Girişimciler 3,43 1,459 
p=0,000 

Girişimci Adayları 2,38 1,381 

Fikirlerimi hayata geçirmek 
Deneyimli Girişimciler 4,28 0,997 

p=0,514 
Girişimci Adayları 4,24 0,931 

Kişisel bağımsızlık elde etmek 
Deneyimli Girişimciler 4,31 1,018 

p=0,850 
Girişimci Adayları 4,41 0,848 

Finansal olarak özgür olabilme imkanı 
Deneyimli Girişimciler 4,21 1,023 

p=0,413 
Girişimci Adayları 4,37 0,842 

Kendime ait bir şey oluşturmak 
Deneyimli Girişimciler 4,39 0,887 

p=0,513 
Girişimci Adayları 4,49 0,750 

Başkalarına iş imkanı sağlamak 
Deneyimli Girişimciler 4,31 0,925 

p=0,130 
Girişimci Adayları 4,08 1,032 

Yaşam kalitemi geliştirmek 
Deneyimli Girişimciler 4,18 1,086 

p=0,322 
Girişimci Adayları 4,41 0,784 

Daha fazla boş zamana sahip olmak 
Deneyimli Girişimciler 3,04 1,482 

p=0,046 
Girişimci Adayları 3,51 1,169 

Yaptığım işin karşılığını almak 
Deneyimli Girişimciler 4,15 0,942 

p=0,509 
Girişimci Adayları 4,29 0,773 

Diğer uğraşlardan tatmin olmamak 
Deneyimli Girişimciler 3,51 1,272 

p=0,951 
Girişimci Adayları 3,56 1,085 

Kendime uygun, doğru işi bulmada 

zorluk çekmek 

Deneyimli Girişimciler 3,21 1,483 
p=0,250 

Girişimci Adayları 3,51 1,212 

 

Girişimcilik önündeki engellere dair algılara yönelik temel bulgular ise Şekil 2’de sunulmuştur. 

Deneyimli girişimciler ile girişimcilik adayı kadınlar için öne çıkan en büyük girişimcilik 

engelleri arasında çok fazla mevzuat/kanun ve bürokrasi olması, mali görev ve yükümlülüklerin 

çok fazla olması, finansman sağlamada yaşanan zorluklar olduğu görülmektedir. 
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Şekil 2. Girişimcilik Engelleri 

 

 

 

Girişimcilik engelleri açısından kadın girişimciler ile girişimci adayı kadınlar arasında farklı olup 

olmadığının anlaşılması için yapılan Mann Witney U testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Elde 

edilen verilerin analizi sonucunda deneyimli girişimciler ve girişimcilik adayların arasında altı 

engel algısında farklılık dikkat çekmektedir. “Girişimcilik eğitimi konusundaki yetersizlikler” 

(M(Deneyimli Girişimciler)=4,02; M(Girişimci Adayları)=3,64; p<0,01), “Girişimcilik faaliyetlerine ilişkin bilgi 

ve rehberlik ile ilgili eksiklikler” (M(Deneyimli Girişimciler)=4,09; M(Girişimci Adayları)=3,74; p<0,05), 

“Kurumlarla iletişime geçme problemleri” (M(Deneyimli Girişimciler)=4,12; M(Girişimci Adayları)=3,82; 

p<0,05) ve “İş ve aile hayatını dengede tutma ile ilgili problemler” (M(Deneyimli Girişimciler)=3,82; 

M(Girişimci Adayları)=3,36; p<0,05), “Girişimcilikle ilgili rol modeller konusunda eksiklikler” 

(M(Deneyimli Girişimciler)=3,92; M(Girişimci Adayları)=3,43; p<0,05), “Çok fazla mevzuat/kanun ve bürokrasi 

olması” (M(Deneyimli Girişimciler)=4,27; M(Girişimci Adayları)=3,86; p<0,01), “Mali görev ve 

yükümlülüklerin çok fazla olması” (M(Deneyimli Girişimciler)=4,23; M(Girişimci Adayları)=4,01; p=0,05) 

şeklindeki engel faktörleri farklılaşmış ve deneyimli kadın girişimler bu engellerin etkisini daha 

yüksek raporlamıştır.  
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Tablo 2. Girişimcilik Engelleri-Mann Witney U Testi Analizi Sonuçları 

Girişimcilik Engelleri Ortalama 
Standart 

Sapma 
 

Girişimcilik eğitimi konusundaki 

yetersizlikler 

Deneyimli Girişimciler 4,02 1,038 
p=0,007 

Girişimci Adayları 3,64 1,035 

Ulaştırma olanaklarının 

yetersizliği 

Deneyimli Girişimciler 3,41 1,281 
p=0,734 

Girişimci Adayları 3,51 1,039 

Girişimcilik faaliyetlerine ilişkin 

bilgi ve rehberlik ile ilgili 

eksiklikler 

Deneyimli Girişimciler 4,09 ,897 

p=0,027 
Girişimci Adayları 3,74 1,057 

Kurumlarla iletişime geçme 

problemleri 

Deneyimli Girişimciler 4,12 1,023 
p=0,029 

Girişimci Adayları 3,82 1,032 

İş ve aile hayatını dengede tutma 

ile ilgili problemler 

Deneyimli Girişimciler 3,82 1,286 
p=0,013 

Girişimci Adayları 3,36 1,199 

Girişimcilikle ilgili rol modeller 

konusunda eksiklikler 

Deneyimli Girişimciler 3,92 1,050 
p=0,010 

Girişimci Adayları 3,43 1,210 

Cinsiyet ayrımcılığı 
Deneyimli Girişimciler 4,06 1,153 

p=0,400 
Girişimci Adayları 3,96 1,112 

Kadınların yeni bir iş kurmada 

erkeklerden daha büyük 

zorluklar 

Deneyimli Girişimciler 4,02 1,241 

p=0,347 
Girişimci Adayları 3,89 1,209 

Kadınların yeni bir iş kurma 

konusunda toplumda erkeklere 

göre az destek görmesi 

Deneyimli Girişimciler 3,95 1,265 

p=0,472 
Girişimci Adayları 3,83 1,265 

Çok fazla mevzuat/kanun ve 

bürokrasi olması 

Deneyimli Girişimciler 4,27 1,035 
p=0,004 

Girişimci Adayları 3,86 1,025 

Mali görev ve yükümlülüklerin 

çok fazla olması 

Deneyimli Girişimciler 4,23 1,065 
p=0,050 

Girişimci Adayları 4,01 0,964 

Finansman sağlamada yaşanan 

zorluklar 

Deneyimli Girişimciler 4,35 1,050 
p=0,158 

Girişimci Adayları 4,24 ,876 

Müşteri bulmada yaşanan 

sıkıntılar 

Deneyimli Girişimciler 4,16 1,144 
p=0,226 

Girişimci Adayları 4,03 1,044 

Yüksek rekabet 
Deneyimli Girişimciler 4,03 1,126 

p=0,468 
Girişimci Adayları 4,01 ,911 

İşe ve aileye eşit miktarda zaman 

ayırma gerekliliği 

Deneyimli Girişimciler 3,63 1,269 
p=0,440 

Girişimci Adayları 3,48 1,256 

Çalışanları işe alma ve 

yönetmede yaşanan zorluklar 

Deneyimli Girişimciler 3,58 1,211 
p=0,365 

Girişimci Adayları 3,46 1,083 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER  

 
Girişimcilik, yeni firmalar kurma, iş fırsatlarını belirleme, değerlendirme ve kullanma, istihdam 

yaratma ve genel anlamda toplum refahını iyileştirme noktasında ekonomik süreçler için çok kilit 

bir noktada yer almaktadır. Erkek girişimcilere nazaran göz ardı edilen kadın girişimciler de 

ekonomik kalkınma üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kadın girişimcileri anlamaya yönelik 

çalışmaların yapılması, girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. 

Kadın girişimciliğiyle ilgili pek çok çalışma yürütülürken girişimcilik motivasyonu ve 

algıladıkları engeller noktasında kadın girişimciler ile girişimci olmayan kadınların 

karşılaştırılmasının yapılarak hangi noktalarda farklılaştığını ortaya koymak oldukça önemlidir.  

Kadın girişimciler ile girişimci adayı kadınların girişimcilik motivasyonlarının büyük oranda 

benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bulgular literatürdeki çalışmalarla benzer niteliktedir. Yirmi 

kadın girişimci üzerinde yapılan bir araştırmada, kadın girişimcilerin bir iş kurmak için başlıca 

motivasyonlarının başarma ihtiyacı, bağımsız olma arzusu, iş tatmini ihtiyacı ve ekonomik 

gereklilik olduğu bulunmuştur (Schwartz, 1976). Global Report’a (GEM 2020/2021) göre 9 

ekonomide, yeni bir iş kuran ve yönetenlerin beşte üçünden fazlasının “dünyada bir fark yaratma” 

güdüsüyle hareket ettiklerini göstermektedir. Orta Doğu ve Afrika'dan sekizi, Avrupa'dan ikisi ve 

Orta ve Doğu Asya'dan biri olmak üzere 11 ekonomide, “büyük zenginlik veya çok yüksek gelir 

elde etme”, “Bir aile geleneğini sürdürmek” ve “iş bulmak zor olduğu için geçimini bu şekilde 

sağlamak”, ise diğer girişimcilik motivasyonları arasında yer almaktadır. The Missing 

Entrepreneurs- OECD/EU (2021) araştırmasına göre ise İsveç’teki yeni girişimcilerin oranının 

yüksek olması” kişisel gelişim ve fikirlerin gerçekleştirilmesi” ve “bağımsızlık” nedenleriyle 

açıklanmaktadır. 

Bununla birlikte deneyimli kadın girişimciler ile genç girişimci adaylarının motivasyonlarının 

bazı noktalarda farklılaştığı; bir işletmenin başında olma, insanları yönetme, girişimci olan aile 

geleneğini sürdürme motivasyonlarının deneyimli girişimci kadınlar için nispeten daha güçlü 

motivasyonlar olduğu, genç girişimci adayı kadınların ise daha fazla boş zamana sahip olma 

motivasyonun çok daha yüksek olduğu görülmüştür.   

Girişimcilik önündeki engellere bakıldığında, çok fazla mevzuat/kanun ve bürokrasi olması, mali 

görev ve yükümlülüklerin çok fazla olması ve finansman sağlamada yaşanan zorluklar, 

girişimciliğin önünde görülen en büyük engeller olarak görülmektedir. Çalışmanın bu sonuçları 

literatürle benzerlik göstermektedir. Ooi ve Ahmad (2012), girişimcilik engellerini yüksek işgücü 

maliyeti, yüksek vergiler, güçlü rekabet ortamı, yüksek faiz oranı, katı hükümet düzenlemeleri 

gibi dışsal faktörler olduğunu belirtmiştir. Alpander, Carter ve Forsgren’e (1990) göre 

girişimciliğin önünde, finansman sağlama ve yasal sorunlarla karşılaşmak gibi engellerin 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fatoki (2010) ise yaptığı çalışmada girişimcilerin karşılaştığı en 

büyük engellerin; finansman sağlamada yaşanan zorluk, iş becerilerinin eksikliği (finansal, 

pazarlama) olduğunu ifade etmiştir. Zhuplev ve Shtykhno (2009) ise yaptığı çalışmada 

girişimcilerin karşılaştığı en büyük engellerin; iş kurmak ve sürdürmek için gerekli paranın temin 

edilmesi, iyi ve güvenilir çalışanlar bulmak, devlet düzenlemeleri ve bürokrasi, yüksek faiz 

oranları, iş kurmak ve işletmek için gerekli bilgi ve becerileri edinme, yüksek vergiler olduğunu 

bulmuştur.  

Araştırma bulguları ayrıca kadın girişimciler ile girişimci adayı kadınların girişimcilik önündeki 

engellere dair algılarının bazı önemli noktalarda farklılaştığına dikkat çekmektedir.  Cinsiyet 

ayrımcılığı, kadınların yeni bir iş kurmada erkeklerden daha büyük zorluklar, kadınların yeni bir 

iş kurma konusunda toplumda erkeklere göre az destek görmesi, işe ve aileye eşit miktarda zaman 

ayırma gerekliliği gibi noktalarda benzer algılara sahip olan deneyimli girişimciler ile genç 

adaylar; tahmin edildiği gibi girişimcilik sürecinin ilerleyen aşamalarında karşılaşılacak engeller 

noktasında farklı algılara sahiptir. Girişimcilik eğitimi konusundaki yetersizlikler, girişimcilik 

faaliyetlerine ilişkin bilgi ve rehberlik ile ilgili eksiklikler, kurumlarla iletişime geçme 

problemleri, çok fazla mevzuat/kanun ve bürokrasi olması, mali görev ve yükümlülüklerin çok 
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fazla olması ve girişimcilikle ilgili rol modeller konusunda eksiklikler deneyimli kadın 

girişimciler tarafından daha etkili bulunan engeller olmuştur.  

Deneyimli kadın girişimciler ile genç girişimci adaylarının engellere ilişkin algılarındaki bu 

farklılık kadın girişimci adaylarının deneyimli kadın girişimcilerin mentörlüklerinden 

faydalanabileceklerinin göstergesidir. Deneyimli girişimcilerin, doğru yönlendirmelerle genç 

girişimcilere ilerleyen süreçlerde karşılaşacakları engellere dair bilgi aktarmaları ve olası 

engellerin nasıl aşılacağına dair deneyimleri paylaşmaları genç girişimci adaylarının başarıya 

ulaşabilmesinde önemli rol oynayacaktır. Öyle ki girişimcilerin mentorluk desteğiyle girişimin 

başarılı olma ihtimali yükselmekte ve zaman ve kaynak israfı olmadan süreç 

iyileştirilebilmektedir (Acar ve Özenli, 2018). 

Genel olarak değerlerdirildiğinde, girişimciliğin önündeki engellerin belirlenmesi ve girişimci 

olma motivasyonlarının neler olduğunun ortaya çıkarılması, girişimciliğin temel yapısını ve 

süreçlerini araştırmak için birlikte, işbirliği içerisinde hareket edebilme ve sektörler, eğitim ve 

kalkınma ve ekonomik kalkınma politikası ve yatırımlar arasında karşılaştırmaları 

destekleyebilme açısından önemlidir. Kadın girişimciliğinin önündeki en büyük engeller, 

finansman sağlamada yaşanan zorluklar, mevzuat/kanun, bürokrasi ve mali görev ve 

yükümlülüklerin fazla olması olarak görülmektedir. Bu noktada, kredi veren kuruluşların, kredi 

verme koşullarının hafifletilmesi, kredi limitlerinin arttırılması ve faiz oranlarının indirilmesi 

ayrıca bankaların istemiş oldukları teminat şartlarında iyileştirmeye gidilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca kadın girişimcilerin işlerini kurma ve yürütme süreçlerinde bürokratik işlemlerin 

olabildiğince hızlandırılması ve kısaltılması faydalı olacaktır. Kadınları girişimciliğe motive 

ederek, iletişim becerilerinin ve özgüvenlerinin artmasını sağlayacak kişisel eğitim programları 

ve seminerler düzenlenmelidir. Kadın girişimcilerin, girişimci adayı kadınlara iş yaşamındaki 

tecrübelerini aktarmalarını sağlayacak iletişim/mentorluk ağının önemi de oldukça büyüktür.  
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Özet 

Bu çalışmada pozitif psikolojik sermaye ve bileşenleri olarak umut, öz yeterlik, psikolojik dayanıklılık, iyimserlik 

kavramları ele alınmıştır. Örgütsel güven ile alt boyutları olarak değerlendirilen örgüte güven, yöneticiye güven ve 

çalışma arkadaşlarına güven ile pozitif psikolojik sermaye bileşenleri olan umut, öz yeterlik, psikolojik dayanıklılık, 

iyimserlik arasındaki ilişkiler incelenerek pozitif psikolojik sermayenin örgütsel güvene olan etkisi  tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu ilişkiyi tespit etmek için Eskişehir’de bir devlet üniversitesinde çalışan 396  mavi yakalı çalışan  

üzerine bir anket uygulanmıştır. Çalışmamızda korelasyon ve çoklu regrasyon  analizleri kullanılarak  bulgular 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Örgütsel güven, yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven, pozitif psikolojik sermaye.  

 

THE IMPACT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON 

ORGANIZATIONAL TRUST: A FIELD STUDY ON UNIVERSITY BLUE 

COLLAR EMPLOYEES 

 

Abstract 

In this study, the concepts of hope, self-efficacy, resilience, and optimism are discussed as positive psychological 

capital and its components. The effect on positive psychological capital to organizational trust has been tried to be 

determined by examining the relationships between organizational trust and trust in the organization, which are 

evaluated as its sub-dimensions, trust in the manager and trust in colleagues, and hope, self-efficacy, resilience, and 

organization, which are evaluated as its sub-dimensions, trust in the manager and trust in colleagues, and hope, self-

efficacy, resilience, and optimism, which are the positive psychological capital components 

Key words: Organizational trust, trust in manager, trust in colleagues, positive psychological capital. 

 

1.GİRİŞ 

Pozitif psikolojik sermaye, çalışanların kendisini nasıl algıladığı ve tanımladığı ile 

ilgilenmektedir. Pozitif psikolojik sermaye temelinde insan faktörü yer alır. Kendine güvenen, 

umut sahibi, iyimser ve sorunların üstesinden hızlı bir şekilde gelebilen çalışanlar, 

organizasyonda önemli bir unsur olarak psikolojik sermayenin temel dayanak noktasını 

oluşturmaktadır. Örgütlerin çalışanlarının verimliliğini artırmada ve aralarındaki güven ilişkisinin 

oluşmasında pozitif psikolojik sermayenin önemli bir etken olduğu yapılan çalışmalarla ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu çalışmada pozitif psikolojik sermaye ile örgütsel güven arasındaki ilişkileri incelemek üzere 

pozitif psikolojik sermaye ve bileşenleri, örgütsel güven ve boyutları arasındaki ilişkilerin 

literatür taraması yapılarak pozitif psikolojik sermayenin örgütsel güvene olan etkisi 

araştırılmaktadır. Araştırma kavramsal çerçeve,  yöntem, bulgular, tartışma sonuç ve öneriler 

başlıklarıyla anlatılmaktadır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1.POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE BİLEŞENLERİ  

Pozitif psikolojik sermaye için  Luthans vd.(2007a),ın yaptığı tanıma göre; kendine güven, umut, 

çabuk iyileşebilme, iyimserlik,  psikolojik ve sosyal anlamda sağlıklı olabilmek için hedeflerden 

tatmin olma gibi olumlu duygulara sahip olmadır(Luthans vd., 2007a, s, 10) Bu noktada pozitif 

psikolojik sermaye, öz yeterlik, umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık olarak  4 temel unsurdan 

oluşmaktadır. Bu unsurlar aşağıda açıklanmaktadır. 

2.1.1.Öz-yeterlik 

Çeşitli çözüm yolları oluşturabilmek, amaca yönelik eylemde bulunabilmek ve başarılı olabilmek 

için gereken inanca sahip olmak olarak ele alınmıştır (Avey, Wernsing ve Luthans, 2008, s, 53).  

2.1.2.Umut 

Bir yandan amacı gerçekleştirme isteğini, diğer yandan bu amacı gerçekleştirmede alternatif 

yolları kapsayan insan doğasının temel duygularından biri olarak tanımlanmaktadır (Çetin ve 

Basım, 2012, s.123). 

2.1.3.İyimserlik 

Güven olgusunun daha genel bir ifadesi olarak değerlendirilmektedir (Carver, Scheiner ve 

Segerstrom,2010, s,880).  

2.1.4.Psikolojik Dayanıklılık 

Luthar’a göre, psikolojik dayanıklılık kavramı; yaşanan büyük olumsuzluklardan sonra pozitif 

kalabilme yetisi olarak tanımlanmaktadır (Luthar, Cicchetti, ve Becker, 2000, s,543).   

2.2.ÖRGÜTSEL GÜVEN 

Günlük yaşantısının çoğunu iş ortamında geçiren insanlar, kendilerine rahat ve güvenli bir ortam 

sağlayan örgüt beklentisinde olduğu için örgütsel güven, kişilerin, örgüt içi ilişkiler ve 

davranışlara karşı sahip oldukları beklentiler olarak tanımlanmıştır. Literatürde, örgütsel güvenin 

üç alt boyutu öne çıkmaktadır (Tüzün, 2007, s,113). Bunlar aşağıdaki gibidir. 

2.2.1.Örgüte Güven: Çalışanların belirsiz veya riskli bir durumlar esnasında, örgütün 

taahhütlerinin ve davranışlarının tutarlı olduğuna dair inançlarını ifade eder. 

2.2.2Yöneticiye Güven: Bir kişi veya grup tarafından bir kelime, söz veya yazılı açıklamaya 

dayanan beklentiler şeklinde tanımlanmıştır  

2.2.3.Çalışma Arkadaşlarına Güven: Çalışanların birbirlerine karşı tavırları, konuşmalarındaki 

samimiyet ve birbirlerine karşı besledikleri iyi niyete olan inanç olarak tanımlanır. 

 

2.3.POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Psikolojik açıdan iyi olan bireylerin, öz yeterlik, umut, iyimserlik, ve psikolojik dayanıklılık 

üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. (Akçay, 2011; Erkuş ve Fındıklı, 2013).  Bazı 

çalışmalarda psikolojik sermayenin örgütsel güven üzerindeki etkileri araştırılıp, etkili sonuçlara 

ulaşılırken (Norman, 2006), bazı araştırmalarda da örgütsel güvenin psikolojik sermaye üzerinde 

etkileri araştırılmıştır (Shukla vd., 2014; Yıldız, 2015).  

Walumbua vd. (2011)’nin yaptığı araştırmada psikolojik sermaye ve güven birlikte ele alınmış ve 

yöneticilerin psikolojik sermaye ve güven seviyelerinin çalışanların performansı ile pozitif yönlü 

bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. (Keser, 2013, s,85)..  
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Bitmis ve Ergeneli (2013, s. 174-176) ve   (Eli 2007, s, 45)  tarafından  yapılan bir araştırmada 

psikolojik sermaye ve  yöneticiye güven arasında pozitif ilişkiler gözlenmiştir.  

 

Dolayısıyla örgütsel güven ile psikolojik sermaye arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

gözlenmektedir. Bu kuramsal çerçevede oluşturulan hipotezler aşağıda belirtilmiştir. 

 
Hipotez 1: Örgütsel güven ile psikolojik sermaye arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 2: Yöneticiye güven ile umut arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 3: Çalışma arkadaşlarına güven ile umut arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 4: Örgüte güven ile umut arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 5: Yöneticiye güven ile iyimserlik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 6: Çalışma arkadaşlarına güven ile iyimserlik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 7: Örgüte güven ile iyimserlik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez8: Yöneticiye güven ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 9: Çalışma arkadaşlarına güven ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır 

Hipotez 10: Örgüte güven ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 11: Yöneticiye güven ile öz yeterlilik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez12: Çalışma arkadaşlarına güven ile öz yeterlilik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır 

Hipotez 13: Örgüte güven ile öz yeterlilik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

 

3.YÖNTEM 

Bu çalışma betimsel bir çalışma olup, üniversite çalışanlarının örgütsel güven özellikleri ile 

pozitif psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki ilişkileri araştırılmaktadır. 

3.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, örgütsel güven ve alt boyutları (yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına 

güven ve örgüte güven)  ile pozitif psikolojik sermaye ve bileşenleri (öz yeterlik, umut, 

dayanıklılık, iyimserlik) arasındaki ilişkileri inceleyerek pozitif psikolojik sermayenin örgütsel 

güvene olan etkisini ortaya çıkarmaktır. Pozitif psikolojik sermaye  ve örgütsel güven arasındaki 

daha önceki çalışmalarda taşeron işçilerin pozitif psikolojik sermayelerinin örgütsel güvene olan 

etkisinden bahsedilmemiştir. Bu açıdan araştırmamız özgün bir çalışmadır. 

3.2.Araştırma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 öğretim yılında Eskişehir’deki bir üniversitenin çeşitli 

fakültelerinde farklı statüde çalışan mavi yakalı olarak adlandırılan işçi personelden oluşmaktadır. 

Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde örnekleme dahil olacak 

birimler, araştırmacının bilgi, deneyim ve gözlemlerinden yola çıkılarak amacına uygun olarak 

kendi yargısıyla belirlenir(Ural, 2011,s. 45). Çalışmaya toplam 410 kişi katılmış ve eksik 

doldurulan anketler çıkarıldıktan sonra veri analizine 396 kişi devam edilmiştir.  Araştırmaya 

katılanların %36’ sı (143) kadın,   % 64’ü ise (253) erkektir.  Katılımcıları yaş ortalamaları 38 ve 

yaşlarının standart sapması 8.48’dir. Katılımcıların %75’i evli,  %20’si bekar ve % 4’ü ise 

boşanmıştır. Diğer yandan eğitim durumları göz önüne alındığında üniversite çalışanlarının % 

13’ü ilköğretim, %34’ü lise, %17’si ön lisans, %3’ü lisans ve %4’ü yüksek lisans mezunudur. 

Çalışanların iş tecrübelerine baktığımızda ortalama çalışma yılı 11.5 ve standart sapması 7.9 

olarak gerçekleşmiştir. 
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3.3.Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada üniversitenin çeşitli fakültelerinde çalışan mavi yakalı olarak adlandırılan işçi 

personelin pozitif psikolojik sermayelerini ölçmek için pozitif psikolojik sermaye ölçeği ve örgüte 

duydukları güveni ölçmek için örgütsel güven ölçeği ve demografik bilgiler için kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. Anketler, cevaplama oranını artıracağı düşünülerek yüz yüze uygulanmaya 

çalışılmıştır. 

3.4.Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği  

Bu araştırmada çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyini ölçmek için Luthans, Youssef ve 

Avolio tarafından geliştirilen ve Çetin ve Basim (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan PSYCAP  

Ölçeği kullanılmıştır (Luthans vd., 2007). Ölçek toplam 24 madde ve öz-yeterlilik, umut, 

dayanıklılık ve iyimserlik olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. Ölçme aracında 24 maddeden 

oluşan pozitif psikolojik sermaye ölçeği yer alırken, beşli likert derecelendirme yöntemi 

kullanılmıştır. Psikolojik sermaye boyutlarının Cronbach Alpha değeri 0,97 olarak tespit 

edilmiştir. Ölçeğin alt bileşenlerinin güvenirlilik katsayılarına  bakıldığında Öz-yeterlilik:0,94, 

Umut: 0,87, Dayanıklılık: 0.82, ve İyimserlik: 0.82 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test 

güvenirliliği ise .082-093 değerleri arasında değişmektedir.  

PSYCAP Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve Çetin ve Basim (2012) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. Bu çalışma kapsamında ölçeğin genel güvenirlik katsayısı 90 alt boyutları içinse 

öz yeterlik için.87, umut için.83, dayanıklılık için.81 ve iyimserlik için ise.47 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

3.5.Örgütsel Güven Ölçeği  

Arastırmada ikinci olarak kullanılan “Örgütsel Güven Ölçegi” Omarov (2009) tarafından 

düzenlenmistir. Omarov, yaptıgı çalısmada ölçegin Kaiser-Meyer-Olkin degerini 0,848; ölçegin 

Cronbach’s Alpha degerini 0,96 ve degişkenlerin açıklandığı toplam varyans degerini ise % 

69,485 olarak tespit etmistir. “Örgütsel Güven Ölçegi” 22 maddeden olusmaktadır.  

Örgütsel Güven Ölçeği Gözde Terekli (2010) nin “Örgütsel Güven Boyutları ve İş Tatmin İlişkisi: 

Tekstil İşletmesinde Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezindeki çevirisiyle kullanılmıştır. Bu 

çalışma kapsamında örgütsel güven ölçeği   genel güvenirlik katsayısı .93 alt boyutları içinse 

yöneticiye güven için .95, çalışma arkadaşlarına güven için .93, örgüte güven için ise .65 olarak 

hesaplanmıştır. 

3.6.Verilerin Analizi 

Bu çalışmayı gerçekleştirmek için üniversite çalışanlarının örgütsel güven özellikleri ile pozitif 

psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki ilişkiler çoklu regresyon yöntemi aracılığıyla analize tabi 

tutulmuştur. Regresyon analizi yapılmadan önce değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için 

Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.  Bundan sonra regresyon 

analizinin ön şartlarından olan normal dağılım için çarpıklık ve basıklık değerleri, çoklu doğrusal 

bağıntı için tolerans ve vif değerleri ve uç değerler incelenmiş tüm değerlerin kabul edilebilir 

sınırlar içerisinde olduğu tespit edilmiştir.  Araştırma verileri  SPSS 23 paket programı yardımıyla 

analiz edilmiş ve analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. 

4.BULGULAR 

Bu araştırma kapsamında üniversite çalışanlarının örgütsel güven bağlamında yöneticiye güven, 

çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven boyutları ile pozitif psikolojik sermaye  bileşenleri 

olan öz yeterlik, umut, dayanıklılık, iyimserlik arasındaki ilişkilerin ortaya konulması 

hedeflenmiştir. Bu çerçevede ilk olarak değişkenler arası Pearson korelasyon katsayıları ve 

betimsel istatistikler hesaplanmış ve elde edilen bulgular Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’ de 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Üniversite Çalışanlarının Yöneticiye Güven, Çalışma Arkadaşlarına Güven, Örgüte 

Güven, Öz Yeterlik, Umut, Dayanıklılık, İyimserlik Değişkenlerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

  
Yöneticiye 

güven 

Çalışma 

arkadaşlarına 

güven 

Örgüte 

güven 
Özyeterlik Umut Dayanıklık İyimserlik 

Aritmetik ortalama 37.35 18.85 21.87 28.25 20.06 23.53 20.92 

Standart sapma 8.330 4.695 4.804 4.630 3.306 3.758 3.195 

Çarpıklık -0.743 -1.043 -0.244 -0.990 -1.020 -0.737 -0.122 

Basıklık 0.406 1.036 0.026 1.710 1.615 1.149 0.577 

En düşük değer 10 5 7 10 7 9 9 

En yüksek değer 50 25 35 35 25 30 30 

n:396        

Tablo 1 de görüldüğü üzere üniversite çalışanlarının yöneticiye güven puan ortalamaları 37.35, 

çalışma arkadaşlarına güven 18.85, örgüte güven 21.87, öz yeterlik 28.25, umut 20.06, 

dayanıklılık 23.53, iyimserlik ise 20.09 olarak tespit edilmiştir.  Çarpıklık ve basıklık değerleri 

incelendiğinde ise bu değerlerin +2 ile -2 arasında olmasının gerektiği belirtildiğinden (George 

ve Mallery, 2016; Tabachnick & Fidell, 2007) mevcut çalışmadaki dağılımın normal dağılım 

şartını sağladığı söylenebilir. 

Tablo 2. Üniversite Çalışanlarının Yöneticiye Güven, Çalışma Arkadaşlarına Güven, Örgüte 

Güven, Öz Yeterlik, Umut, Dayanıklılık, İyimserlik Değişkenleri Arasındaki Pearson 

Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Yöneticiye Güven — 
 

      

2. Çalışma Arkadaşlarına Güven 0.632*** — 
 

     

3. Örgüte Güven 0.614*** 0.498*** — 
 

    

4. Özyeterlik 0.383*** 0.279*** 0.130** — 
 

   

5. Umut 0.406*** 0.327*** 0.231*** 0.725*** — 
 

  

6. Dayanıklık 0.347*** 0.279*** 0.196*** 0.674*** 0.694*** — 
 

 

7.  İyimserlik 0.139** 0.062 0.204*** 0.408*** 0.426*** 0.478*** —   

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 n:396 

 

Tablo 2 de görüldüğü üzere, üniversite çalışanlarının yöneticiye güven düzeyleri ile öz yeterlik 

(r = .38, p < .001), umut (r = .40, p < .001), dayanıklılık (r = .35, p < .001), iyimserlik   (r = .14, 

p < .01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite çalışanlarının 

çalışma arkadaşlarına güven düzeyleri ile öz yeterlik (r = .28, p < .001), umut (r = .33, p < .001), 

dayanıklılık (r = .28, p < .001) pozitif yönde anlamlı ilişki gösterirken iyimserlik ile aralarında 

herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. Son olarak üniversite çalışanlarının örgüte güven düzeyleri 

ile öz yeterlik (r = .13, p < .01), umut (r = .23, p < .001), dayanıklılık (r = .20, p < .001) ve 

iyimserlik  (r = .20, p < .01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Üniversite çalışanlarının yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven, örgüte güven 

düzeylerini etkileyen pozitif psikolojik sermaye bileşenlerini saptayabilmek amacıyla Çoklu 

Regresyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Çoklu regresyon sonuçları tablo 3’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3. Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Güven Özellikleri İle Pozitif Psikolojik 

Sermaye Düzeyleri Arasındaki  Çoklu Regresyon Sonuçları 

Değişkenler     B 

Std. 

Hata Beta t p 

Yöneticiye güven 
 

       

 
Özyeterlik     ,301 ,127 ,168 2,373 ,018 

 Umut     
,634 ,183 ,252 3,464 ,001 

 Dayanıklık   ,220 ,154 ,099 1,429 ,154 

  
İyimserlik     -,219 ,137 -,084 -1,597 ,111 

Çalışma arkadaşlarına güven 
 

   

 Özyeterlik   ,073 ,074 ,072 ,987 ,324 

Umut   ,347 ,107 ,244 3,243 ,001 

Dayanıklık   ,154 ,090 ,123 1,705 ,089 

İyimserlik   -,192 ,080 -,130 -2,391 ,017 

Örgüte güven 
 

   

 Özyeterlik   -,134 ,078 -,129 -1,708 ,088 

Umut   ,324 ,113 ,223 2,870 ,004 

Dayanıklık   ,084 ,095 ,066 ,887 ,375 

İyimserlik   ,196 ,084 ,131 2,326 ,021 

 

İlk olarak üniversite çalışanlarının yöneticiye güven ile  pozitif psikolojik sermaye bileşenlerinin 

(Öz Yeterlik, Umut, Dayanıklılık, İyimserlik) arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre genel modelin anlamlı olduğu görülmüş ve üniversite 

çalışanlarının yöneticiye güvenleri ile  öz yeterlilik ve umut arasında anlamlı ilişki olduğu tespit 

edilmiştir, F=(391, 4)= 22.8, p < .001, R2=.19. Değişkenlerine modele tek tek katkıları göz önüne 

alındığında üniversite çalışanlarının  öz yeterliliği ile yöneticiye güvenleri arasında ilişki olduğu 

söylenebilir β= .30, t(391 ) =2.34 p= 0.02, pr2 
= 014. Diğer yandan  umutta üniversite çalışanlarının 

yöneticiye güvenlerini  pozitif yönde etkilemektedir. β= .63, t(391 ) =3.46 p= 0.01, pr2 = 028. 
 

İkinci olarak  üniversite çalışanlarının çalışma arkadaşlarına güven ile  pozitif psikolojik sermaye 

bileşenlerinin (Öz Yeterlik, Umut, Dayanıklılık, İyimserlik) arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre genel modelin anlamlı olduğu 

görülmüş ve üniversite çalışanlarının çalışma arkadaşlarına güveni ile  umut ve iyimserliğin 

arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir, F=(391, 4)= 14.1, p < .001, R2=.13. Değişkenlerine 

modele tek tek katkıları göz önüne alındığında üniversite çalışanlarının umut puanlarının çalışma 

arkadaşlarına güven ile pozitif yönde ilişkili olduğu söylenebilir β= .24, t(391 ) =3.24 p= 0.001, 

pr2 
= .025. Diğer yandan iyimserlik ve  üniversite çalışanlarının çalışma arkadaşlarına güveni 

arasında  negatif ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. , β= -.13, t(391 ) =-2.39 p= 0.02, pr2 = .014. 

Son olarak üniversite çalışanlarının örgüte güveni ile pozitif psikolojik sermaye bileşenlerini ( Öz 

Yeterlik, Umut, Dayanıklılık, İyimserlik)arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre genel modelin anlamlı olduğu görülmüş ve üniversite 

çalışanlarının örgüte güveninin sadece umut ile ilişkili olduğu  tespit edilmiştir. F=(391, 4)= 7.84, 

p < .001, R
2=.074. Umut değişkeninin modele katkısı göz önüne alındığında üniversite 
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çalışanlarının  umut puanlarının örgüte güvenini pozitif yönde ilişkisi olduğu söylenebilir β= .22, 

t (391 ) =2.87 p= 0.004, pr2 
= .020.  

5.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde ister kamu ister özel sektör olsun sahip olunan insan kaynağının etkin kullanımı bir 

çok nedene bağlı olarak zorlaşmaktadır. Örgütlerde çalışanların sahip oldukları pozitif psikolojik  

sermayelerinin ve örgütsel güvenin rolü çalışanın verimliliği açısından önemli hale gelmektedir. 

Verimlilik bakımından önemli olan bu iki kavramın birbiri ile ilişkisini ve pozitif psikolojik 

sermayelerinin örgütsel güven üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla Eskişehir’de bir 

üniversitede araştırma yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma örgütsel güven ve alt boyutları (yöneticiye güven, çalışma  arkadaşlarına  güven ve 

örgüte güven)  ile pozitif psikolojik sermaye ve bileşenleri  (öz yeterlik, umut, dayanıklılık, 

iyimserlik) arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda,   

üniversitedeki farklı fakültelerdeki farklı birimlerdeki mavi yakalı olarak adlandırılan işçi 

çalışanların sahip oldukları pozitif psikolojik sermaye bileşenleri- öz yeterlik, umut, dayanıklılık, 

iyimserlik- ile örgütsel güven alt boyutları- yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve 

örgüte güven- olan etkilerini ortaya çıkarmak için analizler yapılmıştır. Yapılan korelasyon ve 

regresyon analizleri sonucunda, örgütsel güvenle pozitif psikolojik sermaye arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Üniversite çalışanlarının yöneticiye güvenleri ile pozitif psikolojik 

sermaye bileşenlerini (Öz Yeterlik, Umut, Dayanıklılık, İyimserlik) arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda,  genel modelin anlamlı olduğu görülmüş ve 

üniversite çalışanlarının yöneticiye güvenleri ile “öz yeterlilik ve umut” un ilişkili olduğu  tespit 

edilmiştir. Değişkenlerin modele tek tek katkıları göz önüne alındığında üniversite çalışanlarının 

öz yeterliliğinin yöneticiye güvenlerine etkisi olduğu  söylenebilir. Bireyin öz yeterliliği belirli 

eylemleri yapmak ve özel bazı işleri başarmak için yeteneklerine duydukları güven düzeyleri 

olarak tanımlanmaktadır (Eli 2007, s, 45). Öz yeterlik seviyesi yüksek olan çalışanlar yöneticileri 

ile pozitif ilişki içinde olacaklardır. Dolaysıyla çalışan ve yöneticinin arasındaki karşılıklı güven 

seviyesi pozitif yönde pekişmektedir. Çalışanlar pozitif psikolojik ruh hali içerisinde olduklarında 

yöneticileri ile bilgi değişimi ve bilgi paylaşımı düzeyleri artmakta ve bu durum zamanla 

yöneticilere yönelik güven eğilimine dönüşmektedir (Bitmiş ve Ergeneli ,2013, s, 174-176).  

Diğer yandan umut da üniversite çalışanlarının yöneticiye güvenlerini pozitif yönde 

etkilemektedir. Bireyler kendi çıkarlarına uygun davranan ya da çıkarlarını gözeten ihtiyaçlarını 

karşılamaya hazır,  istekli ve kabiliyetli olan diğer kişilere karşı güven duygusu 

beslemektedirler(Günaydın, 2001, s.6).Bu durum çalışanların yöneticilerinden beklediği şekilde 

davranacaklarına ve onların beklentilerini karşılayacaklarına inanmasını sağlayabilir. Aynı 

zamanda umudun, dayanıklılık ve iyimserlik ile ilişkinin bulunmayışı çalışanların yüksek 

beklentilerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu sonuçlara göre, H2,H11 hipotezleri desteklenirken, 

H5,H8 hipotezi reddedilmiştir.  

Üniversite çalışanlarının çalışma arkadaşlarına  olan güvende umudun ve iyimserliğin etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Değişkenlerine modele tek tek katkıları göz önüne alındığında üniversite 

çalışanlarının umut puanlarının çalışma arkadaşlarına güvenini pozitif yönde etkilerken diğer 

yandan  iyimserlik ile  üniversite çalışanlarının çalışma arkadaşlarına  olan güveni negatif yönde 

etkilemekte  olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışanların kendilerine değerli amaçlar belirlemesi ve sahip 

oldukları olumlu değerler umut puanlarının üzerinde pozitif etki yaratır.  Güveni etkileyen 

unsurlardan birisi bireylerin birbirine karşı olan tutumlarından kaynaklı olabilir. Birbirine karşı 

dürüst, açık ve uyumlu oluşları karşılıklı güvenlerini pekiştiren önemli bir unsur olarak 

değerlendirilebilir. Bu sonuçlara göre H3 hipotezi desteklenirken H6, H9, H12  hipotezleri 

reddedilmiştir. Bunun nedeni çalışanların geçmiş deneyimleri, birbirleri hakkında bilgileri ve 

etkileşimlerinin olumsuz olmasından olabilir.  

Çalışanların örgütlerine duydukları güven, olumsuz duygular gibi negatif değişkenler nedeniyle 

azalırken, örgütlerine duydukları güven,  bireysel ve örgütsel düzeydeki pozitif değişkenler 
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yoluyla da artmaktadır (Arlı, 2011, s.20; Tschannen-Moran, 2001, s. 314).Üniversite 

çalışanlarının örgüte güveni ile  pozitif psikolojik sermaye bileşenlerini ( Öz Yeterlik, Umut, 

Dayanıklılık, İyimserlik)  arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizine  

göre genel modelin anlamlı olduğu görülmüş ve üniversite çalışanlarının örgüte olan güveninde 

sadece umut ve iyimserlik ile  ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Umut ve iyimserlik değişkenleri 

çalışanların örgüte güvenini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu durum örgütün, 

çalışanlarına karşı şeffaf olması, ihtiyaçlarına karşı hassas olması ve makul performans standart 

düzenlemeler yapmasıyla alakalı olabilir. Bu sonuçlara göre, H4, H7 hipotezi desteklenirken, 

H10,H13 hipotezleri reddedilmiştir. Bu olumsuz durum örneklemden kaynaklanıyor olabilir. 

Çalışanların sahip oldukları sabit iş pozisyonları ve yükselmelerinin zor olması, adil ve eşitlikçi 

uygulama olmayışı ise örgüte güven duymalarında negatif etkisi olabilir. 

Bu çalışma sonucunda, seçtiğimiz örneklem doğrultusunda örgütsel güven ve alt boyutları örgüte 

güven, çalışma arkadaşlarına güven ve yöneticiye güven ile pozitif psikolojik sermayenin 

bileşenleri umut, öz yeterlik, dayanıklılık, iyimserlik arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya 

çıkmıştır. Her bir faktör açısından değerlendirme yaptığımızda ise; pozitif psikolojik sermaye 

bileşenlerinden umut ve öz yeterlik örgütsel güven alt boyutlarından yöneticiye güveni pozitif 

yönde etkilemektedir. Dayanıklılık ve iyimserlik ile aralarında bir ilişki bulunmamaktadır. İkinci 

olarak pozitif psikolojik sermaye bileşenlerinden sadece umudun örgütsel güven alt boyutlarından 

çalışma arkadaşlarına güveni pozitif, iyimserlik ise negatif olarak etkilemekte olduğu, ancak 

dayanıklılık ve öz yeterlik ile hiçbir ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. Son olarak pozitif psikolojik 

sermaye bileşenlerinden sadece umut ve iyimserlik çalışanların örgüte güven alt boyutuna pozitif 

etkisi olduğu,  diğer bileşenlerle herhangi bir ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Kamu sektöründe pozitif psikolojik sermaye özel sektöre göre biraz daha farklılık gösterdiği 

söylenebilir. Özel sektörün özellikle mavi yakalılarda işten çıkarılma anlamında umut, iyimserlik 

açısından biraz daha riskli algılandığı bir gerçektir. Mavi yakalıların yönetsel güvenlerinin 

olmaması onları özellikle beyaz yakalıların yönetiminde olmaları pozitif psikolojik sermayelerini 

de etkilemektedir. Özellikle iyimserlik, umut gibi  duyguların  yüksek olması gerekmektedir. 

Mavi yakalıların  hem örgüte hem de yöneticilerle olumlu ilişkileri olduklarına olan inançları 

örgütsel bağlılık ve motivasyonlarını arttırabilecektir. Özellikle işe ilişkin umutlarının ve 

kendilerine olan güvenlerinin arttırılması iş tatminlerini arttırarak örgüte olan güvenlerini de 

destekleyebilecektir. 

Çalışmamızın gelecekte de bu alanda yapılacak araştırmalara ışık tutması önemlidir. Farklı 

sektörlerde ve farklı örneklemlerde de yapılmasının alana katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
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Özet 

Bu makalenin amacı, girişimcilerin girişimcilik etiği algılarını, girişimcilik etik ilkelerini ve girişimcilik etiğinin 

gelişmesi için yapılması gerekenler hakkındaki önerilerini belirlemektir. Veriler yarı yapılandırılmış ve derinlemesine 

görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik bakış açısına göre MAXQDA 2020 programı 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

Analiz çıktılarına göre katılımcılar girişimcilik etiğini, faaliyetlerinde doğru ve dürüst davranmak ve mesleki kurallara 

uymak şeklinde algıladıklarını ifade etmişlerdir. Girişimcilerin girişimcilik etiği ilkelerini devlete karşı 

sorumluluklarını yerine getirmek, saygılı ve adil davranmak şeklinde belirledikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar, etik 

olmayan davranışları vergi kaçırmak, yalan söylemek ve sözünde durmamak olarak belirtmişlerdir. Son olarak 

girişimcilerin girişimcilik etiğini geliştirmek için, mesleki eğitimlere önem verilmesi, girişimcilerde adalet duygusunun 

ve empati yeteneğinin geliştirilmesi ve girişimcilik etiği için örgütsel bir kültürün oluşturulması konusunda öneri de 

bulundukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Etik, İş Etiği, Girişimcilik Etiği 

 

 

A QUALITATIVE STUDY ON DETERMINING ENTREPRENEURS' 

PERCEPTIONS OF ENTREPRENEURSHIP ETHICS 

 

Abstract 
The purpose of this article is to determine the entrepreneurs' perceptions of entrepreneurship ethics, the ethical 

principles of entrepreneurship and their suggestions about what needs to be done for the development of 

entrepreneurship ethics. Data were collected using semi-structured and in-depth interviews. The obtained data were 

analyzed from the content point of view using the MAXQDA 2020 program. 

According to the analysis outputs, the entrepreneurs stated that they perceived the entrepreneurship ethics as acting 

correctly and honestly in their activities and obeying the professional rules. It has been determined that entrepreneurs 

determine the principles of entrepreneurship ethics as fulfilling their responsibilities to the state and acting respectfully 

and fairly. Participants stated unethical behaviors as tax evasion, lying and not keeping their word. Finally, it was seen 

that entrepreneurs made suggestions about giving importance to vocational training, developing the sense of justice and 

empathy skills in entrepreneurs, and creating an organizational culture for entrepreneurship ethics in order to improve 

entrepreneurship ethics. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Ethics, Business Ethics, Entrepreneurial Ethics 

 

1. GİRİŞ 

Girişimciler sadece talimatları yerine getirenlerin aksine eylemleri başlatan, kendi başlarına 

yapan ve kendi kararlarını veren insanlardır (Longenecker, McKinney, & Moore, 1988). 

Girişimcilikten, işsizliği gidermeye yönelik katkı sağlayan bir önlem ve yeniliği teşvik etmenin 

bir yolu olarak sıkça bahsedilmektedir. Yenilikçi işletmeler geliştiren ve yeni işler yaratan 

girişimciler ekonomik aktiviteyi önemli ölçüde etkilemektedirler (Peixoto, Gouveia, Sousa, Faria, 

& Almeida, 2021). 

Etik, adalet, güven ve yolsuzluğa karşı özgürlük, bir ülkenin sosyal sermayesinin bir parçasıdır 

(Statman, 2007). Ekonomik sistemlerde etik davranışın doğası, ekonomik etkileşimlerin kalitesini 

ve etkinliğini belirlemeye yardımcı olur. Daha kaliteli ve verimli kurumlarla ekonomik sistemler 

daha kaliteli ve daha verimli ekonomik etkileşime sahip olacaktır (Bucar, Glas, & Hisrich, 2003). 

Girişimciler bugün çok fazla etik sorunlarla karşılaşmaktadır. Genellikle stresli iş ortamında 

çalışırlar ve genellikle ahlaki rehberlik olmadan kurulmuş kuruluşlarda birçok kişiyi etkileyen 

seçimler ve eylemler gerçekleştirirler. Uzun saatler boyunca çalışan ve bazen başkalarından izole 

olan girişimciler, etik sonuçları yeterince düşünmeden kendi kararlarını alır ve firmasının 

faaliyetlerini gerçekleştirirler (Hannafey, 2003). 
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Etik Girişimcilik, insanlara, yeterli ürün-pazar uyumuna dayalı olarak doğrulanmış iş 

fikirlerinden daha fazlası olan organizasyonların nasıl yaratılacağını öğretir. Her türlü verimsiz, 

etkisiz veya uygunsuz kaynak tahsisinin dikkatle incelendiği, büyütüldüğü ve sorgulanmak üzere 

tutulduğu bir dünyada, bu faaliyetleri kısıtlayan bir kültür geliştirmek hem finansal açıdan 

sorumlu hem de önemli bir marka yönetimidir (Moss, 2018).  

Copeland'a (2014) göre organizasyonlarında bir lider olan girişimcilerin iyi bir iş etiğine sahip 

olması gerekir. Çünkü girişimci, çalışanların/takipçilerin davranışlarında rol model/örnek olacak 

bir kişidir. Ahlak etiğine sahip girişimciler saygı görme eğilimindedirler. Ayrıca her yönleriyle 

takipçiler/çalışanlar tarafından takip edilirler. Bu nedenle, etik girişimciler tarafından yönetilen 

organizasyonlar, yüksek dürüstlük ve sadakate sahip çalışanları istihdam etmeye çalışırlar 

(Copeland, 2014). 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, girişimcilerin girişimcilik etiği algılarını, girişimcilik etik 

ilkelerini, etik olmayan davranışlarla ilgili ve özellikle yeni girişimciler için girişimcilik etiğinin 

geliştirilmesi için gerekli olan önerilerle ilgili düşüncelerini tespit etmektir. 

2.KAVRAMSAL ÇERCEVE 

2.1. Girişimci ve Girişimcilik  

Girişimci, temel olarak yenilikçi davranışla karakterize edilen, kar ve büyümenin temel amaçları 

için bir iş kuran ve yöneten kişidir (Gartner, 1988). 

Girişimciliğin ilk olarak kavramsallaştırılması neoklasik iktisattan türemiştir. Girişimcinin risk 

alma ve başarma arzusu gibi belirli özellikleri içeren vizyoner ve yenilikçi bir resmi vardır. Bu 

nedenle, girişimci ekonomik kar güdüleri tarafından yönlendirilir (Ciasullo, Montera, & 

Pellicano, 2019). 

Girişimcilik, “Mevcut veya yeni bir işletme için değer yaratmak için fırsatları keşfetme ve 

geliştirme süreci” olarak tanımlanmaktadır (McCormick, Buttrick, & McGowan, 2018). Bu 

bağlamda girişimcilik, ürünler, ürünler için yeni fikirler ve hizmet üretmede yenilikçi veya 

yaratıcı olmaktan daha fazlasıdır. Yani girişimciler tasavvur ettikleri yeni fırsatlar ve değerler için 

ya bir organizasyon yaratmalı ya da bir organizasyon (iç girişimciler) aracılığıyla çalışmalıdırlar. 

Girişimcilik süreci, bilgili ve yaratıcı bir yeni bir ürün veya hizmet için fikir üretme sürecidir 

Girişimci hırslıdır, cesurdur ve fikri yeni bir girişime dönüştürmek için inisiyatif alır. Girişimci, 

azim ve deneme yanılma yoluyla değerli bir şey üretir. Tüketicilere yeni ürünün değerini in ve 

yeni çalışanlara nasıl yapılacağını göstermek için liderlik rolü üstlenir. Girişimcilerin 

karakteristik özellikleri, bilgi ve yaratıcılık, tutku, cesaret, girişim, sabır, deneme ve hata, 

üretkenlik, ticari değer yaratmak olarak sayılmaktadır.  (Hicks, 2009). 

Ancak günümüzde erdem merkezli yeni bir girişimcilik tanımına ihtiyaç vardır. Erdem merkezli 

girişimciliği yeniden tanımlamaya çalışırken karşılaşılan sorunlar: yatırımcılar bir 

organizasyonun oluşumunda, büyümesinde ve yönetiminde rol oynar ve birçokları tarafından 

belirttiği gibi erdemi bir temel görev meselesinden ziyade bir halkla ilişkiler meselesi olarak 

görmek, erdem için bir fırsat olarak kaynakların tahsisi, doğru ilişkiler yaratmak için 

girişimcilerin, genellikle ücretlerin, kârların, fiyatların ve benzerlerinin dağılımını bazı 

düzenlemeler, piyasa güçleri ve ekonomik güç kombinasyonu ile yalnızca mekanik kararlar 

olarak görmeleri gelmektedir (Miller & Collier, 2010). 

2.2. Etik ve Girişimcilik Etiği 
"Etik" kelimesi, "karakter, ruh" anlamına gelen Yunanca "ethos" kelimesinden gelmektedir. 

Oxford Sözlüğüne göre etik ;  (1) insan eylemlerinin iyi veya kötü olarak değerlendirilebileceği 

bir ahlaki ilkeler sistemi, doğru ya da yanlış; (2) belirli bir insan eylemleri sınıfı ile ilgili olarak 

tanınan davranış kuralları şeklinde tanımlanmıştır (Al-Hasan Al-AIdaros & Idrıs, 2013). 

Genel olarak, etik neyin iyi neyin kötü olduğuna dair geleneksel kuralları ve ilkeleri ifade eder.  

Etik, ahlaki konularda bireylerin eleştirel ve bağımlı bir şekilde düşünmeleri için bir araç olarak 

hizmet eder ve bu durumla ilgili yansıtılmış ve özerk kararlarla sonuçlanır. Bu nedenle etik, ahlaki 

davranış teorisi olarak da görülebilir (Tokarski, 2009). 

Açıkça, etik, bireylerin veya kişilerin inançlarını, doğru ve yanlış standartlarını belirten 

değerlerini yansıtır (Ahmad & Ramayah, 2012) 
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Etik, "ahlakın doğası ve temelleri üzerine araştırma" olarak tanımlanmıştır, burada "ahlak" terimi 

"ahlaki yargılar, standartlar ve davranış kuralları" anlamına gelir (Ferrell & Skinner, 1988). 

Ahlak, etiğin karmaşık kavramını tercüme etmeye yardımcı olduğu ve daha somut ve topluma 

uygulanabilir bir duruma dönüştürdüğü için etiğin pratik uygulaması olarak anlaşılabilir. Ahlak 

somut davranış standartlarını ve eylem normlarını temsil eder. Toplamda, insanlar tarafından 

ortaya konan bir davranış kodunu yansıtır. 

Etiğin yaygın bir görüşü, tanımlanmış bir çevre içinde doğru ve yanlış davranışların 

incelenmesidir. Böylece etiğin uygulandığı bağlam, sınırlamalar, sınırlar, tanımlar ve bakış açıları 

oluşturmaya hizmet eder. Örnek olarak, iş etiği, kar amacı güden firmalarda neo-klasik iktisat 

tarafından kısıtlanırken, feminist etik, kadınsı bir bakış açısıyla doğru ve yanlışı anlamamıza 

yardımcı olur. Etik yaklaşımlarının çeşitliliği, profesyoneller değerlerle ilgili kararlarla karşı 

karşıya kaldıklarında seçenekler sunabilirken, etik seçimi, değerlendirme faaliyetinin veya 

sonucunun hem pratik hem de ahlaki değerini sınırlayabilir (Hatcher, 2004). 

İş etiğini benimseyen firmaların birincil amacı, “iyi davranış” kuralları ile işin etik etkilerini 

dikkate alarak kararlar almaktır (Kulshreshtha, 2005). 

Evrensel etik standartlar seti şunları içermektedir: 

1. Güvenilirlik (dürüstlük, doğruluk, güvenilirlik ve sadakat); 

2. Saygı (dahil saygı kavramları insan hakları);  

3. Sorumluluk (Hesap verebilirlik); 

4. Adillik (süreç kavramları dahil, tarafsızlık ve eşitlik); 

5. Önemsemek (kaçınma kavramı dahil, gereksiz zarar); 

6. Vatandaşlık (itaat etme nosyonları dahil yasalar ve çevrenin korunması) (Schwartz, 2002). 

İş Etiği, ahlaki değerleri içeren yönetici ve kurumsal yönetim kararlarının incelenmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Daha spesifik olarak, hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, 

üyeler topluluk veya içinde bulunduğu daha geniş toplum içinde faaliyet gösteren ticari işletme 

gibi, çeşitli paydaşlara farklı şekillerde fayda sağlayabilecek veya zarar vermeyecek eylemleri 

yapmayı ve karar almayı içerir (Gandz & Hayes, 1988). 

Epstein, iş etiğini dört analiz seviyesine göre sınıflandırıyor: (1) makro etik, toplamın normları ve 

değerleri ile ilgilidir. Politik-ekonomik sistem; (2) orta seviye etik, grupların davranışlarına 

odaklanır. Endüstriler ve ticaret birlikleri gibi ticari firmalar; (3) örgütsel etik, belirli firmaların 

yönetimi; ve (4) bireysel etik, bireyin davranışıyla ilgilenir (Oddo, 1997).  

İş etiği beş aşamada gelişmiştir (George, 1987): 

1. 1960 öncesi: "iş dünyasında etik" aşaması 

2. 1960'lar: iş dünyasında sosyal sorunların yükselişi 

3.  1970'ler: yükselen iş etiğinin yükselişi 

4. 1980'lerin ilk yarısı: ilk dönem konsolidasyon 

5. 1985: Alanı tanımlama 
Girişimcilik, “mevcut veya yeni organizasyon için değer yaratmak, fırsatları keşfetmek ve 

geliştirmek süreci” olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler yeni fikirler ürettiği için, yüksek 

belirsizliğe sahip koşullarda kararlar alırlar (McCormick, Buttrick, & McGowan, 2018). 

Bir girişimci çalıştığında, genellikle üretkenlik, verimlilik, kârlılık, kalite ve benzeri terimlerle 

tanımlanan amaçlara veya hedeflere ulaşmanın bilincindedir (Cornwall & Naughton, 2003). 

Fisscher (2005) ve meslektaşları, “girişimcilik ve etik arasındaki ilişkiyi yoğun bir aşk-nefret 

ilişkisi olarak karakterize edilebilir” şeklinde açıklamıştır. Bir yandan yaratıcı yenilikçiler olarak 

kabul edilen girişimciler, yeni ürünler, istihdam olanakları yaratarak toplumun gelişimine 

katkılarından dolayı övgü toplar ve böylece herkes için yeni olanaklar açar. Diğer yandan 

girişimciler genellikle tek taraflı bir iş başarısı arayışı içinde oldukları ve gerektiğinde ahlaki 

değerlerden ödün vermeye istekli oldukları için eleştirilirler (Fisscher, Frenkel, Lurie, & Nijhof, 

2005). 

Birçok kaynakta, girişimcilerin ilgili, güvenilir, dürüst, adil ve sorumlu oldukları takdirde etik 

oldukları ifade edilmiştir (Sharif & Scandura, 2013). Ketut. ve diğerleri (2015) göre etik 

göstergeler şeffaf davranış, paydaş çıkarlarına dikkat, sorumluluk, bağlılık ve yürürlükteki 
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düzenlemelere uyumdan oluşmaktadır (Anak Agung Dwi Widyani1, Ximenes, & Sarmawa3, 

2020).  

Girişimcilik etiğinde, girişimcilerin yeni girişimleri sırasında karşılaştığı etik ikilemlerine neden 

olan, kendine özgü veya benzersiz doğasıyla çeşitli organizasyondan veya çevreden kaynaklanan 

faktörler bulunmaktadır. Literatürde bu faktörler; endüstri ortamına ve duruma bağlı olarak işin 

kendine özgü doğası, yeni girişimler, genellikle sürekli değişim ve sınırlı finansal kaynaklar 

şeklinde sıralanır. Bu baskılar, etik karar verme süreçleri üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir 

ve etik olmayan durumlarla sonuçlanabilir.  Bu gibi durumlarda, kaynakların kıtlığı- ve diğer 

kişisel gerginlik kaynakları – girişimcilerin etik standartlarını etkileyebilir.  Özellikle girişimciler 

için belirgin olan belirli etik ikilemler, kârların şirket içindeki dağılımıyla ya da organizasyonel 

yenilikle ilişkili yüksek risk ve izlenim yönetimi, meşruiyet ve dürüstlük arasındaki ilgili olarak 

ortaya çıkabilir (Harris, Sapienza, & Bowie, 2009). 

Girişimci davranış, bazen daha az etik olmak üzere, büyük karlar elde etmek için herhangi bir 

yolu haklı çıkarma eğilimindedir. Bir girişimcinin etik olmayan davranışı, girişimci davranışın 

karanlık yüzü olacaktır (bir girişimcinin karanlık yüzü). Astları tarafından takip edilebilecek bir 

organizasyonda bir davranış modeli olarak liderin etik olmayan davranışlardan kaçınması 

gerekiyorsa bu önlenebilir.  (Widyani, Landra, Sudja, Ximenes, & Sarmawa, 2019). 

İş ilişkileriyle ilgili iş etiği literatüründen algılanan etik olmayan davranış birçok biçimde ortaya 

çıkabilir. Etik olmayan davranışlar: haksız rekabet, haksız iletişim, gücün kötüye kullanılması, 

kişinin kendi çıkarlarına öncelik vermesi, anlaşmaya saygı duymama ve dolandırıcılık şeklinde 

sıralanabilir. 

Hicks (2009), Girişimci karakter özelliklerini erdemlerin etkileştirilmiş halini şu şekilde 

sıralamıştır; 

- Girişimcinin bilgili, üreten ve değerlendiren yaratıcı fikirleri, rasyonalite erdemine 

bağlanır. 

- Girişimcinin hırsı ve başarı güdüsü, gurur erdemi ile bağlantılıdır. 

- Girişimci, kendi kendini başlatan biri olarak inisiyatif göstermesi ve iş planını hayata 

geçirmeyi taahhüt etmesi, dürüstlük erdemi ile bağlantılıdır. 

- Korkuya rağmen girişimcinin eyleme bağlılığı risklerin farkında olmaktan gelir, cesaret 

erdemine bağlanır. 

- Girişimcinin zorluklar karşısında sebat etmesi, onaylanmaması ve diğer geçici şüpheler 

bağımsızlık erdemiyle bağlantılıdır. 

- Girişimci, deneme-yanılma sürecinden geçer. Ürün geliştirme, nesnellik erdemiyle 

bağlantılıdır. 

- Girişimcinin üretkenliği, üretkenlik erdemiyle bağlantılıdır. 

- Girişimcinin müşterilerle değer karşılığında ticaret değeri,  adalet erdemine bağlantılıdır. 

- Ve son olarak, girişimcinin başarıya ulaşması, gelişen bir iş yaratmanın finansal ve 

psikolojik ödülleri, gelişme, mutluluk ve genel ahlaki değerlerle bağlantıdır (Hicks, 

2009). 

Etik olmayan davranış, bu davranışların meşru olmaması veya sosyal çevre ve diğerleri tarafından 

kabul edilmemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, yaygın etik olmayan davranışlar, 

dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer sahtekârlık biçimleri de dahil olmak üzere etik kurallara aykırıdır 

(Liu & Qiu, 2015). 

Miller ve Collier (2010), çalışmasında girişimcilerin karar verme sürecinde ihtiyat, adalet, cesaret 

(Metanet) ve ölçülülük değerlerine sahip olması gerektiğini belirtmiştir (Miller & Collier, 2010). 

Deleon (1996), çalışmasında girişimciliğin hem kamu hem özel sektörde girişimcilik faaliyetleri 

için işlevsel olan huysuzluk, dik başlılık, tahakküm ve oportünizm—hareketlilik gibi özeliklere 

sahip olduğunu belirtmiştir (deLeon, 1996). 

Esmer (2020), “etik girişimcilik” başlıklı çalışmasında, etik girişimciliği; etik ile girişimciliğin 

bir bileşimi olduğu ve dolayısıyla etik girişimcilik, girişimciliğin etik boyutu şeklinde 

tanımlamıştır (Esmer, 2020).  

“Turizmde etik girişimciliğin doğası” başlıklı çalışmasında Power vd. (2017), etik iş davranışları 

nedeniyle övgü alan girişimcilerle yapılan 15 yarı yapılandırılmış görüşmeden elde ettiği nitel 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

bulgular, turizmde etik girişimciliğin temel erdemler olarak sezgicilik, özen, geleceğe yönelik 

yönelim, alçakgönüllülük ve yardımseverliğe dayandığını göstermektedir (Power, Domenico, & 

Miller, 2017). 

 

3.YÖNTEM 
Araştırma girişimcilerin girişimcilik etik değer algılarına ilişkin görüşlerinin derinlemesine 

belirlenmeye çalışıldığı nitel bir çalışmadır.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemi veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış ve 

derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak, içerik analizi yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından 

uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olan nitel anket, kişisel bilgiler ve 4 (dört) açık uçlu 

sorudan oluşmaktadır. 

3.1.Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini, girişimciler oluşturmaktadır. Araştırmada, Gaziantep’te faaliyet gösteren 

girişimciler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Coyne (1997) göre nitel çalışmalarda büyük 

örneklem grupları yerine, araştırmanın amaçlarını karşılayan, detaylı veri sunabilecek 

örneklemlerin belirlenmesi gerekmektedir (Baltacı, 2018: 237) 

Amaçlı örneklem seçmek; araştırma konusu, sorusu, problemi hakkında bütüncül bir yapı elde 

etmemizi sağlayacaktır (Maxwell, 2007: 235). Bu nedenle yapılan nitel çalışmada, araştırma 

amacı ve sorularına göre olasılıklı olmayan (amaçlı) örnekleme yönteminin uygulanması uygun 

görülmüştür.  

Araştırmada Gaziantep’te faaliyet gösteren, Gaziantep Sanayi Odası’na kayıtlı girişimcilerinden 

oluşan bireyler seçilerek, benzeşik (homojen) örneklem yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalar 

için kabul görmüş bir örneklem belirleme formülü bulunmamaktadır (Morgan ve Morgan, 2008). 

Nitel araştırmalarda ideal bir örneklem büyüklüğü için temel alınan kural, katılımcılardan alınan 

bilgilerin doyuma ulaşmasıyla oluşan tekrarlanma döngüsüdür. Bu tekrarlanma durumunda 

araştırmanın veri toplama aşaması durdurulmalı ve örneklem büyüklüğü, tekrarın ilk görüldüğü 

yerde sabitlenmelidir (Onwuegbuzie ve Collins, 2007).  

Araştırmanın çalışma grubu Gaziantep ilinde faaliyet gösteren ve görüşmeyi kabul eden 37 

girişimciden oluşmaktadır. Katılımcılar; G1, G2, G3, G4, G5, G6 ……G37 şeklinde kodlanmıştır. 

3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi veri toplama tekniklerinden biri olan görüşme seçilmiştir. 

Çalışmada nitel araştırmadaki görüşme tekniklerinden “yarı yapılandırılmış görüşme” ile 

“derinlemesine görüşme” yaklaşımı kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde hem 

belirgin hem de açık uçlu sorular sorularak, araştırmacı sadece belli sorulara cevap aramaz, 

katılımcının konuyla ilgili paylaşmak istediği kişisel bakış açısını da keşfetmeye çalışır. 

Derinlemesine görüşme ile de araştırmacı belli bir soru listesine bağlı kalmaksızın, görüşülen 

katılımcıdan gelen yanıtlara göre yeni ve derinleştirici sorularla katılımcının anlatmak istedikleri 

ve hikâyesinin içyüzünü öğrenilmeye çalışılmaktadır (Şekerler, 2015:186-187). 

Görüşme soruları hazırlanmadan önce, araştırma konusu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. 

Yazın taramasında değerlendirmeye taraf olan girişimcilerin girişimcilik etik değer algıları 

incelenmiştir. Bu görüşmeler, araştırmacı ile girişimciler arasında yüzyüze gerçekleştirilmiş ve 

analiz edilebilir duruma getirildikten sonra kategoriler/temalar ve kodlar/ (faktörler) 

belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularını uygulamaya koymadan önce uzman 

analizine tabi tutularak soruların anlaşılabilirliği ve amaca uygunluğu sınanmıştır.  

Uzman görüşleri sonrasında hazırlanan sorular, konuyu ilişkin araştırmada araştırılmak isteneni 

ortaya koymak amacıyla görüşülen bireyin daha ayrıntılı yanıtlar vermesi için açık uçlu olarak 

tasarlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 139). Nitel araştırma uygulamasında, standartlaştırılmış 

açık uçlu 4 (dört) soru sorulmuştur: 

1. Sizce girişimcilik etiği nedir? 

2. Sizce girişimcilik etik ilkeleri var mıdır, varsa eğer nelerdir? 

3. Sizce girişimcilerin etik olmayan davranış ve eylemleri nelerdir? 
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4. Girişimcilikte etik davranışları geliştirip, iş hayatına yerleştirmek için kim neler 

yapmalıdır? 
 

3.3. Verilerin Elde Edilmesi 
Katılımcılar, araştırmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş ve araştırmaya katılmaya istekli 

olduklarına dair onayları alınmıştır. Katılımcılardan alınan izin sonrasında görüşme süreci kayıt 

altına alınmıştır. Her bir mülakat 30 ile 45 dakika arasında sürmüştür. Görüşme sonunda tutulan 

kayıtların dinletilebileceği, gerektiğinde kayıtlardaki görüşlerin kısmen ya da tamamen 

çıkarılabileceği belirtilmiştir. Böylece katılımcıların samimi ve içten cevap vermeleri sağlanmaya 

çalışılmıştır. Görüşme soruları “MAXQDA 2020” paket programına yüklenerek, konu ile ilgili 

temel boyutlar saptanmış ve girişimcilik etiğine ilişkin kodlar düzenlenmiştir. 

3.4.Verilerin Geçerlik ve Güvenirliği 
Araştırmacı geçerliliği sağlamak için yansız bir yaklaşımla alandaki katılımcılar tarafından 

oluşturulmuş öznel verileri toplanmış ve analiz etmiştir. Sağlıklı, doğru bilgiye ulaşma konusunda 

gereken önlemler alınarak “geçerlik”; araştırma sürecinin ve verilerin ayrıntılı ve anlaşılır bir 

biçimde tanımlanması ile “güvenirlik” sağlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 285; Tümüklü, 

2000). 

3.5.Sınırlılıklar 
Bu araştırma, konu olan girişimcilerin sonuçlarını verdiğinden çalışma sonuçları genellenemez. 

Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı, girişimcilerin öz değerlendirmelerini içerdiğinden 

bireysel yanlılık söz konusu olabilir. 

 

4. BULGULAR  

4.1.Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Çalışma Tablo 1’de görüldüğü üzere 37 katılımcıyla yürütülmüş olup araştırmaya açıklık 

getirmesi adına katılımcılar 1G’den 37G’ye kadar olacak şekilde kodlanmıştır. Katılımcıların kaç 

yıldır sektörde bulundukları ve faaliyet alanları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 1: Demografik Bilgiler 

Belge Adı Deneyim Faaliyet Alanı 

G1 

G2 

G3 

G4 
G5 

G6 

G7 
G8 

G9 

G10 
G11 

G12 

G13 
G14 

G15 

G16 
G17 

G18 

G19 
G20 

G21 

G22 
G23 

G24 

G25 
G26 

G27 

G28 
G29 

G30 

G31 
G32 

5-6 Yıl 

3-4 Yıl 

3-4 Yıl 

1-2 Yıl 
10+  Yıl 

10+  Yıl 

10+  Yıl 
10+ Yıl 

10+ Yıl 

10+  Yıl 
10+ Yıl 

10+ Yıl 

10+ Yıl 
10+ Yıl 

10+ Yıl 

10+ Yıl 
3-4  Yıl 

10+ Yıl 

10+ Yıl 
10+ Yıl 

10+ Yıl 

10+ Yıl 
10+ Yıl 

5-6 Yıl 

10+ Yıl 
10+ Yıl 

10+ Yıl 

10+ Yıl 
10+ Yıl 

10+ Yıl 

10+ Yıl 
10+ Yıl 

Santral( güneş enerjisi)  

Market 

İnternet cafe 

Kantin İşletmeciliği 
İnşaat malzemeleri satışı 

Yurt işletmeciliği 

Anaokulu sahibi 
Gıda toptancılığı 

Çiftçi 

Perde satışı 
Akaryakıt istasyonu işletmeciliği 

Pastahane sahibi 

Tekstil 
Tekstil 

Fıstık ticareti 

Tekstil 
Restoran işletmeciliği 

Otomotiv 

Mobilya 
Tarım makineleri ve organik gübre satışı 

Seracılık 

Tekstil 
Mobilya 

Mobilya 

Fabrika sahibi 
Tekstil 

Kuyumcu 

Tekstil 
İnşaat malzemesi satışı 

Kuaför 

İnşaat malzemesi satışı 
Sedefkar 
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G33 

G34 
G35 

G36 

G37 

10+ Yıl 

10+ Yıl 
10+ Yıl 

10+ Yıl 

1-2 Yıl 

Makine bıçakları imalatı 

Dokuma kumaş üretimi 
Konfeksiyon 

Makine yedek parça satışı 

Demir satışı 

 

4.2.Araştırmanın Temaları ve Kodları 

Yapılan analizler sonucunda, çalışmanın 4 ana tema ve bu temalara ait 39 koddan oluştuğu 

sonucuna varılmıştır (Tablo 2). 
Tablo 2: Oluşturulan Tema ve Kodlar 

Oluşan Temalar Oluşan Kodlar 

 

Girişimcilik etiği tanımı 

1. Yaptığın işe saygı duymak. 

2. Adaletli olmak 

3. İşi zamanında ve düzgün yapmak 

4. Yasalara uygun davranmak. 

5. İşini zevkle yapmak. 

6. İnsanlara faydalı olmak. 

7. Çalışanlara ve müşterilere hoşgörülü, sabırlı ve adil olmak. 

8. Doğru ve dürüst olmak. 

 

9. Devlete, pazara ve alıcıya zarar vermemek. 

 

10. Meslekle ilgili kurallara uymak. 

 

Girişimcilik etik ilkeleri 

 

1. Dürüstlük. 

2. Doğruluk. 

3. Devlete karşı sorumlulukları yerine getirmek. 

4. Nezaket sahibi olmak. 

5. Saygılı olmak. 

6. Güler yüzlü olmak. 

7. Sorumluluk sahibi olmak 

8. Sabırlı olmak. 

9. Güvenilir olmak. 

10. Adil davranmak. 

Etik olmayan davranışlar 

 

1. Ayıplı ürün satmak. 

2. Güvenilir olmamak. 

3. Dürüst olmamak. 

4. Nazik olmamak 

5. Rasyonel fiyatlama yapmamak 

6. Rakipleri ezmek. 
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7. Çalışanlara hakettiği ücreti vermemek. 

8. Sözünde durmamak. 

9. Yalan söylemek. 

10. Çalışanlara kaba davranmak. 

11. Vergi kaçırmak. 

Girişimcilik etiğini 

geliştirmek için öneriler. 

1. Denetim sistemini oluşturmak. 

2. Mesleki eğitimlere önem vermek. 

3. Adalet duygusunun ve empati yeteneğinin geliştirilmesi. 

4. Vergi sisteminde iyileştirmelere gidilmesi. 

5. İş etiğini bir görev haline getirmek. 

6. Örgütsel kültür oluşturmak. 

7. Yeni girişimcilere yol göstermek ve destek olmak. 

8. Önlemler alınmalı. 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Girişimcilik Etiğine Yönelik Temalar Gösterimi 

 
Çalışma Şekil 1’de görüldüğü üzere 4 tema altında toplanmıştır. Bunlar; Girişimcilik etiğinin 

tanımı, girişimcilik etik ilkeleri, girişimcilikte etik olmayan davranışlar, girişimcilik etiğini 

geliştirmeye yönelik önerilerdir. 

 

4.2.1.Girişimcilik Etiği Tanımına Yönelik Bulgular 

Araştırmanın ilk teması olan girişimcilik etiği tanımı temasına ait kod alt kod bölümler modeli 

Şekil 2’de görülmektedir. Girişimcilik etiği tanımı teması katılımcılar tarafından 10 kategori 

altında toplanmıştır.  
Şekil 2: Girişimcilik Etiği Tanımı Temasına Ait Kod Alt Kod Bölümler Modeli 
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Girişimcilik etiği tanımı temasına ait kategoriler şekil 3’te görüldüğü üzere; Doğru ve dürüst 

olmak, yaptığın işe saygı duymak, meslekle ilgili kurallara uymak, devlete, pazara ve alıcıya zarar 

vermemek, yasalara uygun davranmak. Devamında insanlara faydalı olmak, çalışanlara ve 

müşterilere hoşgörülü, sabırlı ve adil olmak, işi zamanında ve düzgün yapmak, adaletli olmak, 

işini zevkle yapmak şeklinde sıralanmıştır. 
 

 

 

 

Şekil 3: Girişimcilik Etiği Tanımı 

 
Girişimcilik etiği tanımı temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen kategorisi 

girişimcilik etiği doğru ve dürüst olmak kategorisidir. Girişimciler faaliyetlerinde doğruluk ve 

dürüstlükten ödün vermemeleri gerektiğinden bahsetmiştir. Konu ile ilgili G3 ve G18 kodlu 

katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

“Girişimcilik ahlakı neyin doğru neyin yanlış gözlemleyip doğrusunu yapmaktır benim için basit 

kurallarım vardır düzen ve disiplin bu ikisi benim için girişimci ahlakıdır girişimci ahlakı doğruyu 

ve dürüstlüğü temsil eder her türlü duruma pozitif bakmamız gerekmektedir” (G3) 

“Girişimci doğruyu ve haklı olmayı esas almalı vatanına milletine faydalı işler yapabilme ruhunda 

olmalı. Girişimci neyin kötü neyin doğru neyin fayda sağlayıp sağlamayacağını bilen ve önceden 

kestirebilen insan olmalıdır. Her şey para kazanmak değildir bir girişimci yeri geldiğinde bir işten 
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‘’Allah razı olsun’ ’cümlesini duyduğunda bile onun için her şeyin yeterli olduğu ruhunda 

olmalıdır”. (G18) 

Girişimcilik etiği tanımı temasının girişimciler tarafından en çok değinilen ikinci kategorisi 

mesleki kurallara uymak kategorisi olmuştur. Katılımcılar, meslekle ilgili kurallara azami 

derecede uyulması gerektiğini bahsetmişlerdir. G1ve G21 kodlu katılımcılar şunları ifade 

etmiştir: 

“Bir girişimci için bence kişi meslek öncesinde yapacağı iş hakkında bu işin neler getireceğini, 

sektörde neler yapabileceğini, mesleğinin kural ve yasalarını bilmesi, bu mesleğin çalışma 

standartlarının kendisi ve yaşamı için neler getirebileceği ve buna göre planlar ile hareket etmesi 

o mesleğe uygun ilerlemesi demektir”. (G1) 

“Girişimcilik Ahlakı iş davranışlarıyla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız 

olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar toplamıdır”. (G21) 

Girişimcilik etiği tanımı temasının girişimciler tarafından en çok değinilen üçüncü kategorisi 

yaptığın işe saygı duymak kategorisi olmuştur. Girişimciler konuyla ilgili saygının çok önemli 

olduğunu bahsetmişlerdir. G26 ve G27 kodlu katılımcılar şunları ifade etmiştir: 

“Girişimci ahlakı bana göre çalışana, müşteriye, yaptığın işe saygı duymaktır”. (G26) 

“Girişimcilik ahlakı bana göre girişimcide bulunan saygıdır. Hangi işi yaparsanız yapın hizmet 

ettiğiniz kişiye en iyiyi sunarak haksız kazançtan uzak durarak üstüne düşen işi en temiz şekil de 

yapmaya çalışmaktır”. (G27) 

4.2.2.Girişimcilik Etik ilkelerine Yönelik Bulgular 

Araştırmanın ikinci teması olan girişimcilik etik ilkeleri temasına ait kod alt kod bölümler modeli 

Şekil 4’te görülmektedir. Girişimcilik etik ilkeleri teması katılımcılar tarafından 10 kategori 

altında toplanmıştır.  
 

 

Şekil 4: Girişimcilik Etik İlkeleri Temasına Ait Kod Alt Kod Bölümler Modeli 

 
Girişimcilik etik ilkeleri temasına ait kategoriler şekil 5’te görüldüğü üzere; Devlete karşı 

sorumlulukları yerine getirmek, saygılı olmak, adil davranmak, nezaket sahibi olmak, güvenilir 

olmak, doğruluk, sorumluluk sahibi olmak, sabırlı olmak, dürüstlük, güler yüzlü olmak şeklinde 

sıralanmıştır. 
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Şekil 5: Girişimcilik Etik İlkeleri 

 
Girişimcilik etik ilkeleri temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen kategorisi devlete 

karşı sorumlulukları yerine getirmektir. Girişimciler faaliyetlerinde doğruluk ve dürüstlükten 

ödün vermemeleri gerektiğinden bahsetmiştir. Konu ile ilgili G10 ve G33 kodlu katılımcıların 

ifadeleri şu şekildedir: 

“Devlete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereklidir, vergi ödemek gibi. Personele, 

müşteriye, komşu dükkânlardaki esnafa kısaca iletişim halinde olduğumuz herkese karşı tutarlı 

ve dürüst davranılmalı”. (G10) 

“Vergilerimizi düzenli ödemeliyiz her ürüne fiş ve faturalarını kesmeliyiz. Rakiplerimize kötü 

gözle değil kendimizi geliştirmek için onlara bakmalıyız böylelikle büyür ve gelişiriz”. (G33) 

Girişimcilik etik ilkeleri temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen ikinci kategorisi 

saygılı olmaktır. Girişimciler faaliyetlerinde hem müşterilerine hem de çalışanlarına saygılı 

davranmalı gerektiğinden bahsetmiştir. Konu ile ilgili G20 ve G29 kodlu katılımcıların ifadeleri 

şu şekildedir: 

“Müşteriye saygı karşıdaki sana sinirlendirecek bir davranış yapsa bile müşteri veli nimet kötü 

karşılık verilmeden kibarlık bozulmamalı, çalışan işçiyi satın almıyoruz emeğini istiyoruz emeği 

karşılığı para veriyoruz, para verdik diye onu satın almıyoruz hor kullanıp bağırıp hakaret etmeye 

hakkımız yok, tedarikçiyi kazıklamakmış uğraştırmakmış gibi hareketler iyi olmaz”. (G29) 

“Çalışan, işveren, bayi herkes birbirine karşı saygılı ve dürüst olmalıdır”. (G20) 

Girişimcilik etik ilkeleri temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen üçüncü kategorisi 

adil davranmaktır. Girişimciler faaliyetlerinde özellikle çalışanlarına adil davranmalı 

gerektiğinden bahsetmiştir. Konu ile ilgili G8 ve G29 kodlu katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

“Bir işveren olarak (girişimci olarak) personellere karşı seviyeli, ahlaklı ve adil olunmalıdır. 

İşçinin hakkını yani alın terinin karşılığını eksiksiz vermek yani bu ahlaka sahip olmak hem işçiyi 

hem de kurduğunuz şirketi ayakta tutar”. (G8) 

“Yöneticilerin de çalışanlara iyi davranması ve onların yapabileceği niteliklerde iş vermesi, onlara 

eşit davranması, haklarını eksiksiz vermesi ahlaki davranışlardandır”. (G35) 

 

4.2.3.Girişimcilikte Etik Olmayan Davranışlara Yönelik Bulgular 

Araştırmanın üçüncü teması olan girişimcilik etik olmayan davranışlar temasına ait kod alt kod 

bölümler modeli Şekil 6’da görülmektedir. Girişimcilik etik olmayan davranışlar teması 

katılımcılar tarafından 11 kategori altında toplanmıştır.  

 
Şekil 6: Girişimcilikte Etik Olmayan Davranışlar Temasına Ait Kod Alt Kod Bölümler Model 
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Girişimcilikte etik olmayan davranışlar temasına ait kategoriler şekil 7’de görüldüğü üzere 

kategoriler; Vergi kaçırmak, yalan söylemek, sözünde durmamak, rasyonel fiyatlama yapmamak, 

dürüst olmamak, çalışanlara hakkettiği ücreti vermemek, ayıplı ürün satmak, nazik olmamak, 

güvenilir olmamak, çalışanlara kaba davranmak, rakipleri ezmek şeklinde sıralanmıştır. 
 

Şekil 7: Girişimcilikte Etik Olmayan Davranışlar 

 
Girişimcilikte etik olmayan davranışlar temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen 

kategorisi vergi kaçırmaktır. Girişimciler faaliyetlerinde devlete karşı sorumluluklarından olan 

vergi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesini etik dışı davranış olarak bahsetmiştir. Konu 

ile ilgili G1ve G26 kodlu katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

“Yapılan işin içerisine kanuni olmayan işler karıştırmak bence en başta gelmektedir. Örneğin 

vergi kaçırmak. Ardından beraberinde çalıştığın çalışanlara gaddarca muamele yapmak, hor 

görmek insan kayırmak gibi faktörler de yer almaktadır”. (G1) 

“Bizim sektörde kimi tonajda hile yapar kimi sigortayı kandırır kimi devletten kaçırır ne 

yapacaksan usulüne uygun yapacaksın haram yemeyip yedirmeyeceksin”. (G26) 
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Girişimcilikte etik olmayan davranışlar temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen 

ikinci kategorisi yalan söylemektir. Girişimciler faaliyetlerinde yalan söylemekten kaçınılması 

gerektiğinden bahsetmiştir. Konu ile ilgili G22 ve G3 kodlu katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

“Genel olarak, kazanç elde etmek amacı ile ikna etmeye çalışırken yalan söylemek ve 

dürüstlükten ayrılmak bu en sık karşılaşılan ahlaki olmayan eylemlerdir”. (G22) 

“Girişimcilerin ahlaki olmayan davranışları ise yeni bir iş kurarken her şeyi bilmeleri ve yalan 

söylemeleri olmamış şeyleri olmuş kabul etmeleridir”. (G3) 

Girişimcilikte etik olmayan davranışlar temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen 

üçüncü kategorisi sözünde durmamaktır. Girişimcilerin verdikleri sözlerini yerine getirmesi 

gerektiğinden bahsetmiştir. Konu ile ilgili G5 ve G31 kodlu katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

“Yapmış olduğu taahhütü yerine getirmemek ahlaki açıdan kötüdür. Yine yapılan ticaret işini 

enine sonuna düşünmeden bilinçsiz bir cesaretle işe kalkışmayı ahlaki olarak pek doğru 

bulmuyorum. Çünkü en başta size sermayenize zarar verdiği gibi bu durum çevrenizi de olumsuz 

etkileyebilir”. (G5) 

“Şu an ki konjonktürün iş ahlakı konusunda en büyük sıkıntısı; verilen sözün yerine 

getirilmemesi, karşıda ki kişiye güven verilmemesi, kaliteli mal üretilmemesi. Bu üç konu, 

esnafların ve girişimcilerin hepsinin ana sıkıntısı. Bu üç figür hem bu davranışı sergileyen hem 

de diğer iletişimde olduğu girişimcileri sıkıntıya sokuyor. Aynı zaman da müşteride olan güveni 

diğer girişimcilere karşı da yıkıyor”. (G31) 

4.2.4.Girişimcilik Etiğini Geliştirmeye Yönelik Önerilere Ait Bulgular 

Araştırmanın dördüncü teması olan girişimcilik etiğini geliştirmeye yönelik öneriler temasına ait 

kod alt kod bölümler modeli Şekil 8’de görülmektedir. Girişimcilik etiğini geliştirmeye yönelik 

öneriler teması katılımcılar tarafından 8 kategori altında toplanmıştır.  
 

 

 

Şekil 8: Girişimcilik Etiğini Geliştirmek İçin Öneriler Temasına Ait Kod Alt Kod Bölümler Modeli 

 
Girişimcilik etiğini geliştirmeye yönelik öneriler temasına ait kategoriler şekil 9’da görüldüğü 

üzere; mesleki eğitimlere önem vermek, adalet duygusunun ve empati yeteneğinin geliştirilmesi, 

örgütsel kültür oluşturmak, vergi sisteminde iyileştirmelere gidilmesi, iş etiğini bir görev haline 
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getirmek, denetim sistemini oluşturmak, yeni girişimcilere yol göstermek ve destek olmak, 

önlemler alınmalı şeklinde sıralanmıştır. 
Şekil 9: Girişimcilik Etiğini Geliştirmek İçin Öneriler 

 
Girişimcilik etiğini geliştirmek için öneriler temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen 

kategorisi mesleki eğitimlere önem vermektir. Girişimcilere girişimcilik alanında gerekli olan 

eğitimlerin verilmesi gerekliliğini bahsetmiştir. Konu ile ilgili G33 ve G21 kodlu katılımcıların 

ifadeleri şu şekildedir: 

“Ahlaki davranışları geliştirmek için çalışanlarımıza gerekli özveriyi göstermemiz lazım onlara 

bunun eğitimlerimizi idare etmeyi ahlaki davranışları bireysel haklarını birbirleri ile olan 

iletişimlerini artırmak için devletin uygun gördüğü yerlerde eğitim verilmeli veya herkes kendi iş 

yerlerinde eğitim vermeli. Devlet işverenlere girişimcilere eğitimler seminerler düzenlemeli 

herkes ödemelerini gününde yapması için para akışının sağlanması için semineler düzenlemeli. 

Müşterilere her aldığı üründen fiş almaları alışkanlık haline gelmeli ve bilinçlendirmeliler”.  

(G33) 

“Bence bunlarla alakalı yapılan kursların daha çok artırılması ve bu konu üzerinde ciddi anlamda 

iyi bir eğitimin amaçlanması gerektiğini düşünüyorum”. (G21) 

Girişimcilik etiğini geliştirmek için öneriler temasının girişimciler tarafından en çok ifade edilen 

2. kategorisi adalet duygusunun ve empati yeteneğinin geliştirilmesidir. Konu ile ilgili G6 kodlu 

katılımcı ifadesi şu şekildedir: 

“En başta girişimcinin kendi öz benliğindeki adalet duygusunu ve empati kurma yeteneğini 

geliştirmesi gerekir. Sonra devletin koyduğu yasalara uyması ve bunları eksiksiz olarak işyerinde 

uygulaması gerekir”. (G6) 

4.2.5.İlişkisel Analizlere Yönelik Bulgular  

İlişkisel analizler, katılımcıların verdiği görüşlerin birbirlerine olan yakınsamasından ortaya 

çıkar. Şekil 10’da görüldüğü üzere, katılımcılar girişimcilik etik ilkeleri ile ilgili görüş bildirirken 

aynı zamanda girişimcilik etiği tanımı, girişimcilikte etik olmayan davranışlar ve girişimcilik 

etiğini geliştirmek için öneriler ilgili görüş bildirmektedir.   
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Şekil 10. Kod Haritası 

 
Katılımcıların ifadelerinin yoğunluğa göre dağılımı Şekil 11’de gösterilmektedir. Büyük puntolu 

gösterilen kodlar daha yoğun olarak kullanılan ifadeleri gösterirken, küçük puntolu gösterilen 

kodlar ise daha az yoğunlukta kullanılan ifadeleri göstermektedir. 

 

 
Şekil 11. Kod Bulutu 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde ekonomik gelişimin temel dinamiği olan girişimciler benzersiz şekilde zorlu etik 

sorunlarla karşılaşmaktadır. Girişimciler genellikle stresli iş ortamlarında çalışmaktalar ve bu 

ortamda etik sorunlar için çözüm bulmakta zorlanmaktadırlar. Ayrıca girişimciler, birçok insanı 

etkileyen seçimler yapar ve eylemlerde bulunur. Aldıkları kararları, bir firmanın gelecekteki ticari 

gücünü arttırabilir veya zayıflatabilir. Girişimciler uzun saatler boyunca çalıştıklarından, 

kararlarının ve firmalarının faaliyetlerinin etik sonuçlarını yeterince dikkate almayabilirler. Bu 

durum günümüzde girişimcilerin faaliyetlerine zarar vermektedir. 

Çalışmada, girişimcilerin girişimcilik etiği algıları, girişimcilik etiği ilkeleri, girişimcilikte etik 

olmayan davranışları ve girişimcilik etiğinin geliştirilmesi için öneriler belirlenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu en az 1-2 yıl, en fazla 10 yıldan fazla tecrübesi olan 37 girişimciden 

meydana gelmektedir. 
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Wempe (2005) `ye göre etik girişimcilik, girişimcilik yoluyla etik hedeflere ulaşma anlamına 

gelmektedir. Etik girişimcilik, istekli bir şekilde yapıcı bir örgüt kültürü̈ oluşturma yolculuğu 

olarak tanımlanabilmektedir.  

Yapılan içerik analiz sonucunda, girişimcilerin girişimcilik etiği tanımı teması incelendiğinde; 

• “Doğru ve dürüst olmak”, “meslekle ilgili kurallara uymak” ve “yaptığın işe saygı duymak” 

girişimciler tarafından girişimcilik etiği için ifade edilen tanımlardandır. 

KPMG tarafından 2014 yılında Rotterdam School of Management, Erasmus Üniversitesi iş 

birliğinde Fortune Global 200`de yer alan şirketlerin etik kodlarının incelendiği çalışmada en 

fazla atıf yapılan değerler doğruluk, saygı, dürüstlük, sorumluluk, güven, müşteri odaklılık, 

performans, iletişime açıklık, takım çalışması, inovasyon şeklinde sıralanmıştır (KPMG, 2017). 

Girişimcilerin girişimcilik etik ilkelerine verdiği cevaplar incelendiğinde; 

• “devlete karşı sorumlulukları yerine getirmek”, “Saygılı olmak” ve “Adil davranmak” şeklinde 

sıralanmıştır. Girişimcilerin büyük çoğunluğunun etik davranmak için vergi ödeme 

zorunluluğunu ve kazançlarıyla ilgili beyanlarında doğru olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Ayrıca girişimcilerin hem çalışanlarına hem de müşterilerine karşı saygılı davranmaları ve 

çalışanlarına karşı adil olmaları konusu üzerinde durmuşlardır. 

Girişimcilerin etik olmayan davranışlara konusundaki görüşleri incelendiğinde; 

• “vergi kaçırmak”, “yalan söylemek” ve “sözünde durmamak” şeklinde sıralanmıştır. 

Girişimciler devlete karşı yükümlülüklerinde olan vergilerini ödeme yükümlülüklerini yerine 

getirmesi gerekliliğini özellikle vurgulamışlardır. Ve bunun devamında girişimcilerin özellikle 

müşterilerini ikna etmek amacıyla yalana başvurmalarının ve sözünde durmamalarının etik 

olmayan davranışlarda ilk sıralarda saymışlardır. 

Girişimcileri etik girişimciliği geliştirmek için önerilerine bakıldığında; 

• “Mesleki eğitimlere önem vermek”, “adalet duygusunun ve empati yeteneğinin geliştirilmesi” 

ve “örgütsel kültür oluşturmak” olarak sıralanmıştır. Girişimciler öneride bulunurken her zaman 

olduğu gibi girişimcilik alanındaki girişimcilik etiğini geliştirmek için en önemli faktörün eğitim 

olduğunu belirtmiştirler. İşverenlere mesleki alanda seminerler, kurslar düzenlemenin gerekliliği 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca girişimcilerin bireysel olarak empati kurma yeteneğinin 

geliştirmelerinin faydalı olacağını ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak girişimciler yoğun rekabetin yaşandığı piyasalarda artık girişimcilik etiğine gerekli 

özeni göstermek zorundadırlar. Girişimciler, bireysel, örgütsel ve toplumsal alanlarla bağlantıları 

olan çok çeşitli etik sorunları yaşamaktadırlar. Etik dışı uygulamaların bir sonucu olarak, özellikle 

çalışanlar ve müşterilerle ilgili sürekli iş başarısızlıkları yaşamaktadırlar. Etik girişimcilik 

bağlamında sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Etik, bireysel girişimciler ve girişimci 

faaliyetlerde bulunan kuruluşlar için davranış ve eylemlerin çerçevesini oluşturur ve eylemlerin 

gerekçelendirilmesi için bir temel olarak hizmet eder. Bu nedenle girişimcilerin etik davranışlarını 

artırmaya yönelik eğitim, seminer gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmeli ve bu konuda bilincini 

arttırmak için akademik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca girişimcilerin etik sorunlarla nasıl başa 

çıktıklarını izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olan sağlam bir denetim sisteminin 

uygulanmasının, etik davranış için daha fazla farkındalığa doğru bir adım olarak görülebileceğini 

düşünülmektedir. İş hayatındaki tecrübeli girişimcilerden alınan bilgilerden oluşan çalışmanın, 

girişimciliğe yeni başlayan iş insanlarına ve alan yazısına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Özet  

Bireyler yaşamlarını devam ettirebilmek için gelir elde ederler. Elde ettikleri gelirlerin bir kısmını ihtiyaçları 

doğrultusunda tüketirken bir kısmını da yatırım olarak ayırırlar. Yatırım, gelir ya da değer kazanma amacıyla edinilen 

varlıktır. Finansal açıdan değerlendirildiğinde, varlığın gelecekte gelir sağlayacağı veya daha sonra bir kâr için daha 

yüksek bir fiyata satılacağı düşüncesiyle satın alınan parasal bir varlıktır. Bireylerin yatırım kararlarında ve elde etmek 

istediği sonuçlarda çeşitli psikolojik faktörler etkilidir. Bu faktörlerden biri, bireylerin yaşamlarında meydana gelen 

olayları kontrolünün ötesindeki dış güçlerle birleştirdiği bir eylem olan kontrol odağıdır. Kontrol odağı, bir kişinin 

başına gelen olaylar, kader ve şans hakkındaki güven derecesi ile ilgilidir. Bu araştırmanın temel amacı kontrol odağı 

ile bireysel yatırımcıların yatırım kararları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ili 

Avrupa yakasındaki hizmet sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ile 153 kişiye anket 

yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarına dayanarak, bireylerin sahip olduğu kontrol odağı ile yatırım 

kararları arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İç kontrol odağına sahip çalışanlarda bu ilişki daha yüksek iken dış 

kontrol odağına sahip çalışanlarda bu ilişkinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda iç kontrol odağının 

yatırım körlüğü etkisi üzerinde pozitif yönde, dış kontrol odağının iyimser bakıp kendine inanma etkisi üzerinde pozitif 

yönde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kontrol Odağı, Yatırım Kararı, Bireysel Yatırımlar 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCUS OF 

CONTROL AND INDIVIDUAL INVESTORS' INVESTMENT DECISIONS 

 

Abstract  

Individuals make money in order to survive. While they consume some of their income for their needs, they save some 

of them. Investment is an asset acquired for the purpose of earning income or value. When evaluated financially, it is 

a monetary asset purchased with the idea that the asset will generate income in the future or will be sold at a higher 

price later. Various psychological factors are effective in individuals' investment decisions and the results they want to 

obtain. One of these factors is the locus of control which is an action where individuals combine events occurring in 

their lives with external forces beyond their control. The locus of control is related to the degree of trust about the 

events that occurred them, fate and wealth. The main purpose of this research is to examine the relationship between 

locus of control and investment decisions of individual investors. The population of the research consists of the 

employees working at the service sector on the European side of Istanbul. With the convenience sampling method, 153 

employees were reached. Questionnaire was used as a data collection tool. Based on the results of the analysis, it was 

concluded that there is a relationship between individuals’ locus of control and their investment decisions. It was found 

out that this relationship was higher in employees with an internal control focus, while this relationship was lower in 

employees with an external control focus. At the same time, it was concluded that internal locus of control had a positive 

effect on investment blindness, and external locus of control had a positive and significant effect on the effect of 

optimistic looking and believing in oneself. 

Keywords: Locus of Control, Investment Decisions, Individual Investments 

 

GİRİŞ  

Araştırmalarda bireylerin nasıl yatırım kararı verdikleri ve tercihlerinde neye göre hareket 

ettikleri uzun yıllardır inceleme konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili pek çok teori 

ortaya atılmıştır. Psikoloji bilimi ve finans bilimini kullanarak yatırım kararlarını analiz eden alan 

Davranışsal Finans olarak adlandırılmıştır. Yatırım kararını etkileyebilecek çeşitli faktörler 

bulunmaktadır. Bunlardan biri de kontrol odağı kavramıdır. Kontrol odağı; bir kişinin başına 

gelen olaylar, kader, şans ve alın yazısı hakkındaki güven derecesi ile ilgilidir. İç faktörlerden 

veya dış faktörlerden kaynaklanmaktadır. Kontrol odağı ve yatırım kararları arasındaki ilişkiler 

ile ilgili yapılan çalışma sonuçları arasında farklılık bulunmaktadır. Grable vd. (2009) kontrol 

odağının finansal davranışları, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemediği sonucuna 
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ulaşmışken, Kholila ve Iramani (2013) ise kontrol odağının yatırım kararlarını olumlu etkilediği 

sonucuna varmıştır. Bu nedenle kontrol odağı ve yatırımcıların yatırım kararları arasındaki 

ilişkinin netlik kazanabilmesi nedeniyle, bu araştırmanın amacı kontrol odağı ile bireysel 

yatırımcıların yatırım kararları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İç kontrol odaklılık ve dış 

kontrol odaklılık ile bireylerin yatırım kararı arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Bu ilişkinin ortaya 

konması, kontrol odağı kişilik özellikleri bakımından yatırım kararlarının nasıl etkilendiğinin 

tespitini mümkün kılacaktır. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümüde, kontrol odağı ve bireysel yatırımcıların yatırım kararları teorik olarak açıklanmaya 

çalışılmaktadır. 

1.1. Kontrol Odağı 
Kontrol kavramı anlaşılması kolay bir kelime olsa da uğraşması zor bir kelimedir. Kontrol; 

eylemleri, insanları ve olayları doğrudan etkileyerek sonuçları belirleme gücü olarak 

tanımlanabilir. Kontrol odağı kavramı “Sosyal Öğrenme” kuramına dayanmaktadır. İlk kez Rotter 

(1966) tarafından ortaya atılmıştır. Bireyin bir olayın sonucunun kendi eylemlerine veya şansa 

dayalı olduğuna olan inancını ifade etmektedir (Rotter, 1966). Bir kişi olayların her zaman 

kontrolünde olduğuna inanıyorsa ve her karar için her zaman sorumluluk alıyorsa, iç kontrol 

odağına sahip olduğu söylenebilir. Aksine, hayatındaki olayların kontrolünün dışında olduğuna 

inanan bir kişi, dış kontrol odağına sahiptir; bu da bireyin başına gelen bir olayın kendi eylemiyle 

doğrudan bir ilişkisi olmadığı ve kendi kontrolünün dışında olduğu inancını ifade eder. (Lefcourt, 

1982). Bireyler, gerçekleşen tüm olayların kendi kontrolü altında olduğuna inandığı için iç kontrol 

odağına sahip olacak şekilde kategorize edilir. Bu, çevresel faktörlerin onu destekleyip 

desteklemediğine bakılmaksızın kişinin kendi yaşam yönünü belirlemek için kendi içinde büyük 

bir potansiyele sahip olduğu anlamına gelir. Öte yandan dış kontrol odağı olan bireyler, meydana 

gelen tüm olayların kontrolünün ötesinde olduğuna inanan bireylerdir.  

 

İç kontrol odağına sahip olan bireylerin, dış kontrol odağına sahip olanlara oranla mevcut 

problemleri ortadan kaldırma konusunda daha iyi oldukları ve bu konudaki motivasyonlarının 

oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu bireyler yüksek risk alma eğiliminde oldukları için 

aynı zamanda başarıyı hedefleyen, müteşebbis, cesur ve kendi kendini idare eden özelliklere de 

sahiptir (Meydan ve Basım, 2015). 

 

1.2. Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararları 
Bireyler yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla gelir elde ederler. Elde ettiklerin gelirlerin bir 

kısmını tüketirken bir kısmını tasarruf olarak ayırırlar. Tüketilen kısımdan arta kalan bu 

tasarruflarını yatırım yaparak değerlendirmek isterler. Özellikle küreselleşen dünyada, 

yaşamlarını sürdürebilmenin yanı sıra hiç beklenmedik ihtiyaçlar da ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla bireyler daha büyük bir finansman kaynağına gereksinim duymaktadır. Bireyler, 

öngörülemeyen bu ihtiyaçları için gelirlerinden tasarruf ederek yatırım yapmak zorundadır.  

 

Yatırım, gelir ya da değer kazanma amacıyla edinilen varlıktır. Finansal açıdan 

değerlendirildiğinde, varlığın gelecekte gelir sağlayacağı veya daha sonra bir kâr için daha yüksek 

bir fiyata satılacağı düşüncesiyle satın alınan parasal bir varlıktır. Tandelilin'e (2010) göre ise 

yatırım, gelecekte bir miktar fayda elde etmek amacıyla şu anda sahip olduğu belirli miktarda fon 

veya diğer kaynaklara yatırım yapma taahhüdüdür.  

Bireylerin ihtiyaçları ve günümüz şartları ele alındığında her bireyin yatırım yapması gerekir. 

Ancak doğru yatırım kararı vermek kolay değildir.  Bireylerin doğru yatırım kararı vermeleri 

finansal bilgiye sahip olmalarını gerektirir. Nitekim yatırım karar sürecindeki temel şey, beklenen 

getiri ile yatırım riski arasındaki ilişkiyi anlamaktır. Dolayısıyla finansal bilgilerin mevcudiyeti, 

bireysel yatırımcıların yatırım kararlarına etki eden temel değişkenlerden biri olarak 
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belirlenmiştir. Finansal bilgiler; muhasebe raporlarını, fiyat hareketleri hakkında genel bilgileri, 

firma itibarını, firmaların geçmiş performansı ile beklenen performansını içerir (Chong ve Lal, 

2011). Kısaca finansal bilgi, fondan nasıl faydalanabileceğini ve kaybını önleyebileceği şekilde 

nasıl yönetileceği ve planlanacağı bilgisidir. Finansal bilgi, finansal kararlar vermek için yararlı 

bir araç olmasına rağmen finansal bilgi oranları hala birçok ülkede nispeten düşüktür (Pritazahara 

ve Sriwidodo, 2015). Ida ve Dwinta (2010)’ya göre finansal bilgiye sahip olmak için bir kişinin 

finansal becerileri geliştirmesi ve finansal araçların nasıl kullanılacağını öğrenmesi gerekir. 

Finansal beceri, kişisel finans yönetiminde karar verme tekniğidir. Bütçe oluşturmak, yatırım 

seçmek, sigorta planı seçmek ve kredi kullanmak finansal becerilere örnektir. Finansal araçlar, 

kişisel finansal yönetimin karar vermesinde kullanılan formlar ve çizelgelerdir. 

 

Hastings ve Mitchell (2010) tarafından yapılan bir araştırma, finansal bilginin kişinin kişisel 

finansmanını yönetmede ve finansal refahı için bir şeylere karar vermede çok önemli olduğunu 

belirtti. Buradaki finansal yönetim terimi, gelecekte fayda elde etmek amacıyla şu anda taahhüt 

ettiği bir dizi fon ya da diğer kaynağa yatırım yapma taahhüdü olan yatırımın tanımına atıfta 

bulunmaktadır (Tandelilin, 2010). Ayrıca yatırımcılar yatırım kararı verirken piyasadaki 

hareketlilikten ve kendi rasyonel ve irrasyonel davranışlarından etkilenebilir. Bireyin bu rasyonel 

ve irrasyonel davranışları, davranışsal finansın bir parçadır. Nofsinger (2001) davranışsal finansı, 

insanların finansal ortamda nasıl davrandıklarını araştıran bir alan olarak tanımlamaktadır. 

Nofsinger ayrıca davranışsal finansın işletme ve finansal piyasalarda finansal karar almayı 

etkileyecek psikolojik faktörleri incelediğinden bahseder. Davranışsal finansın, bir kişinin 

psikolojik faktörlerden etkilenen nasıl bir yatırım yaptığını açıklayan bir yaklaşım olduğu 

sonucuna varılmıştır. Yatırım kararlarını ve elde etmek istediği sonuçları çeşitli psikolojik 

faktörlerin etkilediği savunulmaktadır. Bu faktörlerden biri, bireylerin yaşamlarında meydana 

gelen olayları kontrolünün ötesindeki dış güçlerle birleştirdiği bir eylem olan kontrol odağıdır 

(Robbins, 2001). Yatırımcıların yatırım kararlarını vermesinde risk beklentileri ve piyasa 

beklentileri etkilidir. Yüksek iç kontrol odağına sahip yatırımcıların yüksek getiri ve düşük risk 

beklentisi olabilir. Bu özelliklere sahip bir yatırımcı hanehalkının öznel değerlendirmelerinden 

veya finansal okuryazarlığın objektifliğinden etkilenmez (Salamanca vd., 2020). 

 

2. YÖNTEM 

Bu araştırmanın evrenini, İstanbul ilindeki Avrupa yakasında yer alan hizmet sektöründeki 

çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada, evreni temsil etmesi amacıyla iki Avm’nin çalışanları 

örneklem olarak seçilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile 153 çalışana anket uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler IBM SPSS 23 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama 

modelinde tasarlanmıştır. Kontrol odağı bağımsız değişken, bireysel yatırımcıların yatırım 

kararları ise bağımlı değişkendir. Yukarıda kavramsal çerçevesi açıklanan araştırma modeline 

ilişkin test edilmek istenen hipotezler aşağıda verilmektedir; 

H1: Kontrol odağı ile bireysel yatırımcıların yatırım araçlarının tercihi arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H2: Kontrol odağı ile bireysel yatırımcıların yatırım kararı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Çalışmada nicel veri deseni ve veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketin ilk 

bölümünde demografik özellikleri ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde Rotter 

tarafından geliştirilen ve Dağ (1991) yılında Türkçeye çevrilip geçerliliği ve güvenilirliği yapılan 

toplam 47 sorudan oluşan “Kontrol Odağı Ölçeği” ölçeği kullanılmıştır. Üçüncü bölümde ise 

yatırımcıların yatırım kararlarını ölçmeye yönelik Hamurcu ve Aslanoğlu (2016) tarafından 

geliştirilen ve 42 maddeden oluşan “Katılımcının Yatırım Kararı Ölçeği kullanılmıştır. Anket 

Google Forms üzerinden oluşturulmuştur ve online link aracılığı ile katılımcılara gönderilmiştir. 

Anketlerin güvenilirliğini ölçmek amacıyla “Cronbach Alfa” katsayısı kontrol odağı ile ilgili 

0.827, bireysel yatırımcıların yatırım kararı ile ilgili 0.819 olarak bulunmuştur. Buna göre, 

Cronbach Alfa katsayısının 0.80 ≤ α < 1.00 arasında yer alması nedeniyle yüksek derecede 

güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2010). 
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Anketlerin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla açımlayıcı faktör analizileri yapılmıştır. Aşağıda 

yer alan Tablo 1’de kontrol odağı ölçeğinin, KMO testi, .699’dır. 0,699>0,50 olduğu ve Bartlett 

testi anlamlı olduğu için veri setinin faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. 
Tablo 1. Kontrol Odağı Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .699 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 607.634 

df 136 

Sig. .000 

Faktör analizi sonucunda kontrol odağı ölçeğinde faktör yük değeri 0,40’ın altında olan maddeler 

(1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47) ölçekten çıkarılmıştır. Tablo 2’de yer alan faktör yükleri tablosu incelenerek 

faktörlerin isimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçek, 2 alt faktöre dağılmıştır ve bu alt faktörler 

iç kontrol odağı ve dış kontrol odağı olarak adlandırılmıştır.   
Tablo 2. Kontrol Odağı Ölçeği Faktör Yükleri Tablosu 

Kontrol Odağı Ölçeği Faktör Yükleri 

Faktör 1: Dış Kontrol Odağı 

İnsan ne yaparsa yapsın, olabilecek kötü şeylerin önüne geçemez. .679 

İnsan ilerlemek için güç sahibi kişilerin gönlünü hoş tutmak zorundadır. .645 

İnsan ne yaparsa yapsın, hiç birşey istediği gibi sonuçlanmaz. .617 

Bu dünya güç sahibi birkaç kişi tarafından yönetilmektedir ve sade vatandaşın bu konuda 

yapabileceği fazla bir şey yoktur. .607 

İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın ne yazık ki değeri genellikle anlaşılmaz. .572 

İnsan ne yaparsa yapsın üşütüp hasta olmanın önüne geçemez. .544 

İnsanın bir günü iyi başladıysa iyi; kötü başladıysa da kötü gider. .541 

Çok uzun vadeli planlar yapmak her zaman akıllıca olmayabilir, çünkü birçok şey zaten iyi ya 

da kötü şansa bağlıdır. .523 

Çoğu durumda yazı-tura atarak da isabetli kararlar verilebilir. .440 

Faktör 2: İç Kontrol Odağı 

Bir insanın başına gelenler, temelde kendi yaptıklarının sonucudur. .708 

İnsan kendi yaşamına temelde kendisi yön verir. .690 

Sağlıklı olup olmamayı belirleyen esas şey insanların kendi yaptıkları ve alışkanlıklarıdır. .623 

İnsan, yaşamında olabilecek şeyleri kendi kontrolü altında tutabilir. .598 

İnsan bugün yaptıklarıyla gelecekte olabilecekleri değiştirebilir. .598 

İnsan kendisini ilgilendiren birçok konuda kendi başına doğru kararlar alabilir. .525 

Hastalıklar çoğunlukla insanların dikkatsizliklerinden kaynaklanır. .520 

Halk, yeterli çabayı gösterse siyasal yolsuzlukları ortadan kaldırabilir. .515 

 

Aşağıda yer alan Tablo 3’te yatırım kararı ölçeğinin, KMO testi, .802’dir. 0,802>0,50 olduğu ve 

Bartlett testi anlamlı olduğu için veri setinin faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. 
Tablo 3. Yatırım Karar Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .802 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 364.139 

df 136 

Sig. .000 

Faktör analizi sonucunda yatırım kararı ölçeğinde faktör yük değeri 0,40’ın altında olan madde 

bulunmadığı için ölçekten herhangi bir soru çıkarılmamıştır. Tablo 4’te yer alan faktör yükleri 

tablosu incelenerek faktörlerin isimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçek, 11 alt faktöre dağılmıştır 

ve bu alt faktörler orijinal ölçekte olduğu gibi adlandırılmıştır. 
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Tablo 4. Yatırım Kararı Ölçeği Faktör Yükleri Tablosu 

Yatırım Kararı Ölçeği Faktör Yükleri 

Faktör 1: Yatırım Körlüğü Etkisi 

Bir varlığa dönük yatırım kararı vermek için son bir aylık performansını izlemenin yeterli 

olduğunu düşünürüm. 
.780 

Bir yatırım ile ilgili sahip olduğum düşüncelere ters düşen göstergelere pek itibar etmem. .721 

Yatırım stratejime ters düşen haberlerden uzak dururum. .612 

Yatırım kararlarındaki başarısızlığın çoğunlukla dış kaynaklı veya şans eseri olduğuna 

inanırım. 
.527 

Faktör 2: Kazanma Tutkusu Etkisi 

Yatırım yapmayı, tasarruf yapmaya tercih ederim. .710 

Düşük oranda kaybetme olasılığı bulunan bir yatırım yerine, yüksek oranda kazanma olasılığı 

bulunan bir yatırımı tercih ederim. 
.548 

Yüksek olasılıkla finansal hedeflerime ulaştıracak bir portföyü, düşük olasılıkla 

ulaştıramayacak olan portföye tercih ederim. 
.523 

Faktör 3: İyimser Bakıp Kendine İnanma Etkisi 

Yatırım yaparken, içimde iyimser bir ruh hali oluşur. .753 

Yatırım kararlarındaki başarının kişisel yeteneklerimden kaynaklandığına inanırım. .720 

Yatırımlarımı kendim yönetebildiğim ölçüde kazanma ihtimalim artar. .681 

Faktör 4: Aşina Olma Etkisi 

Daha önce kazandığım bir yatırıma düşünmeden yeniden yatırım yaparım. .682 

Daha önce işlem yaptığım ve bilgi sahibi olduğum bir varlığa daha sonra da rahatça yatırım 

yapabilirim. 
.623 

Yatırımda başarılı olmuş kişilerin taktiklerini izlerim. .562 

Faktör 5: Riskten Kaçınma Etkisi 

Yatırım yaptığım varlıkta kara geçtiğimde hızlıca elden çıkarırım. .755 

Sahip olduğum yatırım, yükselme eğiliminde olsa bile elden çıkarırım. .731 

Faktör 6: Pişmanlıktan/Belirsizlikten Kaçınma Etkisi 

Daha önce herhangi bir şekilde işlem yapmadığım yeni bir varlığa yatırım yapmakta tereddüt 

ederim. 
.723 

Düşüş eğilimine girmiş bir varlığa yatırım yapmakta tereddüt ederim. .711 

Faktör 7: Falcılık Etkisi 

Zarar ettiysem, “bu sonucu daha önceden biliyordum” düşüncesine kapılırım. .629 

Son dönemlerde olumlu haberler aldığım yatırımı, kazanç için fırsat görürüm. .573 

Kazanç elde ettiğimde, aslında bunu en başından beri bildiğimi düşünürüm. .552 

Faktör 8: Marka, Bilirkişi ve Çevre Etkisi 

Uzman yorumlarına uymanın, yatırım kararlarındaki riski azalttığını düşünürüm. .687 

İyi bir markanın piyasaya sunduğu ürünlere yatırım yapmakta tereddüt etmem. .631 

İçinde bulunduğum çevrenin tercihlerinden etkilenirim. .477 

Faktör 9: Algıda Tutuculuk Etkisi 

Bedelini fazlasıyla ödediğim bir varlığı kolay kolay elden çıkaramam. .763 

Kazandıracağına inandığım yatırım kaybettirmeye başlasa bile başlangıç stratejilerime 

uyarım. 
.585 

Faktör 10: Ödenen Bedele İnanç Etkisi 

Kolayca sahip olduğum varlığı kolayca elden çıkarabilirim. .717 

Daha önce sahip olmak isteyip de sahip olamadığım bir varlığı, tekrar bir fırsat yakaladığımda 

yüksek bir bedelle de olsa alırım. 
.607 

Yatırım kararı verirken dini inançlarımdan etkilenirim. .484 

Faktör 11: Koşullu Çağrışım Etkisi 

Konforlu yaşamak için her zaman para harcarım. .722 

Zarar ettiğim bir yatırımı, bir daha asla dikkate almam. .609 

Yatırım kararını bir defa verdikten sonra, yeni gelen yatırım bilgilerine itibar etmem. .809 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmamızda yer alan katılımcıların demografik özelliklerine ait frekans dağılımları Tablo 5’te 

yer almaktadır.  
Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler Frekans Yüzde 

Cinsiyet   

Kadın 86 56.2 

Erkek 67 43.8 

Yaş   

20-29 108 70.6 

30-39 29 19 

40-49 9 5.9 

50-59 2 1.3 

60 ve üzeri 5 3.2 

Medeni Hal   

Bekar 119 77.8 

Evli 30 19.6 

Diğer 4 2.6 

Eğitim Durumu   

İlköğretim 1 0.6 

Ortaöğretim 4 2.6 

Lise  31 20.2 

Önlisans  44 28.8 

Lisans  67 43.8 

Master/Doktora  6 4 

Gelir (TL)   

0-2000  41 26.8 

2001-4000  59 38.6 

4001-6000  35 22.9 

6001-8000  14 9.1 

8000 ve üzeri 4 2.6 

Tablo 5’te katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında 153 katılımcının %56.2’sinin 

kadın, %43.8’inin ise erkek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre 

dağılımına bakıldığında %70.6’lık kısmının 20-29 yaş aralığındaki kişiler, %19’luk kısmını 30-

39 yaş arası kişiler ve %10.4’lük kısmını da 40 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktadır. Katılımcıların 

%77.8’lik kısmı evli, %22.2’lik kısmı ise evli değildir. 

Ankete katılanların eğitim durumları incelendiğinde %25.4’ünün ilköğretim-lise, %28.8’inin 

önlisans, %43,8’inin lisans ve %4’ünün lisansüstü eğitime sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

Lisansüstü eğitime sahip kişilerin oranı diğerlerinin oranına göre düşüktür. Katılımcıların gelir 

dağılımına bakıldığında 2000 TL ve altı gelire sahip olanların yüzdesi %26.8, 2001-4000 TL arası 

gelire sahip olanların yüzdesi %38.6, 4001-6000 TL arası gelire sahip olanların %22.9 ve 6001 

TL ve üstü gelire sahip olanların yüzdesi %11.7 olarak görülmektedir. 

 

Katılımcıların bireysel yatırım araçları tercih dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. 
Tablo 6. Katılımcıların Bireysel Yatırım Araçları Tercih Dağılımı 

 

Bireysel Yatırım Aracı Türü Sayı Yüzde 

Döviz 47 30.7 

Altın 58 37.9 

Banka Mevduatı 26 17.0 

Hisse Senedi 12 7.8 

Diğer 10 6.5 
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Toplam 153 100 

 

Tablo 6. incelendiğinde katılımcıların bireysel yatırım aracı olarak %30.7’sinin dövizi, 

%37.9’unun altını, %17’sinin banka mevduatını, %7.8’inin hisse senedini ve %6.5’inin diğer 

yatırım araçlarını tercih ettiği görülmektedir. 

 

Hipotezleri test etmek amacıyla yapılan analizlerinin sonucu aşağıda yer almaktadır. Birinci 

hipotezi (Kontrol odağı ile bireysel yatırımcıların yatırım araçlarının tercihi arasında anlamlı bir 

ilişki vardır) test etmek amacıyla Tablo 7’de korelasyon testi sonuçları yer almaktadır; 
 Tablo 7. Korelasyon Testi Sonuçları 

 

Değişkenler 

Bireysel 

Yatırımcıların 

Yatırım Araçları 

Tercihi 

Dış Kontrol Odağı İç Kontrol Odağı 

Bireysel Yatırımcıların Yatırım Araçları Tercihi 1   

Dış Kontrol Odağı .119* 1  

İç Kontrol Odağı .532* .610* 1 

N = 153 

*p<.05 
 

Yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda, iç kontrol odağı boyutunun, bireysel 

yatırımcıların tercih ettikleri yatırım araçları ile pozitif yönlü ve orta düzeyde (0,532), dış kontrol 

odağı boyutunun, bireysel yatırımcıların tercih ettikleri yatırım araçları ile pozitif yönlü ve düşük 

düzeyde (0,119) ilişkili olduğu görülmektedir.  

 

İkinci hipotezi (Kontrol odağı ile bireysel yatırımcıların yatırım kararı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır) test etmek amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 8’de yalnızca anlamlı 

olarak tespit edilen alt faktörlerin regresyon analizi sonuçları yer almaktadır; 

 

 
Tablo 8. Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken R2 

ANOVA 
Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

F p ẞ t p 

Yatırım 

Körlüğü Etkisi 

(Sabit) 

Dış Kontrol Odağı 
,483 73,442 ,000 ,605 

1,298 

8,887 

,000* 

,000* 

İyimser Bakıp 

Kendine 

İnanma Etkisi 

(Sabit) 

İç Kontrol Odağı 
,767 31,759 ,000 ,470 

11,407 

4.306 

,000* 

,000* 

*p<.05 
 

Kontrol odağı ölçeğinin dış kontrol odağı alt boyutunun yatırım kararı ölçeğinin yatırım körlüğü 

etkisi alt boyutu üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır (β=0,605 ve p<0,005). 

Yatırım körlüğü etkisinin, dış kontrol odağı ile açıklanma derecesi R2= 0,483 olarak bulunmuştur. 

Bu sonuca göre, yatırım körlüğü etkisinin %48’inin dış kontrol odağına bağlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Dış kontrol odağının yatırım kararı ölçeğinin diğer alt boyutları üzerinde 

istatistiki açıdan anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.  
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Kontrol odağı ölçeğinin iç kontrol odağı alt boyutunun yatırım kararı ölçeğinin iyimser bakıp 

kendine inanma etkisi alt boyutu üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır 

(β=0,470 ve p<0,005). İyimser bakıp kendine inanma etkisinin, iç kontrol odağı ile açıklanma 

derecesi R2= 0,767 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre, iyimser bakıp kendine inanma etkisinin 

%76’sının iç kontrol odağına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. İç kontrol odağının yatırım kararı 

ölçeğinin diğer alt boyutları üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  
Yapılan bu çalışmada, analiz sonuçlarına dayanarak, bireylerin sahip olduğu kontrol odağı ile 

yatırım kararları arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu kapsamda çalışmada test edilen 

hipotezlerden; kontrol odağı ile bireysel yatırımcıların yatırım araçlarının tercihi arasında ilişki 

olduğunu iddia eden H1 hipotezi kabul edilmiştir. Her zaman kontrolünde olduğuna inanan ve her 

karar için her zaman sorumluluk alan iç kontrol odağına sahip çalışanlarda bu ilişki daha yüksek 

iken hayatta olayların kontrolünün ötesinde inanan dış kontrol odağına sahip çalışanlarda bu ilişki 

daha düşüktür. Kontrol odağı ile bireysel yatırımcıların yatırım kararı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu iddia eden H2 hipotezi de kabul edilmiştir. Ayrıca yapılan analiz sonuçlarında İç kontrol 

odağına sahip çalışanlarda bu ilişki daha yüksek iken dış kontrol odağına sahip çalışanlarda bu 

ilişkinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda dış kontrol odağının yatırım körlüğü 

etkisi üzerinde pozitif yönde, iç kontrol odağının iyimser bakıp kendine inanma etkisi üzerinde 

pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analizler tümü ile 

değerlendirildiğinde iç kontrol odağına sahip çalışanların, yatırım kararlarını vermede katkı 

sağlayacağına inandıkları çevresel uyarıcılara ya da değişimlere dış kontrol odağına sahip 

çalışanlardan daha fazla duyarlılık gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Çalışmada elde edilen bulguların yanında çalışma bazı sınırlılıklar içermektedir. Daha sonraki 

çalışmalarda, farklı araştırma yöntemleri ile farklı sektörlerde uygulanarak daha genel sonuçlara 

ulaşılabilir. 
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Özet 

Günümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğe olan ilgi sadece işletmelerle sınırlı değil, siyasi, iktisadi ve güvenlik 

beklentileri olan ülkeler içinde önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. Küresel iktisadi pazarlarda gelişmiş 

ülkeler, mevcut konumlarının istikrarını koruma amacıyla ciddi maliyetlere sahip projelerle girişimciliklerini sürdürme 

çabasındadır. Bu kapsamda Çin, geçmişte dünya ticaretinin önemli bir örneği olan tarihi ipek yolu “tek kuşak, tek yol 

(OBOR)’’projesini yeniden uygulamaya geçirmeyi hedeflemektedir. OBOR, jeopolitik çerçevesi ve finansal 

beklentileri tüm dünyayı etkileyebilecek bir proje olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde OBOR projesinde orta 

koridorda bulunmaktadır ve projenin önemli halkalarından biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca projenin hayata 

geçmesi Türkiye’nin güvenlik, ekonomi, siyasi, askeri ve sosyal anlamda yeni bir konsept kazanacağı anlamına 

gelmektedir. Ülkemizin proje kapsamında sahip olması gereken nitelikler başlıca ulaştırma, sosyal imkânlar ve lojistik 

ağlar olarak belirtilmiştir. Bu çalışmada tüm bu süreç yüzeysel olarak değerlendirilirken, oluşabilecek sorunlara yönelik 

çözüm önerileri sunulmuştur. Türkiye’nin, OBOR projesi kapsamında ulaştırma ve lojistiğe yönelik altyapısal durumu 

çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmayla elde edilmek istenen amaç Türkiye Cumhuriyeti’nin ulaştırma ve 

lojistik altyapı yeterliliğini değerlendirip, bu süreçte dünya ticaretinde ülkemizin yeni rolünün nasıl şekilleneceğini 

değerlendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: OBOR, Kuşak Yol, Lojistik, Ulaştırma, Altyapı 

 

EVALUATION OF TURKEY'S TRANSPORTATION AND LOGISTICS 

INFRASTRUCTURE WITHIN THE SCOPE OF OBOR PROJECT 

 

Abstract 

Today, the interest in international trade and logistics is not limited to businesses, but is considered an important issue 

among countries with political, economic and security expectations. Developed countries in global economic markets 

are trying to continue their entrepreneurship with projects that have serious costs in order to maintain the stability of 

their current positions. In this context, China aims to re-implement the historical silk road "one belt, one road (OBOR)" 

project, which was an important example of world trade in the past. OBOR is considered as a project that can affect the 

whole world, with its geopolitical framework and financial prospects. It is located in the middle corridor of the OBOR 

project in our country and is considered one of the important links of the project. In addition, the realization of the 

project means that Turkey will gain a new concept in terms of security, economy, politics, military and social aspects. 

The qualifications that our country should have within the scope of the project are stated as the main transportation, 

social opportunities and logistics networks. In this study, while this whole process is evaluated superficially, solutions 

for the problems that may occur are presented. Turkey's infrastructural situation for transportation and logistics within 

the scope of the OBOR project has been evaluated within the scope of the study. The aim to be achieved with the study 

is to evaluate the transportation and logistics infrastructure adequacy of the Republic of Turkey and to evaluate how its 

new role in world trade will be shaped in this process. 

 
Keywords: OBOR, Belt Road, Logistics, Transportation, Infrastructure 

 

1. GİRİŞ  

 

OBOR projesi “One Road, One Belt”, Türkçe “Bir Yol, Bir Kuşak” anlamına gelmektedir ve 

yüzyıllar önce Avrupa ile Uzak Doğu arasında bulunan Tarihi İpek Yolu kavramının güncel 

yaklaşımıdır. Tarihi İpek Yolu kavramı ilk olarak Alman bilim adamı Ferdinand Von Ricthofen 

tarafından yazılan “Chine” adlı eserde dile getirilmiştir. Tarihi İpek Yolu, Çin’den ticari amaçla 

Avrupa ve Afrika’ya gelen tüccarların ipek ve baharatları bu bölgelerde pazarlamasıyla 

başlamıştır. Bu süreç ülkeler arasında ticaret ve kültürün gelişimini sağlayarak dünya 

medeniyetinin ilerlemesine katkı sağlamıştır (Chin, 1987; Işık, 2017; Kar, 2017). 
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Tarihi ipek yolunun yeniden oluşumuna yönelik doksanlardan bu yana uzak doğu ülkelerinin 

çalışmaları başta olmak üzere birçok proje öne sürülmüştür. Soğuk savaş sürecinde ABD ile 

Sovyetlerin karşılıklı güç savaşları ve Sovyetlerin Orta Asya üzerindeki yoğun etkisi, ABD’nin 

kendi çıkarı doğrultusunda Asya coğrafyasında konumlanmasına sebep olmuştur. ABD’nin her 

alandaki rakibi Sovyetler, Avrupa ve Orta Doğu’da ki gücünü kaybetmesine rağmen Asya 

kıtasında kültürel ve coğrafi olarak ABD’ye baskın gelmiştir.  

2013’te Çin devlet başkanı Xi Jinping’in “tek yol, tek kuşak” sloganı ile ilk kez Kazakistan’da 

dile getirdiği Yeni İpek Yolu Projesi, o tarihten bu yana Çin’in en önemli dış politika 

hedeflerinden biri olarak düşünülmektedir.  Projeyle, Avrupa ve Asya kıtaları arasında yeni bir 

ticaret ağı oluşturarak, Çin’in küresel ve iç politikada ki çıkarlarına fayda sağlanması 

hedeflenmektedir. Bu faydalar ekonomik, siyasi, askeri, teknolojik ve kültürel kazanımlar olarak 

da değerlendirilmektedir. Çin bu projesiyle 21.Yüzyılın başından itibaren küreselleşen dünyaya 

yönelik izlediği çok yönlü dış politika anlayışını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.  

Dünya’nın büyüyen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, Çin’in 2013 yılında dile getirdiği OBOR 

(“tek yol, tek kuşak”) projesi için coğrafi konumu nedeniyle önemli bir ülke olarak 

değerlendirilmiştir. Özellikle Asya ile Avrupa arasında köprü niteliği olan ülkemizin Akdeniz ve 

Ege’den denizyolu taşımacılığı imkânlarının bulunması, Çin’in ülkemizin coğrafi konumuna 

ciddi yatırımlar yapmasına neden olmuştur. Çin devletinin Asya ile Avrupa ticaret ağı üzerine 

oluşturduğu proje, önemli altyapı girişimlerine ihtiyaç duymaktadır.  

 

2. LİTERATÜR 

Bilinen en eski ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun başlangıç noktası Çin tarihinde ondan 

fazla hanedanlığa başkentlik yapmış Ch’ang-an (Kırmızı hattın en sağında bulunan şehir) 

kentidir. Bu kentin bugün ki ismi Xi-an’dır. Çin’in kuzeyinde, Wei ırmağının güneyinde bulunan 

Xi-an kenti 3100 yıllık bir tarihe ve bugün yaklaşık dokuz milyon nüfusa sahiptir. Aşağıdaki 

haritada tarihi ipek yolunun ulaşım ağları ve ticari noktaları belirtilmiştir (Yereli, 2014; Atasoy, 

2010; İsayev & Özdemir, 2011). 

Birden fazla alternatif yola sahip olan tarihi İpek Yolu, Doğu İran ve Afganistan steplerinden 

Batı Türkistan’ın bozkırlarına, Doğu Türkistan’ın Taklamakan ve Gobi Çöllerinden, Çin’in 

iç kısımlarına, Kansu koridoruna ve oradan da Xian’a kadar uzanan bir bölgeyi 

kapsamaktadır (Diyarbekirli, 2008). 
Tarihi ipek yolu, Türk devletleri açısından kültürel, ticari ve siyasi açıdan büyük öneme sahiptir. 

İpek yolunun Türk coğrafyasıyla iç içe olması ve ana hatlarının Türk topraklarından geçmesi, 

Türklerin bölgedeki diğer devletlerle ticari ilişkiler içine girmesine ve ipek yolu ticaret hattını 

aktif kullanmasını sağlamıştır (Kar, 2017; Kydyrali, 2016). 

 

3. OBOR PROJESİ 

II. Dünya Savaş’ından sonra Mao önderliğinde kurulan Çin Halk Cumhuriyeti, kalkınmaya 

yönelik oluşturduğu “Planlı Ekonomi, Piyasa Ekonomisi, İleri Atılım’’ gibi kalkınma projeleri 

sayesinde sanayinin ve ekonomin gelişimini sağlamıştır. Mao sonrası süreçte Çin, Deng Xiaoping 

önderliğinde sanayi, tarım, teknoloji ve askeri alanlar da modernleşme sürecine girmiş ve bunun 

sonucunda önemli bir zenginlik kazanmıştır (Şimşek, 2005; Sandıklı, 2009; Yıldırım). 

Çin’in tüm bu gelişmeler karşısında, yüzyıllar önceki ticaret gücünü yeniden ele geçirebilmesi ve 

ticaretin tekrar batıdan doğuya kayması adına başlattığı çalışmalar, 2000 yılından sonra hız 

kazanmıştır. Çin’in iç politikaya ve dış politikaya yönelik yarattığı, özelikle dış politikada ticaret 

vizyonunun temeli olan ‘’tek kuşak, tek yol’’ projesini, Çin devlet başkanı Xi Jinping ilk kez 

2013 yılının Eylül ve Ekim aylarında, Kazakistan ve Endonezya’da dile getirmiştir (Xiaoyu, 

2015; Durdular, 2016; Kaplan; Özdaşlı, 2015).  

Yaklaşık 1 Trilyon dolarlık proje olan OBOR, şimdilik çeşitli alt yapı yatırımlarıyla Çin’i üç 

kıtaya bağlama hedefi taşımaktadır (Choudhury, 2017; Bocutoğlu, 2017). Proje ticari çıkarlarla 

beraber ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyonda 

içermektedir. OBOR projesi 69 ülkeyi kapsamaktadır ve bu ülkelerin 49’u Asya kıtasında, 16’sı 
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Avrupa kıtasında, 3’ü Afrika kıtasında, 1 tanesi ise Okyanusya kıtasında bulunmaktadır (NDRC, 

2015).  Proje ekonomik olarak dünya GSMH’nın %42’sini oluşturmakta, bilinen kara alanının 

%40’ını, dünya enerjisinin ise %75’ini kapsamaktadır. “Tek Kuşak-Tek Yol’’ olarak adlandırılan 

bu projenin kuşak kısmını “İpek Yolu Ekonomi Kuşağı’’, yol kısmını “Deniz İpek Yolu” 

belirtmektedir (Güner, 2018; Bocutoğlu, 2017).  

 

3.1    OBOR Ülkeleri 

İçinde 69 ülkeyi barındıran OBOR projesi, farklı kıtalardan ve kıtalardaki farklı bölgelerden 

oluşmaktadır. Ülkelerin OBOR projesindeki konumlandırılma planlamasında askeri, siyasi ve 

yerel ticaret alanları da göz önünde bulundurulmuştur. Türkiye jeopolitik konumu gereği proje 

kapsamında Batı Asya’da konumlandırılmıştır. Aşağıdaki tabloda OBOR ülkelerinin 

bulundukları kıtalarla beraber, bölgesel konumlarıda belirtilmiştir. 

 
Tablo 1: OBOR Üyesi Ülkelerin, Kıtalardaki Bölgesel Konumlandırılmaları 

Orta Asya 

ve Batı Asya 

Türkiye, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Litvanya, İran, Gürcistan, 

Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Ermenistan 

Güney 

Asya 

Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Budan, Bangladeş 

Orta Doğu 

ve Afrika 

Suriye, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, 

Umman, Filistin, Katar,Yemen, Güney Afrika, Etiyopya, Bahreyn, Mısır, Irak, İsrail,  

Güney Batı 

Pasifik 

Yeni Zelanda 

Orta 

Avrupa ve Doğu 

Avrupa 

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, 

Slovenya, Sırbistan, Romanya, Letonya, Moldovya, Karadağ, Polonya, Arnavutluk, 

Hırvatistan, Makedonya  

Doğu Asya Çin, Moğolistan, Güney Kore 

Güneydoğu 

Asya 

Endonezya, Laos, Malezya, Kamboçya, Brunei, Myanmar, Filipinler, Singapur, 

Tayland, Doğu Timor, Vietnam 

Kaynak: (Güner, 2018). 

 

3.2      OBOR Güzergâhları 

OBOR projesi kapsamında bulunan ülkeler ile arasında demir, kara ve dijital bağlantılar, köprüler, 

petrol ve doğal gaz boru hatları, lojistik üsler, enerji santralleri, hava alanları ve limanlar gibi 

büyük kuruluşlar bulunmaktadır. Projenin İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve Deniz İpek Yolu 

olarak iki kısmı vardır (Ian Morris, 2018).  

3.2.1    İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 

Çin, OBOR projesi kapsamında kara ulaşımını da canlandırmayı amaçlamaktadır. Bunun 

gerekçeleri olarak, Çin’in gelişmemiş batı eyaletlerinin karayolu taşımacılığıyla kalkınması, 

OBOR karayolu ulaşım hatlarını olabildiğince fazla ülkeden geçirerek o ülkelere ulaşma çabası, 

siyasi, askeri vb. krizlerde olası denizyolu kullanımını sağlayamama durumunda alternatif 

sağlayabilme gösterilebilir. OBOR projesinin karayolu güzergâhında 6 koridor bulunmaktadır. 

Bunlar aşağıda sıralanmıştır (Güner, 2018).  

 Çin - Hindiçini Yarımadası Ekonomik Koridoru (CICPEC) 

 Çin - Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) 

 Çin - Orta Asya - Batı Asya Ekonomik Koridoru (CCWAEC) 

 Bangladeş - Çin - Hindistan - Myanmar Ekonomik Koridoru (BCIMEC) 

 Çin - Moğolistan - Rusya Ekonomik Koridoru (CMREC) 

 Yeni Avrasya Kara Köprüsü Ekonomik Koridoru (NELBEC) 
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3.2.2 Deniz İpek Yolu 

OBOR kapsamında ticaretin büyük çoğunluğunun denizyolu taşımacılığıyla gerçekleşeceği 

beklenmektedir. Aşağıdaki tabloda Şangay ile Rotterdam arasında karayolu ve denizyolu 

taşımacılığı arasındaki değişkenler gösterilmiştir. 

 
Tablo 2: Şanghay – Rotterdam Arasında Karayolu Ve Denizyolu Ulaşımı Maliyetlerinin 

Karşılaştırmalı Değerleri (Mesafe, Maliyet, Süre) 
Kaynak: (ECORYS, 2016). 

 

3.3 OBOR ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu 

Yukarıda bahsedilen koridorlardan Çin-Merkez ve Batı Asya Koridoru, ülkemizin de içinde 

bulunduğu hat olarak değerlendirilmektedir. Ekonomi kuşağı kapsamında orta koridor olarak 

geçen bu hat Türkiye’nin karayolu ve demiryolu imkânları kapsamında şekillenmiştir. Görselde 

OBOR Projesinin koridorları ve Türkiye’nin konumu belirtilmiştir. 
 

Görsel 1: OBOR Projesinin Koridorları 

 
(T.C Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, 2019). 

 

Bununla beraber (One Road) kavramı ile belirtilen denizyolu hattı da Türkiye’yi yakından 

ilgilendirmektedir. Güney ve Güney Doğu Asya’dan Doğu Afrika ve Akdeniz’in kuzeyine kadar 

mavi sularda ticaret rotaları planlanmıştır. Dolayısıyla limanların ve sahillerin yeterliliği de bu 

kapsamdan önemli değerlendirilmektedir. Ülkemiz Akdeniz’deki rolü OBOR kapsamında da 

önemli kabul edilmelidir (Kalaycıoğlu, 2019). 

 

 

 

 

 Moskova ile Trans-

Sibirya Yolu 

Moskova ile Kazakistan 

Yolu 

Deniz 

Yolu 

Mesafe (KM) 13.750 12.500 20.000 

Taşıma Maliyeti 

(Konteynır / 

EURO)  

3.750 3200 1000 

Ulaşım Zamanı 

(Gün) 

15-22 15-22 28-35 
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4. TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK AĞI VE ULAŞTIRMA ALTYAPISI 

Türkiye’nin Asya ile Avrupa kıtalarındaki coğrafi konumu ve genç demografik yapısı, 

uluslararası ticarette lojistik üssü olarak kullanılmasını düşündürmektedir. Türkiye’de lojistik 

faaliyetler, büyük ölçüde taşımacılık ve ulaşım üzerine gerçekleşmektedir. Türkiye’nin coğrafi 

konumunun sağladığı komşu ve liman sayısının zenginliği, ihracat ve ithalatta ihtiyaç duyulan 

altyapı gereklerini karşılamak durumundadır. Altyapı ihtiyaçları lojistik faaliyetlerde büyük 

ölçüde taşımacılık sektörüyle ilişkilendirilmektedir. Türkiye bu kapsamda demir, hava, kara, boru 

ve deniz ulaşımında ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bir altyapıya sahip olmalıdır (Esmer, 

2020). 

OBOR projesi kapsamında Türkiye’den beklenen somut alt yapı ihtiyaçlarından bazıları, hatta 

önemli olanları; ulaşım olanakları, konaklama imkânları, yakıt-ikmal yeterliliği, güvenlik 

birimlerinin varlığı ve gümrük güvenliğidir. Çin tüm bu parametreler doğrultusunda Türkiye ile 

olan ilişkilerini karşılıklı olarak güçlendirip, projenin öncü ülkelerinden biri durumuna 

getirmiştir. Türkiye projeye dâhil olmakla beraber, projenin gerçekleşmesi için yapılan alt yapı 

yatırımlarına da desteğini belirtmiştir. Türkiye Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB)’nin ilk 

kuruluşunda 2 milyar 609 milyon dolarlık sermaye taahhüt ederek 11. büyük ortak olmuştur 

(Taşkent, 2016). Asya Altyapı Yatırım Bankası kuruluşundan sonra Türkiye’ye düzenli olarak 

projeler dâhilinde yatırımlar yapmaktadır. AAYB Politika ve Stratejiden sorumlu başkan 

yardımcısı Joachim Von Amsberg, Türkiye’nin dâhil olduğu projelere 1,4 milyar dolarlık yatırım 

yaptıklarını belirterek, ‘’ Önümüzdeki yıllarda belki yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapabiliriz. 

Bunun yüzde 15’i yani 1,5 milyar doları Türkiye’ye akar… Bu rakamlar olasılık dâhilinde’’ 

ifadesinde bulunmuştur (Hürriyet, 2019). 

 

5. AMAÇ VE YÖNTEM 

Çalışmada amacımız Türkiye’nin lojistik ve ulaştırma verimlilik durumunu objektif kaynaklarla 

ortaya koymak ve OBOR projesi nezdinde değerlendirmektedir. Bu kapsamda dünya genelinde 

lojistik altyapı ve tedarik zinciri etkinliğini değerlendirmeye yönelik yapılan çalışmalardan en 

muteber olan Lojistik Performans Endeksi temel ölçüt kaynağı olarak kullanılmıştır. Yöntem 

olarak durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Dünya Bankası tarafından 2007’den beri belirli 

zamanlarda periyodik olarak matematik tabanlı ölçümler gerçekleştirilerek ülkelerin karşılıklı 

analizleri yapılmaktadır. Yapılan bu ölçümler sonucunda matematiksel bir rapor 

oluşturulmaktadır ve bu raporda 160’dan fazla ülkenin lojistik verimliliği, uyumluluğu ve istikrarı 

ölçülmektedir. Ülkelerin lojistik performansları sektörde yatırım ve büyüme için uluslararası 

fırsatlara neden olabilmektedir.  Raporda yer alan ülkelerin endeks içerisindeki sıralamaları 

belirlenirken altı temel parametre dikkate alınsa da birçok detay dikkate alınarak nihai bir sonuç 

ortaya çıkarılmaktadır. Endeksin büyük bir oranını şekillendiren bu altı parametre aşağıda 

belirtilmiştir (Koca, 2020). 

 Gümrükler dâhil olmak üzere sınırlarda denetleme görevi yapan kurum ve kuruluşların 

gerçekleştirdiği gümrükleme işlemlerinin verimliliği 

 Ticaret ve taşımacılık ile bağlantılı ulaştırma altyapılarının mevcut kalitesi, 

 Rekabetçi fiyatlarla sevkiyat düzenlenmesindeki kolaylık 

 Lojistik hizmetlerde yetkinlik ve kalitenin durumu 

 Lojistik süreçlerde sevkiyat aşamalarının izlenebilirliği ve takip edebilme yeterliliği 

 Sevkiyatlarının planlanan zamanda veya beklenen teslim süresi içerisinde varış yerine 

ulaşma durumu ve bu durumun istikrar seviyesi 

 

Günümüzde pandemi nedeniyle lojistik sektöründe oluşan dönüşüm sonucunda Lojistik 

Performans Endeksi son olarak 2018 yılında oluşturulmuştur. Kullanılan en güncel rapor olan 

2018 Lojistik Performans endeksinde kamu kurumları, altyapı, sağlık, eğitim, piyasaların yapısı 

ve teknolojik gelişmişlik gibi 12 başlık altındaki 114 kriter değerlendirilerek bir rapor 

oluşturulmuştur. Bu raporda Türkiye, Almanya’nın ilk, İsveç’in ikinci sırada yer aldığı Lojistik 

Performans Endeksinde 47. sırada yer almıştır. Türkiye’nin lojistik performansının 
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değerlendirilirken sıralamada düşüşüne neden olan temel çıkarım arasında otonomideki 

yetersizlik ve yasal düzenlemelerdeki aksaklıklar olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin 

lojistik performansında diğer önemli sorunları; teknoloji kullanımı açısından istenilen seviyeye 

erişememe, sınırdan ürün geçişleri sırasında yaşanan aksaklıklar, enformasyon tabanlı gümrük 

kapılarına olan ihtiyaç ve mevcut gümrük kapılarının yetersizliği, ulaşımda genel olarak karayolu 

kullanılması ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlar, şehir içi trafik ve şehre giriş çıkış saatlerindeki 

kısıtlamalar ve lojistik merkezlerdeki yetersizlikler olarak gösterilebilir.  

Türkiye’nin ulaştırma ağlarının büyük bir kısmını karayolu taşımacılığı oluşturmaktadır. 

Ülkemizde düzenli olarak oluşturulan kalkınma planlarında OBOR’a yönelik ulaştırma ağlarının 

gelişimine dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda ulaştırma ağlarının altyapılarının iyileştirilmesi ve 

sadece karayolu değil, denizyolu ve demiryolu ulaştırma ağlarının da gelişimine yönelik 

çalışmalar başlatılmıştır. Lojistik Performans Endeksinde bulunan ve ülkelerin lojistik 

durumlarını analiz eden parametreler arasında ulaştırma ölçütleri de bulunmaktadır. Türkiye 

ulaştırma altyapısı kapsamında 9 özel ölçüt belirlenen raporun 2018 sürümünde, 137 ülke 

arasından Türkiye’nin sıralaması ve derecelendirilmesi aşağıda gösterilmiştir (The World Bank, 

2018). 

 
Tablo 3: Dünya Ekonomik Forum’unun 2018 yılında 137 ülke arasından yaptığı altyapı araştırma 

raporunda, Türkiye’nin sıralaması ve derecelendirilmesi 

 

KRİTER SIRA/137 DEĞER (7 Üzerinden) 

Genel Altyapı Kalitesi 28 5.0 

Karayolları Altyapı Kalitesi 30 5.0 

Demiryolları Altyapı 

Kalitesi 

57 3.0 

Liman Altyapı Kalitesi 54 4.5 

Havayolu Altyapı Kalitesi 31 5.4 

Havayolu Yolcu Kapasitesi 

(milyon/hafta) 

17 2,8834.6 

Elektrik Tedarik Kalitesi 88 4.4 

Kayıtlı Cep Telefonu 

Kullanıcısı (Nüfus %) 

103 96.9 

Sabit Telefon Hattı 

Kullanıcısı (Nüfus %) 

73 14.3 

GENEL 53 4.5 

(The World Bank, 2018). 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

OBOR kapsamında ülkemizde lojistiğe yapılan yatırımlar son yıllarda artmıştır. Özellikle 11. 

Kalkınma Planında lojistik hizmetlerin geliştirilmesine ve ulaştırma altyapısının 

güçlendirilmesine yönelik önemli kararlar alınmıştır. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 

Programında: “Lojistik altyapısı ve hizmet sunumu gelişmiş ülkelerin ticaret faaliyetlerinin daha 

etkili ve verimli olduğu görülmektedir. Kendi içinde taşıdığı büyüme potansiyeli ve ülkemizin 

birçok ekonomik hedefine ulaşmasında oynayacağı temel rol itibarıyla lojistik faaliyetler, 

verimliliğin ve esnekliğin artırılması, girdi ve üretim maliyetlerinin azaltılması ve böylece küresel 

ölçekte daha etkin rekabet gücü elde edilmesine imkân sağlaması açısından tedarik zinciri 

içerisinde oldukça önemli bir konumdadır.” ifadelerine yer verilmiştir. Bununla beraber T.C 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 18 sene içerisinde Türkiye’nin 

lojistik gelişimi ve ulaştırma altyapısının güçlenmesine yönelik 910 Milyar dolar yatırım yapıldığı 

belirtilmiştir.  

OBOR projesinde orta koridorda bulunan Türkiye’nin Çin’den gelecek olan karayolu taşımacılık 

yükünü kaldırabilecek seviyeye gelmesine yönelik yatırımlar iç ve dış yatırımcı unsurlar 

tarafından desteklenmektedir. OBOR’un ülkemize maddi ve manevi getirilerinin dikkate alınması 

ve bu kapsamda çalışmalar yapılması önemlidir. Aksi taktirde ülkemizde yaşanacak sorunlar, 

OBOR projesinde bulunan diğer koridorların etkinliğini artıracak ve pastadan alacağımız payı 
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azaltacaktır. Dolayısıyla lojistik performans verimliliğin geliştirilmesi ve istikrarlı bir köprü rolü 

görmesi gerekmektedir. 

Geçmiş dönemde yapılan endeks raporlarına bakıldığında Türkiye, lojistik performans endeks 

sıralamasında aşağıya doğru düzenli olarak gerileme göstermiştir. Türkiye 2012 yılında 27. 

sıradayken, 2014’de 30, 2016’da 34 ve son olarak 2018’de 41. sıraya gerilemiştir. Genel olarak 

Türkiye’nin lojistik gelişimi ilerlemektedir ancak küresel çapta karşılaştırıldığında bu durum 

rekabet analizinde olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Lojistik performanstaki bu düşüşün 

nedenleri arasında bulunan nedenler aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir. 

 Yasal düzenlemelerdeki yetersizlik 

 Teknoloji kullanımı açısından istenilen seviyeye erişememe 

 Sınırdan ürün geçişleri sırasında yaşanan aksaklıklar, beklemeler ve uzun araç kuyrukları 

 Enformasyon tabanlı gümrük kapılarının açılması 

 Mevcut gümrük kapılarının modernizasyonu 

 Karayoluna alternatif demir ve denizyolu imkânlarının artırılması 

 Şehir içi trafiği ve şehre giriş çıkış saatlerindeki kısıtlamalar 

 Lojistik merkezlerdeki altyapı yetersizliği 

Yukarda bahsedilen sorunların çözümüne yönelik kamu düzenlemeleri getirilmelidir. 

Lojistik sektördeki teknoloji imkânları geliştirilerek dışardan gelecek yatırımcıları cezbedecek 

ortamın sağlanması gerekmektedir. Daha yenilikçi iş modelleri ve güncel lojistik trendlerine hızlı 

ayak uydurabilmek bu kapsamda önemlidir.  

Uluslararası ticaret ve lojistiğin en önemli aşamalarından biri olan gümrük işlemleri de dikkate 

alınması gereken önemli konulardan biridir. Amaç ve yöntem kapsamında Lojistik Performans 

Endeksinin parametrelerinden biri olan gümrükleme işlemleri ölçütünde Türkiye’nin düşüşü 

görülmektedir. Bunun ana nedenlerinden gümrükteki otonom eksikliği ve bekleme sürelerindeki 

artışa yönelik çözümler getirilmelidir. Sınırdan mal geçişleri sırasında yaşanan araç kuyrukları, 

dijital altyapı eksiklikleri ve güvenlik problemleri dikkate alınması gereken gümrük sorunlarıdır. 

Yeni enformasyon sistemlerine sahip gümrük kapılarının açılması mevcut sorunların çözümüne 

yönelik önemli bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Gümrük sorunları kapsamında dikkate 

alınması gereken başka bir hususta insan kaynaklarının eğitilmesi ve etkin kullanımının 

sağlanmasıdır. Kalifiye insan gücünün artırılması gümrük sorunlarının ortadan kalmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Türkiye’nin ulaştırma ağlarının büyük bir kısmını oluşturan karayolu taşımacılığına alternatif 

taşımacılık modelleri üretmesi gerekmektedir. Karayolu taşımacılığının nakliye, enerji ve iş yükü 

maliyetlerinin fazla olması yatırımcılar için olumsuz değerlendirilmektedir. Nispeten düşük 

işçilik maliyetleri nedeniyle, yakıt, özellikle uzun mesafe taşımacılığı için toplam yükün 

yarısından fazlasını oluşturabilmektedir. Diğer taşımacılık türlerine yapılacak altyapı 

yatırımları ve vergilendirmede yapılacak iyileşmeler, taşımacılık maliyetini önemli ölçüde 

rekabet edilebilecek seviyeye çekecektir. 

Sonuç olarak Türkiye, OBOR projesi kapsamında lojistik ve ulaştırma ekseninde 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla proje kapsamında yapılacak yatırımlar bu temelde 

şekillenmelidir. Türkiye’nin mevcut lojistik ve ulaştırma yapısı projeye nispeten yeterli olsa da 

ilerleyen dönemlerde ticaret hacminin artması ve oluşabilecek yeni ticaret koridorları neticesinde 

yetersiz kalabilir. Projenin küresel çapta olması ve finans boyutunun büyüklüğü kamusal 

çerçevede de gereken önemi görmelidir. Nitekim yapılan resmi çalışmalar bu minvalde 

gitmektedir. Belirtilen lojistik sorunlar ve ulaştırma altyapı ihtiyaçları kapsamında gerekli refleks 

gösterilmelidir. 

Çin, ortaya sunduğu OBOR projesinin sadece ticari amaçlarla değil politik seviyedeki amaçları 

içinde kullanabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin proje kapsamında Çin için vazgeçilmez ülke 

konumuna gelmesi de yapılacak çalışmalar için önemlidir. Strateji seviyede iş birliği ve jeopolitik 

konumun güçlenmesi için OBOR projesi sadece ticari açıdan değil, siyasi ve askeri açıdan da 

değerlendirilmelidir. 
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Özet  

Bibliyometrik analiz temelli çalışmalar bir alanda gerçekleştirilen araştırmaların belirli değişkenlere göre sunulmasında 

önemli bir role sahiptir. Alanyazında Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Dijital Tedarik Zinciri 

kavramları üzerine bibliyometrik temelli birçok çalışma mevcuttur ancak bu kavramların hepsini dahil eden tek bir 

bibliyometrik çalışma bulunmamaktadır. Alanyazındaki bu boşluktan hareketle, bibliyometrik analiz yöntemi 

kullanılarak 1998-2022 yılları arasında WoS veri tabanında yayınlanan 225 eserin konu alanı, yıl, yayın türü, yazar, 

atıf ve ülkelere göre dağılımları tespit edilmiştir. Çalışma bulgularına göre ilgili alanlarda en çok çalışma Yönetim 

alanında yapıldığı, 2010 yılı itibari ile yayın sayısının artış gösterdiği, çalışmaların çoğunun Almanya, ABD ve İngiltere 

merkezli olup yabancı yazarların hakim olduğu ve bu alanlardaki çalışmalara 2019, 2020 ve 2021 yıllarında en çok atıf 

alındığı tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, Wos veri tabanında Türkiye merkezli çalışmaların, Türk yazarların ve 

ürettikleri araştırmaların yayınlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri, Tedarik zinciri yönetimi, Lojistik, Dijital tedarik zinciri, Bibliyometrik analiz. 

 

SUPPLY CHAIN, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, LOJISTICS, DIGITAL 

SUPPLY CHAIN: A BIBLIOMETRIC ANALYIS ON WOS DATA (1998-2022) 

 

Abstract 

Studies with a bibliometric analysis approach has a fundemental role in presenting the research evolving around several 

variables within a specific field. There is a plethora number of studies in the pertinant literature within the fields of 

Supply Chain, Supply Chain Management, Lojistics and Dijital Supply Chain; however, there is no bibliometric study 

incorporating all of these terms in one study. Drawing the attention from this gap, the subject fields, year of publication, 

publication type, author and countries of 225 publications between 1998-2022 in WoS database were identified by 

applying bibliometric analysis. The findings indicate that most of the studies were conducted in Management, the 

number of studies showed a rising trend after 2010, foreign authors from Germany, the USA and England had the 

dominant place, and the most of the works were cited in the years 2019, 2020 and 2021. With the light of these findings, 

it is recommended that Turkish authors should publish and studies centered in Turkey should be published in the WoS 

database. 

Keywords: Supply chain, Supply chain management, Lojistics, Digital supply chain, Bibliometric analysis. 

 

1. GİRİŞ  

21. yüzyılın iş dünyasında işletmeler başarıyı elde edebilmek için çeşitli alanlardaki çalışmalarını 

hız ve rekabet ölçekleri temelinde yürütmeye çalışmaktadırlar. Bu iki kavramın odak noktasında 

müşteri memnuniyeti bulunmaktadır. Müşteri memnuniyetinin sağlanması için devamlılık, 

sürecin diğer önemli unsurlarından birisidir. Bu noktada, Serdarasan vd. (2021)’in de ifade ettiği 

üzere işletmelerin tedarik zincirlerini anlamaları gerekmektedir ve bu doğrultuda yapılan 

akademik çalışmalar ile sadece tedarik zinciri üzerine değil aynı zamanda tedarik zinciri 

yönetimini anlamaya ve bu konuda işletmeler için pratik bilgiler ortaya koymaya çalışılmalıdır. 

Tedarik zinciri konusunun ortaya çıkışındaki en önemli nedenlerinden biri de günümüz 

dünyasında artan kaynak kullanımını tüketiciler için yeterli hale getirebilmektir. Kaynak 

kullanımının artmasının temel nedenleri arasında artan nüfus ve ulaşılmak istenen refah düzeyi 

vardır. Buna göre, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, enerjinin ciddi miktarlarda kullanımı, 

doğanın hızla ve büyük ölçeklerde kirletilmesi tedarik zinciri yönetimi kavramının daha da önem   

kazanmasını sağlamıştır. Bu hususta, tedarik zincirinin lojistik yönetimi, mali kaynakların 

oluşturulması ve yönetimi, yeşil dünya bilincinin ortaya çıkması gibi konular toplumda birtakım 
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düzenlemelerin yapılmasını beraberinde getirmiştir.  Bu çalışmanın da konusu olan tedarik zinciri 

yönetimi bu ve benzer konuların merkezinde önemli bir yere sahiptir (Çavdar, 2021). 

İşletmelerin devamlılığı ve rekabeti sağlayabilmesinin öneminden hareketle, tedarik zincirinin ve 

tedarik yönetiminin dijitalleşen dünyada da kendisine yer bulduğu gözlemlenmektedir. Akandere 

ve Hakses (2021)’e göre, kurumsal kaynak planlamalarının günümüz dünyasında Akıllı Fabrika, 

Büyük Veri, Bulut Bilişim, 3 Boyutlu Yazma, Yapay Zeka ve Endüstriyel Nesnelerin İneterneti 

gibi bazı dijital çalışmaların işletmeciler tarafından uygulanması gerekmektedir. Son yıllarda 

yapılan çalışmalar incelendiğinde, tedarik zincirinin dijital tedarik zinciri oluşumuna yöneldiği 

görülmektedir. Dijitalleşmeye yönlenmenin sebeplerinden birisi tedarik zincirinin temelindeki hız 

ve rekabetçi mantığa odaklanmak olduğu düşünülebilir. Lee vd. (2014) böyle bir dönüşümün 

kurumsal performansı artırabileceğini, müşteri açısından farklı değerleri yaratabilme ve bu 

tedarik zinciri süreçlerinin verimliliği ve iyileştirilmesi aşamalarında kritik düzeyde fayda 

sağlayabileceğini öne sürmüşlerdir. Dijital tedarik zinciri sayesinde işletmelerin diğer işletmeler 

ile kuracağı rekabetin yönü ve gücü de değişebilir çünkü iş ortamlarında sağlanan imkanların 

ürüne odaklanması ve süreçlerin daha hızlı ilerleyebilmesi, rekabetçi iş dünyasında, tedarik 

zincirinde işletmecilere olumlu yönde pek çok fırsat sunabilir. Bu fırsatlarından bazıları çalışma 

şartlarındaki esneklik, operasyonel strateji ve yöntemlere sahip olmak. Kalitenin tutarlı ve 

devamlı bir sistematik çerçevede izlenebilmesi, maliyetlerde rekabetçi düzeyde düşük fiyat 

performanslarını yakalayabilme ve tedarik süresinin olabildiğince azaltılması olarak sıralanabilir 

(Lee vd., 2014). 

Araştırmacıların çalışmalarına erişimin kolay olduğu günümüz dünyasında, okurlar Google 

Akademik başta olmak üzere ULAKBİM, WoS gibi veri tabanları üzerinden ilgi alanlarına göre 

çalışmalara erişim sağlayabilmektedir. Araştırmaların sayısının hızlı bir şekilde artması bilimin 

gücünü ortaya koymasının yanı sıra okurların kendi alanlarında yapılan çalışmalardan 

faydalanabilmelerine imkan sunmaktadır. Okur bilgiye daha hızlı ulaşmak istediğinde 

bibliyometrik araştırmalar ile yapılan çalışmaların birtakım özelliklerini keşfedebilmeleri için 

faydalı bir tür akademik çalışma olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bilimsel bir kelime olarak 

bibliyometri, araştırmaların incelenmesinde matemaik ve/veya istatistiğe bağlı incelemelerin 

yapılabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bibliyometrik çalışmalar okurlar, araştırmacılar ve 

uygulayıcıların bir alanda yapılan çalışmaların kalite ve verimliğini görebilmeleri için fırsat 

sunmaktadır (Ulu ve Akdağ, 2015). Bilmiyometik çalışmaların bulgularında genellikle 

incelenenin çalışmaların hangi ülkelerde, üniversiterlerde veya araştırma merkezlerinde yapıldığı 

görülmektedir. Ele alınan araştırma gruplarının niteliklerini ortaya koyan ve hangi dergilerde 

yayınlandıklarına dair bilgi veren çalışmalardır. İlave olarak alanyazında oluşturulan ve gelişen 

araştırmaları değerlendiren, bu bağlamda bilimsel yayınların hangi kaynaklarda ve veri 

tabanlarında yayınlandıklarını sunan bilime katkı sağlayan gösterge araştırmalarıdır (Serdarasan 

vd., 2021). 

 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tedarik zinciri ile ilgili yapılan çalışmalarda genellikle lojistik ve yeşil dünya alanlarındaki 

çalışmaların beraberinde, süreçlerin yönetimi ve dijital dönüşümü üzerine çalışmalar 

görülebilmektedir. Aslında, lojistik yönetimi, yeşil öncülü ile yeşil tedarik ve yeşil lojistik 

terimleri, tedarik zincirinin altında yer alan bir kavramdır (Çavdar, 2021). Bu alanlardaki dijital 

dönüşümün ise son zamanlarda ortaya çıkan bir ihtiyacın ürünü olduğu düşünülebilir çünkü 

Suvacı (2016) nın yaptığı bibliyometrik çalışmada, 2001 yılından önce ULAKBİM veri tabanında 

tedarik zinciri ve lojistik alanında herhangi bir çalışma yapılmadığı ortaya koyulmuştur. Ancak, 

son yıllardaki çalışmaların ise Dijital öncülü ile ilerlediği gözlemlenebilmektedir (Akandere ve 

Hakses, 2021).  

Alan yazındaki çalışmalarda tedarik zinciri yönetimi ile en çok lojistik yönetimi kavramlarının 

birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu iki kavram birbirinden oldukça farklıdır. 

Tedarik zinciri yönetiminde ilgili kaynağı bulabilme ve bunun tedariği, daha sonra 

dönüştürülmesi ve gerekli bütün lojistik yönetimi faaliyetlerinin planlanabilmesi ile 
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yönetilebilmesi esastır (Çavdar, 2021). Bu noktada, tedarikçi, hizmet sağlayıcılar ve müşterilerin 

iş birliğini sağlamak, tedarik zinciri yönetiminin ana felsefeleri arasında yer almaktadır. Lojistik 

yönetimi ise tüm bu sürecin aslında bir alt başlığı olarak düşünülebilir. Çünkü tedarik zinciri 

yönetimi satın alma, üretim aktivite ve süreç yönetimi ile ilgili temel ilkelerdir ancak lojistik 

yönetiminde odak daha çok nakliye, envanterlerin izlenmesi, depolama ile sipariş izleme gibi 

faaliyet ve süreçlerin üzerindedir.  

Tedarik zinciri konusu üzerine odaklanan bibliyometrik çalışmalar Google Akademik üzerinden 

basit bir arama ile tarandığında ülkemizdeki birçok yayının sadece tedarik zinciri kilit kelimesi 

değil bunun yanında Lojistik, Yeşil Lojistik, Tedarik Zinciri ve Lojistik, Dijital Tedarik Zinciri, 

Tersine Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri konularını ele alan çalışmalar karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlardan bazıları Tablo 1’de aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Bibliyometrik analiz yöntemi ile yapılan bazı çalışmalar 

Yazar ve Yıl Kapsadığı 

yıllar 

Konu İncelenen araştırmalar 

Akandere ve 

Hakses (2021) 

1995-2021 Dijital Tedarik Zinciri 

konulu araştırmalar 

WoS (WoS) üzerindeki 663 makale 

Çavdar (2021) 2000-2021 Yeşil lojistik alanındaki 

makaleler 

WoS üzerindeki 77 makale  

Duran ve 

Çelikkaya (2019) 

2000-2019 Türkiye’de Lojistik 

Üzerine Yapılmış 

Lisansüstü Tezler 

YÖK Ulusal Tez Veri Tabanındaki 

İşletme alanında lojistik ile ilgili 529 

tez çalışması 

Erturgut ve 

Gürler (2020) 

2010-2019 Tersine Lojistik Teori ve 

Uygulamalar 

WoS üzerindeki 701 yayının 

bibliyometrik ve içerik analizi 

Işıklar ve 

Yeşiltuna (2022). 

2000-2021 Sürdürülebilir Tedarik 

Yönetimi Zinciri 

WoS üzerindeki 977 makale 

Suvacı (2016) … -2016 Tedarik zinciri ve Lojistik 

ile ilgili makaleler 

ULAKBİM veri tabanındaki 34 

makale 

Serdarasan vd. 

(2021) 

2002-2020 Lojistik ve Tedarik Zinciri 

alanındaki çalışmalar 

ULAKBİM veri tabanındaki 312 

yayın 

Yıldız, Çiğdem 

ve Seyhan (2020) 

1998-2018 Tedarik Zinciri ve Tedarik 

Zinciri Yönetimi üzerine 

yapılmış Tezler 

Ulusal tez merkezinde yayınlanan 

461lisansüstü tez  

 

Tablo 1’de Tedarik Zinciri ve ilgili diğer konu alanlarının ele alındığı bibliyometrik çalışmalara 

göre ülkemizdeki çalışmaların birçoğunun ortak bulguları 2010’lu yıllardan itibaren daha çok 

Tedarik Zinciri ve Yönetimi, Lojistik, Yeşil ve Dijitalleşmeye doğru giden bir akım olduğu 

gözlemlenebilmektedir. Bu çalışmalardan bazıları özellikle YÖK Ulusal Tez Veri tabanı 

üzerinden yapılan lisansüstü çalışmalara odaklanmıştır. Buna göre, Duran ve Çelikkaya (2019) 

2000 ile 2019 yılları arasında yayınlanan 529 tez çalışmasını ve Yıldız, Çiğdem ve Seyhan (2020) 

ise ulusal tez veri tabanında 1998 ile 2018 yılları arasında yayınlanan 461 tane lisansüstü tezi 

bibliyometrik bir analiz yöntem ile sosyal ağ analiz tekniğini kullanarak incelemiştir. Öte yandan, 

ilgili bibliyometrik çalışmalarda ULAKBİM veri tabanındaki sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 

incelenen çalışmalar tespit edilmiştir. Buna göre, Suvacı (2016), başlangıç tarihi filtresi 

uygulamadan 2016 yılına kadar ULAKBİM veri tabanında yayınlanmış Tedarik Zinciri ve 

Lojistik alanları ile ilgili 47 makaleye ulaşmış ve bunlardan 34 tanesinin analizini yapmıştır. 

Günümüze daha yakın bir tarihte yapılan diğer bir bibliyometrik çalışmada ise, Serdarasan vd. 

(2021) ULAKBİM veri tabanında 2002-2020 yılları arasında yayınlanan 312 yayını ele almıştır. 

Diğer bibliyometrik çalışmalar ise verilerini kendi makale isimlerinde WoS veri tabanınındaki 

Tedarik Zinciri konu alanlı çalışmaları incelemiştir. Buna göre, Akandere ve Hakses (2021) 1995-

2021 yılları arasında yayınlanan Dijital Tedarik Zinciri konusu ile 663 makaleyi, Çavdar (2021), 

2000-2001 yılları arasında Yeşil Lojistik alanındaki 77 makaleyi, Erturgut ve Gürler (2020) 2010-

2019 yılları arasındaki Tersine Lojistik Teori ve Uygulamaları üzerine 701 araştırmayı, Işıklar ve 
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Yeşiltuna (2022) 2000-2021 yılları arasındaki Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi üzerine 

977 yayının bibliyometrik analizlerini yapmışlardır. Bu çalışmalardan bazılarının detayları 

aşağıda sunulmuştur. 

Akandere ve Hakses (2021) in gerçekleştirdiği bibliyometrik analizde dijitalleşme alanında WoS 

veritabanındaki 1995-2021 yılları arasında basılan 663 araştırma makalesini taramıştır. Buna 

göre, dijitalleşme konusunun tedarik zincirindeki araştırmalarda 2011 yılından itibaren önceki 

yıllara göre çok daha fazla ilgi çektiğini ortaya koymuştur. İncelenen ülkeler arasında çalışmaların 

çoğunun ABD’de olduğunu tespit etmiştir ve konuların ise üç temel kavram altında toplandığına 

dikkat çekmiştir: performans, etki ve tedarik zinciri, yönetim, inovasyon ve çerçeve, kavramlar 

ve uygulamalar ve gelecek, büyük veri, internet ve tedarik zinciri yönetimi.  

Suvacı (2016) ULAKBİM veri tabanında sosyal bilimler alanındaki dergileri Tedarik Zinciri ve 

Lojistik Yöntemi kilit kelimeleri ile incelemiş ve 34 araştırma makalesini ele almıştır. Elde edilen 

bulgular, 2001 yılından önce bu iki alanda da hiç çalışma yapılmadığını ortaya koyarken ilerleyen 

yıllarda hızlıca artan çalışma sayısına dikkat çekmiştir ve bu makalelerin birçoğunun lojistik 

merkezler üzerine yapıldığını saptamıştır. İncelediği çalışmalar arasından sadece birtanesinin 

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi üzerine olduğunu ortaya koyarak bu alanlardaki gerekli çalışma 

sayısının artırılmasına ışık tutmuştur.  

Türk araştırmacılar tarafından WoS üzerinde çok sayıda yayının bibliyometrik analizi yapılmıştır, 

ancak hiçbirinin 2022 yılını dahil ettiği gözlemlenmemiştir. Buna ek olarak her ne kadar da 

Tedarik Zinciri konusu kendi başına önemli kabul edilse de bu konunun diğer alanlar ile 

ilişkilendirilerek çalışmalar yapıldığı rahatlıkla tespit edilebilmektedir. İlgili alanyazında Tedarik 

Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Dijital Tedarik Zinciri ana kavramları ile daha 

bütüncül ve geniş çaplı bir bibliyometrik analizin alana katkı sunacağı düşüncesinden hareketle 

bu çalışma aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır: 

 

1. Taranan eserlerin yer aldığı konulara göre dağılım nasıldır?  

2. Taranan eserlerin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

3. Taranan eserlerin yayın türüne göre dağılımı nasıldır? 

4. Taranan eserlerin yazarlarına göre dağılım nasıldır? 

5. Taranan eserlerde yıla göre atıf dağılımı nasıldır? 

6. Taranan eserlerin ülkelere göre dağılımı nasıldır? 

3. YÖNTEM 

Serdarasan vd. (2021) bibliyometri çalışmalarında performans analizi ve bilim haritalaması olmak 

üzere iki şekilde ana yöntemin olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, performans analizlerinde 

atıf etkileri değerlendirilirken bilim haritalamasında eserleri sosyal, kavramsal veya entelektüel 

olarak farklı gelişim ve dinamik açılardan ele alarak okurlara sunmayı hedeflemektedir (Cobo, 

Gutiérrez-Salcedo, Fujita ve Herrera-Viedma, 2015). Bu bağlamda Cancino, Amirbagheri, 

Merig ve Dessouky (2019) bibliyometrik çalışmalar ile incelenen çalışmaların üzerindeki verilen 

sınıflandırılması ve raporlanması için kullanılan bir nicel analiz olduğunu ifade etmektedir. 

Mevcut çalışmanın amacı, Tedarik Zinciri ve diğer konu alanları ile WoS üzerinde yaınlanan 

eserlerin bibliyometrik analizini gerçekleştirmektir. Araştırma kapsamına girecek yayınlar için 

öncelikle tüm alanlarda “supply chain” terimi ile arama yapılmıştır. İlk olarak 1995-2022 yılları 

arasında toplamda tüm alanlarda 116.305 yayın sonucu elde edilmiştir. Daha sonra, alan 

kısıtlaması “Yönetim”, “Operasyon Araştırma Yönetimi Bilimi”, “İşletme”, “İktisat”a göre 

sınırlanmıştır ve aynı yıl aralığında bu rakam 47.747’ye düşmüştür. Arama terimi “supply chain”, 

“supply chain manegement”, “logistics”, “digital supply chain” olarak belirlenmiştir ve 225 eserin 

1998-2022 yılları arasında WoS veri tabanında yer aldığı belirlenip araştırmanın kapsamı bu 

şekilde belirlenmiştir. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Birinci Araştırma Sorusunun Bulguları: Taranan eserlerin yer aldığı konulara göre 

dağılım nasıldır?  

Toplam 225 esere ulaşılmasına rağmen veritabanının sunduğu analiz raporunda bu rakamın daha 

fazla olduğu gözükmektedir, ancak bu fark ile ilgili bir eserin birden çok alana 

ilişkilendirilmesinden kaynaklandığı Şekil 1’de verilen sonuca göre ortaya koyulabilir. 

 

Şekil 1. Konu Alanlarına Göre Eser Sayısı 
 

 

Yapılan arama daraltması sonucunda ilk etapta 1994 ile 2022 yılları arasında tedarik zincirine ait 

çalışmalar, çalışmanın yönteminde belirtilmişti ancak diğer alanlarla birlikte analiz yapıldığında 

bu sonucun 1998 ile 2022 yılları arasında daraltıldığı sonucuna erişilmiştir. Elde edilen bulguların 

Serdaraasan (2021) in çalışması ile benzer olarak, konu alanı bakımından en çok Yönetim ve 

İşletme alanlarında çalışmaya rastlandığını ortaya koymaktadır. 

4.2. İkinci Araştırma Sorusunun Bulguları: Taranan eserlerin yıllara göre dağılımı 

nasıldır? 

Taranan eserlerin hangi yıllarda daha çok veya az yayın çıktığı araştırılmıştır. Buna göre, Şekil 2 

aşağıda yıllara göre eser sayılarını göstermektedir. 
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Şekil 2. Eserlerin Yıla Göre Dağılımı 

 

 

 

Şekil 2’ye göre en çok yayının yapıldığı yıllar 2021, 2020 ve 2019 olarak gözükmektedir. Öte 

yandan, yıllara göre en az yayın sayıları ise 1998, 2009, 2012, 2014 yıllarında birer tane olarak 

gözükmektedir. Buna ek olarak, 1999 yılında hiçbir yayına rastlanmamıştır. Benzer sonuçlar, alan 

yazında yapılan diğer çalışmalarda da son 10 yıl içerisinde genellikle ilginin arttığı yönündedir. 

Çavdar (2021)’in Yeşil Lojistik üzerine yaptığı bibliyometrik çalışmada elde edilen yayınların 

ortalama sayılarının 2010 yılına kadar iki iken, sonrasında tespit edilen ivme ile 2012’de yükseliş 

ve 2014 ile ciddi bir sıçrayış göstererek bu rakamın 20 ortalamasına erişildiği gösterilmiştir. 

Benzer şekilde, Duran ve Çelikkaya (2019)’nın Türkiye’deki lisansüstü tezlerde Tedarik Zinciri 

kavramını ele alan çalışmasında da 2009 ve sonrasında yükseliş trendi izlenmiştir.  Buna göre 

2017 yılında 67 yüksek lisans, 2016 yılında ise 19 doktora tez çalışması ile en yoğun yıllar 

gösterilmiştir. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi adı ile taranan lisansüstü hedefli diğer 

bir çalışmada ise Yıldız vd. (2021) hem doktora hem de yüksek lisans tezlerinde çalışma 

sayılarında artışın 2010’dan sonra oluştuğunu ortaya koymuştur. Hakandere ve Hakses (2021)’in 

yaptığı bibliyometirk çalışmada ise Dijital tedarik zinciri kavramı üzerine çalışmaların 2016 

yılında başlayarak yükseliş trendi izlediği ortaya koyulmuştur. 

Taranan eserlerin yıllara göre dağılımı araştırma konularına göre ayrıştırılarak analiz edildiğinde 

225 eserin dağılımı aşağıda Tablo 2’de snunulmuştur. 

 

 

Tablo 2. Konu ve Basım Yılına Göre Eser Dağılımı 
 Tedarik Zinciri Tedarik Zinciri 

Yönetimi 

Lojistik Dijital Tedarik 

Zinciri 

2022 1 1 1 3 

2021 21 19 25 22 

2020 15 6 12 5 

2019 16 6 9 7 

2018 4 2 5 6 

2017 3 2 2 0 

2016 2 0 0 2 

2015 2 0 4 0 

2014 0 0 1 0 

2013 0 1 1 0 
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2012 0 0 1 0 

2011 0 2 0 1 

2010 3 0 1 0 

2009 0 0 0 1 

2008 0 2 1 0 

2007 0 0 0 0 

2006 1 1 0 2 

2005 0 0 1 1 

2004 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 

1998 1 0 0 0 

Toplam 69 42 64 50 

 

Tablo 2’ye göre en çok yayın yapılan konu alanı 69 yayın ile Tedarik Zinciri iken en az yayın 

yapılan alan ise 42 eser ile Tedarik Zinciri Yönetimi konusudur. Öte yandan, Tablo 2’ye göre 

Dijital Tedarik Zinciri alanındaki ilgi Lojistik konu alanına göre daha azken Dijital Tedarik 

Zinciri alanındaki yayın sayı yoğunluğunun son yıllarda daha fazla olduğu görülmektedir.  

4.3. Üçüncü Araştırma Sorusunun Bulguları: Taranan eserlerin yayın türüne göre dağılımı 

nasıldır? 

Eserlerin, türlerine göre yapılan analiz sonuçları aşağıda Şekil 3’de sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Yayın Türüne Göre Dağılım 

 

Şekil 3’e göre, erişilen eserlerin büyük çoğunluğunun makale (158) olduğu görülmüşken toplam 

rakamın 276 olması yine dikkat çekici olmuştur çünkü WoS tarafından bir yayının birden fazla 

türde işaretlendiği düşünülmektedir. Ancak, analiz sonuçlarına göre eserlerin çoğunluğunun 

(%76) makale türünde olması ve derleme niteliğinde olan 3 çalışmanın olması alandaki 

bibliyometrik çalışmalara olan ihtiyacını ortaya koymuştur. Suvacı (2016)’nın Lojistik ve Tedairk 

Zinciri kilit kelimeli 886 eseri incelediği bibliyometrik analizinde ise en çok yayının Makale 

türünde (n = 419) olduğu ortaya koyulmuştur. 
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4.4. Dördüncü Araştırma Sorusunun Bulguları: Taranan eserlerin yazarlarına göre dağılım 

nasıldır? 

 

225 makalenin toplam yazar sayısı 642’dir ancak birçoğunun ismi bir kere geçmiştir buna göre 

sadece 57 tanesinin birden fazla yayını olduğu saptanmıştır. Buna göre, Tablo 2 ilgili yazarları 

göstermektedir. 

 
Tablo 3. Konu Alanlarına Göre Yazar ve Yayın Sayıları 

Yazar İsimi Yayın Sayısı Tedarik 

Zinciri 
Tedarik 

Zinciri 

Yönetimi 

Lojistik Dijital 

Tedarik 

Zinciri 

Glock CH 5 1 1 1 2 

Grosse EH 5 2 1 1 1 

Gupta S 4 2 0 2 0 

Ivanov D 4 3 0 0 1 

Kazancoglu Y 3 3 0 0 0 

Mola L 3 1 0 0 2 

Russo I 3 2 0 0 1 

Abideen AZ 2 1 0 0 1 

Adamczak M 2 1 0 1 0 

Agrawal R 2 1 0 0 1 

Ali I 2 0 0 1 1 

Arsenyan J 2 0 0 2 0 

Bouhaddou I 2 1 1 0 0 

Boyokozkan G 2 0 0 2 0 

Chen HZ 2 1 0 0 1 

Cherrafi A 2 0 2 0 0 

Choi TM 2 1 1 0 0 

Fernandes KJ 2 1 0 1 0 

Fuchtenhans M 2 1 1 0 0 

Garza-Reyes JA 2 0 1 0 1 

Gruchmann T 2 0 0 2 0 

Hartmann E 2 2 0 0 0 

Holmstrom J 2 1 0 1 0 

Joshi S 2 1 0 0 1 

Kumar A 2 1 0 0 1 

Melkonyan A 2 0 0 2 0 

Nitsche B 2 0 2 0 0 

Othman AK 2 1 0 0 1 

Pflaum A 2 1 0 0 1 

Plotnikov V 2 0 0 2 0 

Pyeman J 2 1 0 0 1 

Queiroz MM 2 1 0 0 1 

Ramanathan U 2 2 0 0 0 

Rossignoli C 2 1 0 0 1 

Sharma M 2 2 0 0 0 

Singh RK 2 1 0 1 0 

Sorooshian S 2 1 0 0 1 

Sundram VPK 2 1 0 0 1 

Winkelhaus S 2 2 0 0 0 

Zekhnini K 2 1 1 0 0 

Zhang HJ 2 2 0 0 0 

Toplam 95 44 11 19 21 

 

Tablo 3’e göre en çok yayını Glock ve Grosses 5’er adet eserle yapmışken 57 kişilik listede sadece 

iki tane Türk yazar olduğu tespit edilmiştir: Kazancoglu Y ve Büyükozkan G. Benzer şekilde, 

Hakandere ve Hakses (2021)’in Dijital tedarik zinciri kavramı üzerine yaptığı çalışmada da 

Büyüközkan’ın yazar listesinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, konu listesi dağılımına göre 57 
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yazarın en çok yayın yaptığı konu alanları sırasıyla 44 eser ile Tedarik Zinciri, 21 eser ile Dijital 

Tedarik Zinciri, 19 eser ile Lojistik ve 11 eser ile Tedarik Zinciri Yönetimi olarak tespit edilmiştir.  

4.5. Beşinci Araştırma Sorusunun Bulguları: Taranan eserlerde yıla göre atıf dağılımı 

nasıldır? 

Taranan eserlerin atıf analizi yapılırken yıllara göre atıf sayıları hesaplanarak Şekil 4 üretilmiştir. 

Şekil 4. Atıf Raporu 

 

 

Yapılan çalışmalardan 100’e kadar olanına toplamda yapılan atıf sayısı 200 civarındayken 

çoğunun 2017 yılında olduğu ve 2015 ile birlikte alana yönelik ciddi bir ilginin başladığı 

söylenebilir. Hakandere ve Hakses (2021)’in Dijital tedarik zinciri kavramı üzerine yaptığı 

çalışmada ise atıfların en çok Ivanov ve Hoffman’e yapıldığı tespit edilmiştir. Bu yazarlardan, 

Ivanov isimli yazarın en çok yayın yapan yazarlar arasında olduğu Tablo 2 ile mevcut çalışma ile 

de ortaya koyulmuştur. 

4.6. Altıncı Araştırma Sorusunun Bulguları: Taranan eserlerin ülkelere göre dağılımı 

nasıldır? 

İncelenen eserlerin ülkerine bakıldığında ise en çok yayının Almanya (32), daha sonra ABD (30), 

İngiltere (27), Hindistan (25) ve Çin (23) olduğu gözlemlenmektedir. Ülkelere göre detaylı sayı 

ve ülkelerden çıkan yayın sayısının toplam yayın sayısına göre oranı aşağıda Tablo 4’de 

sunulmuştur. 

 
Tablo 4. Ülkelere Göre Yayın Dağılımı 

Ülke/Bölge Sayısı % (N = 225) 

Almanya 32 14.222 

Amerika Birleşik Devletleri 30 13.333 

İngiltere 27 12.000 

Hindistan 25 11.111 

Çin Halk Cumhuriyeti 23 10.222 

Fransa 19 8.444 

İtalya 17 7.556 

Avustralya 14 6.222 

Rusya 14 6.222 
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Finlandiya 11 4.889 

Polonya 9 4.000 

Brezilya 8 3.556 

İsveç 8 3.556 

Birleşik Arap Emirlikleri 8 3.556 

Türkiye 7 3.111 

Malezya 6 2.667 

İspanya 6 2.667 

Danimarka 5 2.222 

Tayvan 5 2.222 

Kanada 4 1.778 

Fas 4 1.778 

İsviçre 4 1.778 

Hırvatistan 3 1.333 

Mısır 3 1.333 

Hollanda 3 1.333 

Pakistan 3 1.333 

Romanya 3 1.333 

Singapur 3 1.333 

Güney Afrika 3 1.333 

Tayland 3 1.333 

Tunus 3 1.333 

Avusturya 2 0.889 

Yunanistan 2 0.889 

İrlanda 2 0.889 

Norveç 2 0.889 

İskoçya 2 0.889 

Güney Kore 2 0.889 

Ukrayna 2 0.889 

Galler 2 0.889 

Arjantin 1 0.444 

Belçika 1 0.444 

Estonya 1 0.444 

Macaristan 1 0.444 

İzlanda 1 0.444 

İran 1 0.444 

Japonya 1 0.444 

Kenya 1 0.444 

Litvanya 1 0.444 

Makedonya 1 0.444 

Meksika 1 0.444 

Yeni Zelanda 1 0.444 

Peru 1 0.444 

Portekiz 1 0.444 

Suudi Arabistan 1 0.444 

Venezuela 1 0.444 

 

Tablo 4’e göre en az yayına sahip olan ülke sayısı 16 iken bu ülkelerden 1’er tane yayın tespit 

edilmiştir öte yandan ülkemizdeki yayın sayısının ise 7 tane olduğu toplam 225 eser arasından 

%3.111’lik bir dilime sahip olduğu görülmektedir. Hakandere ve Hakses (2021)’in Dijital Tedarik 

Zinciri kavramı üzerine yaptığı çalışmada ise en çok ABD ve İngiltere merkezli çalışmaların 

ortaya koyulduğu tespit edilmiştir. Çavdar (2021) in Yeşil Lojistik üzerine yaptığı taramada ise 

en çok İngiltere’de çalışma yapıldığı ve ABD ve Çin ile Çin ve Gana ülkeleri arasında iş birliği 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Dijital Tedarik Zinciri kilit 

kelimeleri ile WoS veri tabanındaki “Yönetim”, “Operasyon Araştırma Yönetimi Bilimi”, 

“İşletme”, “İktisat” alanlarında 1998-2022 yılları arasında yayınlanan 225 eserin bibliyometrik 
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analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamında eserlerin farklı değişkenlere göre dağılımları 

incelenmiş ve buna göre en çok konu alanının “Yönetim” alanında olduğu, yayın sayılarının 

özellikle 2012 yılından sonra yükselişe geçtiği tespit edilmiştir. Ayrıca, incelenen eserlerin en çok 

makale türünde olduğu tespit edilmiştir. Alan yazındaki diğer çalışmalar ile benzer bulgulara 

sahip olan çalışmalar incelendiğinde, lisansüstü bibliyometrik analizlerde de 2010 yılından sonra 

bu alanlara eğilimin arttığı gözlemlenmiştir. Buna göre, son yıllardaki araştırmaların sadece 

makale boyutunda değil aynı zamanda uzun soluklu lisansüstü çalışmalarla da yapılmış olması 

konunun önemini vurgulayabilir. İncelenen veri tabanında daha çok Almanya, İngiltere ve ABD 

merkezli ülkelerin en çok yayın yaptığı ve Türkiye merkezli yayın sayısının az olması ve Türk 

yazar sayısının da az olduğu ortaya koyulmuştur. Bunun sebebi olarak, mevcut çalışmada Dijital 

Tedarik Zinciri kavramı da diğer kavramların yanında incelenmiştir ve analiz sonuçlarındaki 

sayılara etki eden bu alanda en çok çalışmanın Birleşik Krallık ve Amerika’da yapılması da elde 

edilen bulguları etkilediği söylenebilir. Buna ek olarak, Türkiye merkezli ve Türk yazar uyruklu 

araştırmacıların özellikle Dijital Tedarik Zinciri alanına yönlenmesinde fayda olabilir. Atıf 

sayılarına göre ise eserlere gelen atıfların 2019 ile 2020 yılında çok yakın seviyelerde olması ve 

2021 yılında ise 1998’den beri en yüksek atıf yılı olması dikkat çekmiştir. Çalışmanın verisi 2022 

yılının başında toplanması nedeni ile 2022’de fazla atıfa rastlanmaması doğal karşılanabilir. Tüm 

bu bulgu ve sonuçlardan hareketle, Tedarik Zincirinin temel felsefesinde yer alan iki önemli kilit 

kelime olan “hız” ve “rekabet”in incelenen eserlerin ülkeler arasında da bir rekabete yol 

açabileceği, son yıllarda ülkemizde artan lisansüstü çalışmalardan WoS veritabanında yayın 

yapılması gerektiği ve Dijital Tedarik Zinciri gibi dönüşümün içerisinde olduğu alanlarda daha 

fazla ilginin olduğu kanısına varılabilir. Bu noktada, bu çalışmada sunulan nicel veriyi destekler 

nitelikte; incelenen çalışmaların bulgularının içerik analizi yöntemi ile ele alınmasının gelecek 

çalışmalara yön verebileceği düşünülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

 

Abideen, A. Z., Sundram, V. P. K., Pyeman, J., Othman, A. K., & Sorooshian, S. (2021). Digital 

twin integrated reinforced learning in supply chain and logistics. Logistics, 5(4), 84. 

 

Abideen, A. Z., Sundram, V. P. K., Pyeman, J., Othman, A. K., & Sorooshian, S. (2021). Food 

Supply Chain Transformation through Technology and Future Research Directions—A 

Systematic Review. Logistics, 5(4), 83. 

 

Agnihotri, R., Kalra, A., Chen, H., & Daugherty, P. J. (2021). Utilizing social media in a supply 

chain B2B setting: A knowledge perspective. Journal of Business Logistics. 

 

Akandere, G., & Hakses, H. (2021). WoS'da taranan dijital tedarik zinciri çalışmalarının 

bibliyometrik analizi. Third Sector Social Economic Review, 56(4), 2417-2435. 

 

Ali, I., Arslan, A., Khan, Z., & Tarba, S. Y. (2021). The role of Industry 4.0 technologies in 

mitigating supply chain disruption: Empirical evidence from the Australian food processing 

industry. IEEE Transactions on Engineering Management. 

 

Ali, I., & Govindan, K. (2021). Extenuating operational risks through digital transformation of 

agri-food supply chains. Production Planning & Control, 1-13. 

 

Aritua, B., Wagener, C., Wagener, N., & Adamczak, M. (2021). Blockchain Solutions for 

International Logistics Networks along the New Silk Road between Europe and 

Asia. Logistics, 5(3), 55. 

 

Bag, S., Telukdarie, A., Pretorius, J. C., & Gupta, S. (2018). Industry 4.0 and supply chain 

sustainability: framework and future research directions. Benchmarking: An International 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Journal. 

 

Balakrishnan, A. S., & Ramanathan, U. (2021). The role of digital technologies in supply chain 

resilience for emerging markets’ automotive sector. Supply Chain Management: An International 

Journal. 

 

Baral, M. M., Singh, R. K., & Kazançoğlu, Y. (2021). Analysis of factors impacting survivability 

of sustainable supply chain during COVID-19 pandemic: an empirical study in the context of 

SMEs. The International Journal of Logistics Management. 

 

Bekmurzaev, I., Kurbanov, A., Kurbanov, T., Plotnikov, V., & Ushakova, E. (2020, September). 

Digital technologies of marketing logistics and risks of their implementation in supply chain. 

In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 940, No. 1, p. 012064). IOP 

Publishing. 

 

Burgos, D., & Ivanov, D. (2021). Food retail supply chain resilience and the COVID-19 

pandemic: A digital twin-based impact analysis and improvement directions. Transportation 

Research Part E: Logistics and Transportation Review, 152, 102412. 

 

Büyüközkan, G., Arsenyan, J., & Ruan, D. (2012). Logistics tool selection with two-phase fuzzy 

multi criteria decision making: A case study for personal digital assistant selection. Expert 

Systems with applications, 39(1), 142-153. 

 

Buyukozkan, G., & Arsenyan, J. (2008, December). A fuzzy group decision-making approach to 

evaluate a mobile technology for logistics industry. In 2008 IEEE International Conference on 

Industrial Engineering and Engineering Management (pp. 410-414). IEEE. 

 

Cancino, C. A., Amirbagheri, K., Merig, J. M., & Dessouky, Y. (2019). A bibliometric analysis 

of supply chain analytical techniques. Computers & Industrial Engineering, 137, 106015. 

 

Cobo, M. J., Mart Nez, M., Guti Rrez-Salcedo, M., Fujita, H., & Herrera-Viedma, E. (2015). 25 

Years at knowledge-based systems: A bibliometric analysis. Knowledge-Based Systems, 80,3-13. 

 

Choi, T. M., Wen, X., Sun, X., & Chung, S. H. (2019). The mean-variance approach for global 

supply chain risk analysis with air logistics in the blockchain technology era. Transportation 

Research Part E: Logistics and Transportation Review, 127, 178-191. 

 

Cyplik, P., Oleskow-Szlapka, J., Tobola, A., & Adamczak, M. (2019). Building a model for 

assessing the maturity of polish enterprises in terms of logistics 4.0 assumptions. Business 

Logstics in Modern Management. 

 

Çavdar, E. (2021). Yeşil lojistik: Wos verilerine dayalı bibliyometrik bir analiz (2000 

2021). Econder International Academic Journal, 5(2), 359-374. 

 

Diefenbach, H., Erlemann, N., Lunin, A., Grosse, E. H., Schocke, K. O., & Glock, C. H. (2021). 

Improving processes and ergonomics at air freight handling agents: a case study. International 

Journal of Logistics Research and Applications, 1-22. 

 

Doetzer, M., & Pflaum, A. (2021). The role of digitalized information sharing for flexibility 

capability utilization: lessons from Germany and Japan. International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management. 

 

Duran, G., & Çelikkaya, S. (2019). Türkiye’de lojistik üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

bibliyometrik analizi. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 3(3), 152-167. 

 

Erturgut, R., & Gürler, H. E. (2020). Tersine lojistik teori ve uygulamalarinin son 10 yılı: 

Bibliyometrik bir analiz. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (28), 25-46. 

 

Frederico, G. F., Kumar, V., Garza-Reyes, J. A., Kumar, A., & Agrawal, R. (2021). Impact of I4. 

0 technologies and their interoperability on performance: future pathways for supply chain 

resilience post-COVID-19. The International Journal of Logistics Management. 

 

Füchtenhans, M., Glock, C. H., Grosse, E. H., & Zanoni, S. (2021). Using smart lighting Systems 

to reduce energy costs in warehouses: A simulation study. International Journal of Logistics 

Research and Applications, 1-19. 

 

Füchtenhans, M., Grosse, E. H., & Glock, C. H. (2021). Smart lighting systems: state-of-the-art 

and potential applications in warehouse order picking. International Journal of Production 

Research, 59(12), 3817-3839. 

 

Gaudenzi, B., Mola, L., & Rossignoli, C. (2021). Hitting or missing the target: Resources and 

capabilities for alternative e-commerce pathways in the fashion industry. Industrial Marketing 

Management, 93, 124-136. 

 

Gerlach, B., Zarnitz, S., Nitsche, B., & Straube, F. (2021). Digital Supply Chain Twins 

Conceptual Clarification, Use Cases and Benefits. Logistics, 5(4), 86. 

 

Gruchmann, T., Melkonyan, A., & Krumme, K. (2018). Logistics business transformation for 

sustainability: Assessing the role of the lead sustainability service provider (6PL). Logistics, 2(4), 

25. 

 

Gupta, S., Dangayach, G. S., Singh, A. K., & Rao, P. N. (2015). Analytic hierarchy process (AHP) 

model for evaluating sustainable manufacturing practices in Indian electrical panel 

industries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189, 208-216. 

 

Gupta, A., Singh, R. K., & Gupta, S. (2021). Developing human resource for the digitization of 

logistics operations: readiness index framework. International Journal of Manpower. 

 

Gustafsson, E., Jonsson, P., & Holmström, J. (2021). Reducing retail supply chain costs of product 

returns using digital product fitting. International Journal of Physical Distribution & Logistics 

Management. 

 

Hofmann, E., Sternberg, H., Chen, H., Pflaum, A., & Prockl, G. (2019). Supply chain 

management and Industry 4.0: conducting research in the digital age. International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management. 

 

Holmström, J., & Partanen, J. (2014). Digital manufacturing-driven transformations of service 

supply chains for complex products. Supply Chain Management: An International Journal. 

 

Işıklar, Z. E., & Yeşiltuna, C. (2022). Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi çalışmalarının 

bibliyometrik analizi. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 5(1), 100-120. 

 

Ivanov, D. (2021). Lean resilience: AURA (Active Usage of Resilience Assets) framework for 

post-COVID-19 supply chain management. The International Journal of Logistics Management. 

 

Ivanov, D. (2020). Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) 

case. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 136, 101922. 

 

Ivanov, D., Dolgui, A., & Sokolov, B. (2022). Cloud supply chain: Integrating industry 4.0 and 

digital platforms in the “Supply Chain-as-a-Service”. Transportation Research Part E: Logistics 

and Transportation Review, 160, 102676. 

 

Joshi, S., & Sharma, M. (2021). Digital technologies (DT) adoption in agri-food supply chains 

amidst COVID-19: an approach towards food security concerns in developing countries. Journal 

of Global Operations and Strategic Sourcing. 

 

Kazancoglu, Y., Ozkan-Ozen, Y. D., Sagnak, M., Kazancoglu, I., & Dora, M. (2021). Framework 

for a sustainable supply chain to overcome risks in transition to a circular economy through 

Industry 4.0. Production Planning & Control, 1-16. 

 

Khan, S. A., Kusi-Sarpong, S., Gupta, H., Arhin, F. K., Lawal, J. N., & Hassan, S. M. (2021). 

Critical factors of digital supply chains for organizational performance improvement. IEEE 

Transactions on Engineering Management. 

 

Küffner, C., Kopyto, M., Wohlleber, A. J., & Hartmann, E. (2022). The interplay between 

relationships, technologies and organizational structures in enhancing supply chain resilience: 

empirical evidence from a Delphi study. International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management, (ahead-of-print). 

 

Lee, V. H., Ooi, K. B., Chong, A. Y. L., & Seow, C., (2014). Creating technological ı̇nnovation 

via green supply chain management: an empirical analysis. Expert Systems with Applications, 

41(16), 6983–6994. 

  

Mani, V., Agrawal, R., & Sharma, V. (2015). Supply chain social sustainability: A comparative 

case analysis in indian manufacturing industries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189, 

234-251. 

 

Melkonyan, A., Gruchmann, T., Lohmar, F., Kamath, V., & Spinler, S. (2020). Sustainability 

assessment of last-mile logistics and distribution strategies: The case of local food 

networks. International Journal of Production Economics, 228, 107746. 

 

Mola, L., & Russo, I. (2016). From e-Marketplace to e-Supply chain: Re-conceptualizing the 

relationship between virtual and physical processes. In Empowering Organizations (pp. 133 

145). Springer, Cham. 

 

Mola, L., Russo, I., Giangreco, A., & Rossignoli, C. (2017). Who knows what? Reconfiguring 

the governance and the capabilities of the supply chain between physical and digital processes in 

the fashion industry. Production Planning & Control, 28(16), 1284-1297. 

 

Muessigmann, B., von der Gracht, H., & Hartmann, E. (2020). Blockchain technology in logistics 

and supply chain management—A bibliometric literature review from 2016 to January 

2020. IEEE Transactions on Engineering Management, 67(4), 988-1007. 

 

Neumann, W. P., Winkelhaus, S., Grosse, E. H., & Glock, C. H. (2021). Industry 4.0 and the 

human factor–A systems framework and analysis methodology for successful 

development. International journal of production economics, 233, 107992. 

 

Queiroz, M. M., Pereira, S. C. F., Telles, R., & Machado, M. C. (2019). Industry 4.0 and digital 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

supply chain capabilities: A framework for understanding digitalisation challenges and 

opportunities. Benchmarking: An International Journal. 

 

Ramanathan, U. (2017). How smart operations help better planning and replenishment?: 

Empirical study–supply chain collaboration for smart operations. In Supply Chain Management 

in the Big Data Era (pp. 25-49). IGI Global. 

 

Russo, I. & Confente, I. (2017). Managing the supply chain in the digital context. In Customer 

Loyalty and Supply Chain Management(pp. 77-87). Routledge. 

 

Serdarasan, Ş., Yılmaz, H., Doğan, E. B., Bülent, K. O. Ç., Kayır, M. H. H., & Çatalyürek, M. B. 

(2021). Lojistik ve tedarik zinciri alanında tr dizin’de indekslenen çalışmaların bibliyometrik 

analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (68), 164-184. 

 

Sharma, M., Luthra, S., Joshi, S., & Kumar, A. (2020). Developing a framework for enhancing 

survivability of sustainable supply chains during and post-COVID-19 pandemic. International  

of Logistics Research and Applications, 1-21. 

 

Shukla, N., Choudhary, A. K., Prakash, P. K. S., Fernandes, K. J., & Tiwari, M. K. (2013). 

Algorithm portfolios for logistics optimization considering stochastic demands and mobility 

allowance. International Journal of Production Economics, 141(1), 146-166. 

 

Suvacı, B. (2016). Sosyal bilimler veri tabaninda yayımlanan lojistik ve tedarik zinciri 

makalelerinin bibliyometrik profili. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, (25), 263-281. 

 

Tozanlı, Ö., Kongar, E., & Gupta, S. M. (2020). Trade-in-to-upgrade as a marketing strategy in 

disassembly-to-order systems at the edge of blockchain technology. International Journal of 

Production Research, 58(23), 7183-7200. 

 

Ulu, S. ve Akdağ, M. (2015). Dergilerde yayınlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik 

profili: Selçuk İletişim örneği. Selçuk İletişim, 9(1), 5-21. 

 

Volkova, A., Plotnikov, V., Nikitin, Y., Serba, V., & Samoylova, T. (2020). Development of 

Production and Logistics Systems in The Context of Globalization. In Education Excellence and 

Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global 

Challenges (pp. 8051-8061). 

 

Wamba, S. F., Queiroz, M. M., & Trinchera, L. (2020). Dynamics between blockchain adoption 

determinants and supply chain performance: An empirical investigation. International Journal of 

Production Economics, 229, 107791. 

 

Winkelhaus, S., Grosse, E. H., & Glock, C. H. (2022). Job satisfaction: An explorative study on 

work characteristics changes of employees in Intralogistics 4.0. Journal of Business Logistics. 

 

Yıldız, B., Çiğdem, Ş., & Seyhan, M. (2020). Tedarik zinciri alanyazını rotası: lisansüstü 

çalışmaların evrimi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 21 

47 

 

Yu, Y., Zhang, J. Z., Cao, Y., & Kazancoglu, Y. (2021). Intelligent transformation of the 

manufacturing industry for Industry 4.0: Seizing financial benefits from supply chain relationship 

capital through enterprise green management. Technological Forecasting and Social 

Change, 172, 120999. 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

 

Zekhnini, K., Cherrafi, A., Bouhaddou, I., Benabdellah, A. C., & Raut, R. (2021). A holonic 

architecture for the supply chain performance in industry 4.0 context. International Journal of 

Logistics Research and Applications, 1-28. 

 

Zekhnini, K., Cherrafi, A., Bouhaddou, I., Benghabrit, Y., & Garza-Reyes, J. A. (2020). Supply 

chain management 4.0: a literature review and research framework. Benchmarking: An 

International Journal. 

 

Zhang, H. (2021, September). Blockchain facilitates a resilient supply chain in steel 

manufacturing under covid-19. In 22nd European Conference on Knowledge Management, 

ECKM 2021 (pp. 964-972). Academic Conferences and Publishing International Limited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

TÜKETİM ÇAĞINDA PLANLI ESKİTME STRATEJİSİ: APPLE 

ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Arş. Gör. Vildan GÜNEŞ 

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İşletme Bölümü, vildangunes@ahievran.edu.tr 

 

Özet 

Planlı eskitme, tüketicilerin aynı ürünü tekrar satın almalarını teşvik etmek ve böylece şirketlerin karlarını artırmak için 

düşük dayanıklılığa sahip ürünler tasarlama stratejisidir. Şirketler, planlı eskitme stratejini farklı şekillerde uygularlar. 

Bunlar; teknolojik, psikolojik, ekonomik ve kalite eskitmesidir. Son yıllarda, elektronik cihazlarda işlevsel eskitme ve 

kalite eskitmesinin yerini psikolojik ve sistematik eskitme almıştır. Üretim sürecinde ürünlerin donanımıyla ilgili 

parçalar tasarlanırken ömürlerinin azaltılması sağlanır. Bu durum, ürünlerin onarım aşamasında gözlemlenir. Yazılım 

eskitmesi ise cihazları yavaşlatan veya işletim sistemleri ile uygulamalar arasında uyumsuzluklara sebep olan 

güncellemeleri içerir. Tüketici elektroniği sektöründe, planlı eskitme stratejisini farklı türleriyle en başarılı uygulayan 

şirketlerden biri Apple’dir. Bu çalışmanın amacı, tüketici deneyimlerine dayanarak Apple’nin planlı eskitmeyi nasıl 

uyguladığını ve eskitme yöntemlerinden hangilerine başvurduğunu ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Planlı eskitme, planlı eskitme türleri, teknolojik eskitme, tüketici deneyimleri, Apple  

 

PLANNED OBSOLESCENCE STRATEGY IN THE CONSUMPTION ERA: 

ANALYZING OF APPLE PRODUCTS 

 

Abstract  

Planned obsolescence is a strategy of designing products with low durability to encourage consumers to repurchase the 

same product, thereby increasing the profits of companies. The companies implement the planned obsolescence strategy 

in different ways. These; technological, psychological, economic, and quality obsolescence. In recent years, functional 

and quality obsolescence has been replaced by psychological and systematic obsolescence in electronic devices. During 

the production process, while the parts related to the equipment of the products are designed, their lifespan is reduced. 

This is observed during the repair phase of products. Software obsolescence includes updates that slow devices down 

or cause incompatibility between operating systems and applications. In the consumer electronics sector, Apple is one 

of the companies that most successfully implements the planned obsolescence strategy with its different types. The 

purpose of this study is to reveal how Apple implements planned obsolescence and which obsolescence methods it uses 

based on consumer experiences. 

Keywords: Planned obsolescence, planned obsolescence types, technological obsolescence, consume experiences, 

Apple 

 

GİRİŞ 

Ürünlerin çabuk bozulması ve eskisi kadar dayanıklı olmaması çevremizde sıkça duyduğumuz ve 

birçoğumuzun da dile getirdiği bir durumdur. Büyüklerimizin kullandığı 30- 40 yıllık hatta bazen 

50 yıllık buzdolapları hala çalışır durumdayken bizim 10 yıl önce aldığımız buzdolaplarımız 

sorun çıkartmakta hatta bozulmaktalar. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar, ürün ömrünün 

azaldığına dair uzun süredir devam eden şüpheyi doğrulamaktadır (Bakker, Wang, Huisman ve 

Den Hollander, 2014; Wieser, 2016; Woidasky ve Çetinkaya, 2021). Araştırmaların büyük bir 

kısmı ürün ve malzeme özelliklerinde yapılan fiziksel eskitmeye odaklanmaktadır (Wieser, 2016).  

Üretilen hiçbir ürün sonsuza kadar tam işlevini sürdürebilecek şekilde tasarlanmamaktadır. Bu 

nedenle satın aldığımız ve kullanmaya başladığımız ürünler belli bir kullanımdan sonra 

bozulmakta ve yıpranmaktalar. Bazı ürünler tasarım aşamasında belli bir kullanımdan sonra 

bozulacak şekilde tasarlanmaktadır. Tasarım aşamasında belirlenen ürün ömrü için önemli 

noktalarda ucuz malzemeler kullanarak ürünün yıpranmasın artıran bağlantı noktalarında plastik 

veya yumuşak metal kullanarak dayanıklılık azaltılır. Örneğin, LCD televizyonların 2000-2010 

yılları arasında kullanım sürelerinde yüzde 17'lik bir azalma olurken diğer bilgi teknoloji 

ürünlerinde  (PC'ler, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi) yüzde 10'luk bir azalma 

yaşanmıştır (Huisman ve diğerleri, 2012). Buna karşılık, beyaz eşyaların kullanım ömrü 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Hollanda'da 2000-2010 yılları arasında yüzde 7’lik bir azalma görülmüştür (Huisman ve diğerleri, 

2012). Son yıllarda bozulan ya da kullanım süresi dolan ürünleri onarmak, yenisini almaktan daha 

maliyetli olduğu için tüketiciler yeni ürün almayı tercih etmektedir. Örneğin taşınabilir 

bilgisayarların kullanım süreleri içinde yaklaşık üçte biri onarılabilmektedir (Woidasky ve 

Cetinkaya, 2021). Onarım ve tamirin maliyetleri olması ve ürün ömrü politikaları göz önüne 

alındığında tüketicilerin yeni bir tane satın alması sağlanmaktadır (Cooper, 2010; Pineda ve 

Salmoral, 2017). 

Ürün kullanım aşaması uzunluklarının belirlenmesinde sadece üreticiler değil, kullanıcıların da 

etkisi vardır (Wieser ve Tröger, 2018). Satışları artırmak için her sezon yeni modeller piyasaya 

süren moda endüstrilerinden ilham alan bazı sektörler, ürünlerinde çok küçük değişikliklerle 

tüketicilerin ürünlerini almalarını teşvik etmektedir. Birçok ürünün miadının ne zaman dolacağı 

üretim aşamasına geçilmeden karar verilmektedir. Böylelikle, planlı eskitmeyle ürünlerin kasıtlı 

olarak belli bir süre kullanım için tasarlanıp üretilmesi, satın alınmasının devamlılığını sağlarken 

şirketlere de düzenli bir gelir elde ederler. 

Bu çalışmada, planlı eskitmenin ortaya çıkışını ve şirketlerin bu stratejiyi kullanma nedenleri 

açıklanmaktadır. Planlı eskitme stratejisinin türlerinin neler olduğunu Apple’nin bu stratejileri 

neden kullandığı detaylı bir biçimde tartışılmaktadır. Genel olarak planlı eskitme stratejisini 

kullanan şirketler lüks ürünler tüketen tüketiciler için bir seçenek olmamaktadır. Apple üst 

segment akıllı telefon pazarında lider konumda olmasına rağmen ürünlerinde planlı eskitme 

strateji türlerini kullanmaktan kaçınmamaktadır. Apple, bu konuyla ilgili davalarla da 

uğraşmaktadır. Ayrıca çalışmanın, planlı eskitme stratejisi hakkındaki bilimsel eksiklikleri de 

doldurması beklenmektedir. 

Planlı Eskitme Kavramı 

Planlı eskitme kavramı, 1929 Büyün Buhranından sonra ABD'de yaşanan ekonomik bunalımın 

sonucu tüketicilerin satın alma gücünün düşmesinin sebep olduğu durgunluk döneminde ortaya 

atılmıştır. Tüketiciler, Buhran döneminde yeni ürünler almak yerine ellerindeki ürünleri mümkün 

olduğu kadar uzun süre kullanmaya başlamıştır. Sonucunda tüketim azalmış, sanayi üretimi de 

düşüşe geçmiştir. Mevcut ekonomik durgunluğu sona erdirmek için Bernard London tarafından 

“Planlı eskitme” kavramı olarak ortaya atılmıştır. London’a göre ekonominin devamlılığının 

sağlanması ve yaşanan durgunluğun üstesinden gelmek için üretilen her ürünün ömrünün kanunen 

belirlenmesi gerekliydi. Bu sayede sürekli satın alma teşviki ile talep sorunu ortadan kalkacaktı. 

Talebin artması ile istihdam sorunu da ortadan kalkmış olacaktı. London’un dile getirmiş olduğu 

bu öneri yasal olarak hayata geçirilmemiştir. Fakat ilerleyen yıllarda, yasallaşmadan daha etkili 

yollarla planlı eskitme sağlanmıştır. London’a ilham veren çalışmalardan başında 1920’lerin 

başında çalışmalarına başlayan ampul karteli “Phoebus”tur. Bu kartel’in amacı üretilen 

ampullerin kullanım sürelerinin kısaltılmaktı. Çünkü ampullerin kullanım ömrü kısaltıldığında 

bozulduğunda yeni bir ampul alınacaktı. Kartelin kararı ile ömürleri 2500 saat olan ampullerin 

ömrü kasıtlı olarak 1000 saat olarak belirlendi. Tüm şirketlerin 1000 saatlik ampuller üretmesi 

konusunda yaptırımlar uygulandı (Rivera ve Lallmahomed, 2016). Phoesbus karteli ile planlı 

eskitme stratejisi şirketler tarafından uygulanmaya başlandı. 

Planlı eskitme kavramının literatürde de birçok tanımı bulunmaktadır. Bulow (1986), 

“müşterilerin, tekrar satın alma yapmak zorunda kalması için ekonomik olmayan kısa ömürlü 

malların üretimidir” şeklinde tanımlarken (Bulow, 1986:729). Guiltinan (2009), “tüketicilerin, 

hali hazır da kullanmakta oldukları ürünlerin değiştirilmesinin kaçınılmaz olmadan önce yenisinin 

satın almaya teşvik edilmesi” şeklinde tanımlamaktadır (Guiltinan, 2009). Tanımların ortak 

noktasına bakıldığında, şirketler tarafından ürün ömrünün planlandığı ve kontrol edildiği bir 

üretim strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürünlerin, tasarım aşamasından tüketiciye ulaştığı 

süre içinde tek taraflı olarak son kullanma tarihi ile ürünün ne zaman bozulacağını belirlediği 

stratejidir.  

Planlı eskitme stratejisi konusunda araştırmacılar, iki görüş altında toplanmaktadır. İlk görüşte, 

uzun ömürlü ürünlerin ekonomik durgunluğa yol açtığını bu yüzden pazar payını geri kazanmak, 

teknolojik ilerleme sağlamak ve yeniliği yönlendirmek için bir araç olduğu savunulmaktadır 
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(Blonigen, Knittel ve Soderbery, 2017; Fishman, Gandal ve Shy, 1993). Diğer görüşte ise kirlilik, 

atık artışı ve kıt olan doğal kaynakların tükenmesi gibi planlı eskitmenin olumsuz ekonomik yan 

etkilerini vurgulayan görüşlerdir (Cooper, 2008; Echegaray, 2016; Guiltinan, 2009). Bu konuyla 

ilgili olumsuz etkilerden bahseden araştırmacıların olmasına rağmen planlı eskitme uygulamada 

hala popüler bir strateji olarak uygulanmaktadır.  

Planlı eskitme örneklerine bakıldığında, 1920’lerin başlarında Ford, General Motors (GM) ve 

Chrysler'in seri üretime geçmesi otomotiv sanayide talep artışına patlamaya sebep olmuştur. 

Nüfusun çoğunluğunun araba sahibi olması satışlarda yaşanan hızlı artış 1924'te yavaşladı ve 

Amerikan ulusal otomobil pazarı talebe doydu. Birim satışlarda azalma başladı. Bu nedenle 

General Motors, her yıl yeni bir araba modeli ile insanlara yeni model bir araba satın almaları 

gerektiği hissettirdi. Bu strateji sayesinde GM 1931'de Ford'un satışlarını geçti ve ürün tasarımı 

alanında benimsendi. Tüm şirketlere planlı eskitme stratejinin gücünü gösterdi. Otomobil sektörü 

dışındaki sektörlerde de örnekleri vardır. DuPont’un, 1950'ler ve sonrasında çok sayıda satışa yol 

açan, kolayca yırtılan, çabuk eskiyen naylon çoraplar üretmek için uyguladığı stratejidir (Pineda 

ve Salmoral, 2017). İlk ürettiği çoraplarda, kaliteye vurgu yapan hatta reklamlarında dayanıklılığı 

göstermek için Dupont çoraplarla kamyon çekildiğini gösteren şirket ilerleyen yıllarda satışların 

düşmesinden kaynaklı planlı eskitme stratejisini kullanarak daha çabuk yırtılan çoraplar üretti. 

Bu konuyla ilgili endüstriyel tasarımcı olan Brooks Stevens şu şekilde açıklamaktadır: “tüm 

ekonomimiz planlı eskitme üzerine kurulu, iyi ürünler üretiyoruz. İnsanları almaları için teşvik 

ediyoruz. Ertesi yıl satın aldıkları ürünleri modası geçmiş hale getirecek yeni bir şey tanıtıyoruz. 

Bu sayede Amerikan ekonomisine katkı sağlanmaktadır” (Packard ve McKibben, 1963). Planlı 

eskitmeye bu açıdan bakıldığında üretiminin devamlılığı ile tüm dünya ekonomisine katkı 

sağlamaktadır. Şirketler bu stratejisi farklı şekilde kullanmaktadır. Bunlar literatürde planlı 

eskitme türleri olarak açıklanmaktadır. 

Planlı Eskitme Türleri 

İşletmeler tarafından planlı eskitme stratejisi belli şekillerde yapılmaktadır. Her bir yapılış şekli 

stratejinin farklı bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türler birbirleri ile net sınırlarla 

ayrılmamıştır.  Eskitme, birden çok görünüm biçimine sahiptir ve ürün yaşam döngüsünün tüm 

aşamalarında meydana gelmektedir. Tüketicilerin, ürünlerini periyodik olarak yeniledikleri süreci 

inceleyen Granberg (1997), mutlak eskitme ile göreceli eskitme arasındaki temel ayrıma dikkat 

çekmektedir. Mutlak eskitme, doğrudan ürün üzerinde etkili olan kaliteyi etkileyen malzeme 

aşınması, teknik nedenler veya sınırlı onarım ve yedek parça eksikliğinin dahil olduğu 

eskitmelerdir (Cooper, 2004; Longmuss ve Poppe, 2017). Bu etkiler, ürün kalitesi ve üretim 

süreçleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğundan üreticilerin sorumluluğundadır. Göreceli 

eskitme ise mevcut ürünün yeni ürünler üzerinden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan 

“işlevsel” veya “psikolojik” türdeki eskitmedir. Bunlar; psikolojik, ekonomik veya işlevsel 

eskitmelerdir (Cooper, 2004: 425). Göreceli eskitmenin artık ürün ömrü üzerinde mutlak 

eskitmeden daha büyük bir etkisi olduğu belirtilmektedir (Cooper, 2004:400). 

Ürün yaşam sürelerinin belirleyicilerini açıklamak için çeşitli türler önerilmiştir. ilk 

sınıflandırmayı Packard (1960), işlev, kalite ve arzu edilebilirliğin eskitmesi olarak yapmıştır 

(Cooper, 2004). İlk yıllardan bu yana üretim ve arzda oluşan değişimler, yeni planlı eskitme 

türlerinin ve mevcutların yeniden tanımlanması gerekliliğini doğurmuştur (Kaya, 2020). Güncel 

sınıflama, göreceli eskitme olarak psikolojik, teknolojik ve ekonomik eskitmedir. Böylece 

Göreceli eskitme zihin, para ve madde olarak ifade edilebilecek üç alanda meydana gelmektedir. 

Bunların yanında mutlak eskitme içerisinde yer alan teknik eskitmeyle beraber toplamda dört tür 

planlı eskitme türü vardır  (Cooper, 2004:426). 
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Teknolojik veya İşlevsel Eskitme 

Teknolojik eskitme, mevcut ürünlerin işlevsel niteliklerinin yeni modellerden daha düşük olması 

durumunda ortaya çıkar (Cooper, 2004:426) Ürünlere yeni özellikler eklenmesi ile işlevsel olarak 

iyileştirilmesidir (Guiltinan, 2009). Bu durumda, işlevi daha iyi yerine getiren bir ürün pazara 

sürüldüğünde mevcut ürünün modası geçmiş olur. (Packard ve McKibben, 1963). ilk tanımlarında 

ürünün iyileştirilmesi olarak karşımıza çıkan işlevsel eskitme zaman içerisinde farklılaşarak 

iyileşmenin ötesine geçerek ürün ömrünün kısaltılması şeklini almıştır. Tüketiciler, gelişen 

teknolojinin bir sonucu olarak performansı daha iyi ürünlere sahip olmak istedikleri için eski 

ürünler güncelliği yitirerek eskimektedir. Teknolojik ya da işlevsel eskitmeye video oyunları, 

bilgisayar yazılımları, GPS, dijital TV, cep telefonları ve daha güçlü belleğe, işlemcilere vb. sahip 

kişisel bilgisayarlar örnek verilebilir (Rivera ve Lallmahomed, 2016). İşlevsel eskitme dört 

şekilde yapılmaktadır (Kadıoğlu, 2014, s.64). Bunlar; kullanım ömrünü sınırlandırma, malzeme 

kalitesini düşürme, yeni sürümler ile eski sürümler arasında uyumsuzluk yaratma ve yüksek tamir 

maliyetleri çıkartmaktadır (Orbach, 2004). Örneğin, kuvars bir kol saatinin, gövdesi ve arkası 

paslanmaz çelik malzeme iken saat ve takvim ayarlamak için kullanılan pimi bir yıllık bir süre 

içerisinde oksitlenmesine neden olan bir malzemeden yapılarak işlevsel olarak eskitilmektedir. 

Bu tür eskitme, ürünün tasarlandığı ilk anda planlanır ve o andan itibaren diğer geliştirme 

aşamalarına taşınır. Bu nedenle ürünün şirket tarafından öngörülen kullanım ömrüne uymasını 

garanti altına almak için gerekli unsurların dahil edilmesi esasına dayanmaktadır (Pineda ve 

Salmoral, 2017). Bu tür eskitme sonucunda şirketler ürün yaşam süresini öğrenir ve eskitmeyi 

pekiştirmek için aşağıdaki gibi tamamlayıcı süreçleri uygulamaktadır (Pineda ve Salmoral, 

2017:10): 

 Ürünün ikamesinin gideri, onarım ücretlerine benzer duruma getirilmektedir.  

 Ürünler, şirketin öngördüğü kullanım süresine ulaştıktan sonra teknik hizmeti yüksek, 

maliyetli ve zor hale getirmek.  

 Ürünlerin, yedek parçalarının veya aksesuarlarının üretimini durdurarak kullanılabilirliğinin 

zorlaştırılması. 

Yenilikler, gelişmenin ve ilerlemenin göstergesi ve başka oluşumların tetikleyicisi kabul 

edilmesinden dolayı bu eskitme türü müşteriler ya da tüketiciler açısından hoşgörüyle karşılanıp 

kabul edilebilir (Soto Pineda ve Prada Salmoral, 2017). Bu yüzden teknolojik iyileştirme olarak 

kabul edilen değişimler genellikle yenilik olarak pazara arz edilmektedir. Üreticiler, ürünleri 

üzerinde kısıtlı teknolojik güncelleme yoluyla bu tür eskitmeye daha sık maruz bırakmaktadır 

(Satyro, Sacomano, Contador ve Telles, 2018). Kısıtlı teknolojik güncelleme için tasarım, 

ürününün yazılımının ya da donanımının (fiziksel olarak uygun dahi olsa) kasıtlı olarak 

güncellenememesi veya güncellense dahi düşük performansa sahip olacak şekilde tasarlanmasıdır 

(Kaya, 2020). 

Tüketicilerin, ürünleri değiştirme kararı kendi tercihleri gibi görünse de teknolojik yetersizlik 

nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamaması tüketicileri değiştirmeye zorlamaktadır (Satyro ve 

diğerleri, 2018; Wieser ve Tröger, 2018). Teknolojik ürünler pazara sunan şirketlerin sıklıkla 

başvurduğu bir stratejidir. Özellikle cep telefonu pazarında her yıl yeni bir modelin pazara 

sürülmesi ve tüketicilerinde heyecanla yeni modeli beklemeleri alışıla gelmiş bir durum olarak 

görülmektedir. 

Psikolojik veya Tarz Eskitmesi 

Arzu edilebilirliğin eskitmesi, cazibe, sembolik ya da öznel eskitme olarak da bilinen “psikolojik 

eskitme” ürün bozulmadan değiştirilmesine neden olan oldukça sık karşılaşılan en eski planlı 

eskitme türüdür. Kalite ve performans açısında sağlam durumda olan ürünlerin üzerinde stil veya 

başka tür değişiklikler yapılarak insanların zihninde modası geçmiş duruma getirilmesidir 

(Kessler ve Brendel, 2016; Packard ve McKibben, 1963). Psikolojik eskitme, soyut ve özneldir. 

Zaman içerisinde ürünlere ilgi duymadığımızda veya onlardan tatmin olmadığımızda ortaya 

çıkmaktadır (Cooper, 2004; Fels, Falk ve Schmitt, 2016). 

Pazarlamanın önemli konularından biri olan trendler, üreticilerin sürekli olarak yeni stillerle 

satışlarını sürekliliğini sağlar. Genellikle, giysi ve ev eşyalarının sezonluk olarak değiştirilmesi 
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ve bir sonraki sezonun trendi üzerine üreticiler arasında yapılan anlaşmalar psikolojik eskitme 

eleştirilerinde karşımıza çıkmaktadır (Kaya, 2020). Yapılan araştırmalar, tüketicilerin ellerindeki 

ürünlerden vazgeçme sebeplerini yeni çıkan ürünlerin sembolik değerinin çekici hale gelmesine 

işaret etmektedir. Bu durumda, şirketleri yeni ürün geliştirmeye tüketici kararlarının 

yönlendirildiğini öne sürülmektedir (Cooper, 2010; Spinney, Burningham, Cooper, Green ve 

Uzzell, 2012). Bir ürünün en yeni sürümünü satın alma arzusunu tetikleyecek ürünler 

tasarlanmaktadır. Pazara yeni sürülen bu en son sürüm teknolojik cihazlar, çalışır durumda ve 

dayanıklı muadillerinin yerini almakta. Böylece son çıkan ürünler, yeni statü sembolleri olarak 

konumlandırılmaktadır. 

İnsanlar bir ürünün daha yeni versiyonlarını tükettiğinde, modası geçmiş versiyon piyasada değer 

kaybetmektedir. Bu tür eskitme, yeni mallar için talep yaratmanın bir yoludur. Yine de talep, 

satıcılar tarafından teşvik edildiğinden ve müşterilerin kendisinden gelmediğinden yanlış bir 

ihtiyaç duygusunu tetikleyebilir (Rivera ve Lallmahomed, 2016). Psikolojik eskitmenin tanımı 

yorum için en geniş alanı bırakır. Çekicilik veya memnuniyet kaybı, bireysel müşteriye bağlı 

olarak açıkça özneldir ve değişen müşteri ihtiyaçlarına da bağlı olabilir.  

Ekonomik veya Sistematik Eskitme 

Mevcut bir ürünü elden çıkarmak veya başka bir ürünle değiştirmek yerine elde tutmanın mali 

dezavantajına ekonomik eskitme denir. Ekonomik eskitme, ürünlerin artık elde tutulmaya değer 

olmadığının düşünülmesine neden olan finansal faktörler olduğunda ortaya çıkar (Cooper, 2004). 

Ekonomik olarak eskiyen ürünlerin elde tutulması tüketici için maliyetli olmaya başlamıştır. 

Örneğin LCD televizyonlar pazara sürüldüğünde tüplü televizyonların üretimi durdurulmuştur. 

Üretimleri durdurulan ürünlerin yedek parçalarının da bulunması zorlaşacağı için bu ürünlerin 

elde tutulması yerine yenileriyle ya da yeni sürümleri ile değiştirilmesi gereklidir (Feldman ve 

Sandborn, 2007; Singh ve Sandborn, 2006). Bu eskitme türüyle ilgili ilk örneklere bakıldığında 

CD'ler ve DVD'ler pazarda yerlerini almaya başladığında video ve kaset okuyucuların üretiminin 

durdurulmasıdır. 

Sistematik eskitme, ürünün kullanıldığı sistemin yavaşlaması ya da artık üretici şirketin destek 

vermediği durumlarda yeni bir sürümüyle değiştirilmesidir. Telefon üreticilerinin yeni bir model 

çıkardıklarında eski modellerine sistem desteği vermemeleri gibi sıklıkla başvurduğu 

yöntemlerden biridir. Yeni ürünlerle değiştirilen ve kullanılmaz duruma gelip atılan ürünlerin 

genellikle onarılabilir veya yeniden kullanılabilir durumdadırlar (Van Nes ve Cramer, 2006). 

Fakat elektronik cihazların tamir ve onarımı nadiren yapılmaktadır. Çünkü yeni bir ürün satın 

almak genellikle daha ucuzdur (Rivera ve Lallmahomed, 2016). 

Ekonomik ve sistematik eskitme stratejileri kullanılamaz duruma getirilen ürünlerle yeni sürüm 

ya da mali açıdan daha faydalı olan yeni ürünlerin satın almaları sağlanmaktadır. 

Kalite veya Teknik Eskitme  

Kalite veya teknik eskitme, ürünlerin garanti sürelerinin sona ermesinden hemen sonra ürün 

bileşenlerinin aşınacak biçimde tasarlanmasıdır (Cooper, 2010; Satyro ve diğerleri, 2018; Soto 

Pineda ve Prada Salmoral, 2017). Kısaca ürünlerin garanti süresi dolduktan sonra arızalanması 

veya bozulmasının planlanmasıdır.  

Bu tür eskitme, ürünün önceden belirlenmiş sayıda döngüden sonra çalışmayı durduracağı şekilde 

tasarlanmasıdır (Rivera ve Lallmahomed, 2016). Bu durum “son kullanma tarihi” olarak ürün 

etiketlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu tarihten sonra dayanıklı tüketim mallarında ürün 

arızalanabilir, gıda ürünlerinde ise bozulmalar söz konusudur. Örneğin, Hewlett Packard (HP) 

ürettiği yazıcılar, belirli bir son kullanma tarihi olan ve ardından dolu veya boş olarak çalışmayı 

bırakan mürekkep kartuşlarıyla tasarlanmıştır. HP, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda 

mürekkep kalitesini koruma amaçlı olduğunu iddia etmiştir. Mürekkep kartuşunun içindeki 

mikroçip bu tarihi kontrol ederek sürenin bitiminde yazıcının çalışmasını durdurmaktadır. 

Yazıcının tekrar çalışması için kartuşun değiştirilmesi gerekmektedir (Cantrell, Suchard, Wu ve 

Gerona, 2012). 

Tasarım sürecinde aşınmaya ve bozulmaya maruz kalan kritik bileşenlerin değiştirilmesi o kadar 

pahalıdır ki yeni bir ürün satın almak daha ucuzdur. Bu durumla en sık karşılaşılan sorunlarda bir 
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tanesi bazı çamaşır makinelerinde rulmanların kırılmasıdır, tamiri çok pahalı olduğu için 

müşteriler yeni bir çamaşır makinesi almak zorunda kalmaktadır. Bazı durumlarda, cihazın belirli 

bir parçası bozulduğunda, üreticiler yedek parçaları ya kullanılamaz hale getirir ya da pahalı hale 

getirirler. Böylece tamir ettirmenin ekonomik bir anlamı kalmamaktadır. Bazı durumlarda 

ürünler, belirli sayıda kullanıldıktan sonra tekrar satın alınması gerekecek şekilde tasarlanır. 

Xerox ve Kodak, fotokopi makinelerinin ekipmanlarının temel bileşenlerini daha hızlı eskiyecek 

şekilde tasarlayarak daha uzun süre kullanımının önüne geçerek dayanıklılığını azaltmıştır 

(Borenstein, 2012). 

Planlı Eskitmenin Uygulanmasında Apple Örneği  

Kavramsal çerçeve bölümünde planlı eskitme kavramı ve türleri açıklanmıştır. Planlı eskitme 

sanayi devriminden bu yana birçok şirketin uyguladığı bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Planlı eskitme stratejisi türlerinin uygulayan teknolojik ürünler sektöründeki en güçlü bilgi 

teknolojileri şirketlerinden biri Apple’dir. Apple’nin ürünlerini kullanan birçok tüketici ürünlerin 

kullanım süreleri ya da sistemsel eskimelerinden kaynaklı şikayetlerini dile getirmişlerdir. Hatta 

bazı tüketiciler yaşadıkları sıkıntılarla ilgili şirkete dava açmıştır. Apple ürünleriyle ilgili en çok 

şikâyet edilen sorun ise yerinden çıkarılamayan bataryalardır. Bu bataryaların değiştirilebilmesi 

için ekstra masraf yapılması gerekmektedir. Son zamanlarda en çok şikâyet edilen konu ise yeni 

güncellemelerle eski model cihazlarında yaşanan yazılımdan kaynaklanan yavaşlamalardır. 

Örneklerde bahsedilen planlı eskitme yöntemlerini pazarda kullanan tek şirket değildir. Fakat en 

büyüklerinden ve güçlülerinden birisidir.  

Apple’nin, Mac serisi bilgisayarları en iyi bilinen donanım ürünlerindendir. Diğer ürünleri ise 

iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar, Apple Watch akıllı saat, airpods 

kulaklık ve Apple Tv’ dir. 1976 yılında kurulan şirket, yeni yazılımlar ve alanlar geliştirerek 

pazardaki sürekliliğini sağlamaktadır. 2001 yılının son çeyreğinde, iPod ile müzik çalar 

piyasasına hızlı bir giriş yapmıştır. İPod’la birlikte geliştirilen iTunes yazılımı, iPod’un en popüler 

müzik çalar cihazı olmasını sağladı. Bir çevrimiçi müzik mağazası olan iTunes Store, 2003 yılının 

Nisan ayında hizmete girmiştir. Apple, 2007 yılında asıl ses getirici adımını attı ve iPhone marka 

akıllı telefonunu piyasaya sürüldü. Bu tarihten sonra şirket teknoloji devi olma yolunda emin 

adımlarla ilerlemeye başladı. Bu yolda ilerken de planlı eskitme stratejisini kullandığı örneklerle 

karşımıza çıkmaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi planlı eskitme stratejisi türleri birbiriyle kesin 

çizgilerle ayrılmamıştırlar. Şirket teknolojik eskitme stratejisini uygularken diğer yandan 

psikolojik olarak da ürünlerini eskitmektedir. Aşağıda Apple’nin planlı eskitme stratejisini 

kullandığı ürünleri ve yaşanılan problemler detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 

Teknolojik veya İşlevsel eskitme 

Teknolojik ve işlevsel eskitme stratejisini kullanırken ürünlere yeni özellikler eklenir ya da yeni 

sürümlerini pazara sunar. Bu eskitme türü Apple’nin ilk olarak kullanmaya başladığı eskitme 

türlerindendir. Apple, iPod modelini pazara sunduğunda taşınabilir medya çalar alanında bir 

devrim yaşanmıştır. iPod’un satışları istikrarlı şekilde artmaktaydı ve pazarın doymasını 

istemiyordu. İşte tam da bu nokta da planlı eskitme devreye girmektedir. Casey Neistat adında bir 

Youtuber aldığı iPod’la ilgili kısa bir süre sonra batarya sorunu yaşamıştır. Bu durumla ilgili 

şirketle iletişime geçtiğinde dahili bataryayı değiştirmek yerine yeni bir batarya satma politikası 

uygulanmıştır. Casey Neistat durumu anlatan ilgili bir video çekerek tepkisini tüm dünyaya 

duyurmuştur. Videoyu izledikten sonra aynı durumu yaşayan bir Avukat konuyla ilgili dava 

açmıştır. Dava sırasında Apple, iPod’un batarya tasarımlarını ve teknik özelliklerini paylaşmak 

durumda kalmıştır.  Şirketin, lityum bataryaların tamamının kısa bir süre sonra bozulacak şekilde 

tasarladığı fark edilmiştir. Apple, davacılara tazminat ödemiş ve taraflar anlaşmaya varmıştır. 

Dava sürecinden sonra iPod bataryaları için değişim servisi hizmeti vermeye başlamış ve garanti 

süresini de 2 yıla kadar uzatılmıştır. Batarya değiştirmeyi engelleyecek şekilde tasarladığı işlevsel 

eskitme stratejisi planlı eskitme ile ilgili ilk davasıdır. Fakat son davası olmamıştır. 

iPhone ve iPad gibi cihazlarını da kullanıcıların batarya değiştirmesini engelleyecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu nedenle, bataryanın kullanım kapasiteleri azaldığında tüketiciler ya yeni bir 

cihaz satın alınıyor ya da batarya değişimi yapmak zorunda bırakılıyordu. Batarya değişimi 
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şirketin yetkili olduğu servisler tarafından yapılmaktadır. Batarya değiştirme maliyetleri, garanti 

bitiminden sonra 2018 yılından önce çıkan iPhone modelleri için 829 TL, 2018 yılından sonraki 

modeller için 1179 TL’dir (Apple, t.y.-a). Müşteriler tarafından çıkarılamayan bataryalar 

ürünlerin daha kısa ömürlü olmasına sebep olmuştur. Çünkü ürünün şirkete geri gönderilmesi ve 

değiştirilecek batarya için gereğinden fazla fiyat ödenmesi gerekiyordu. Bu durum birçok 

tüketicinin ürünü yenisiyle değiştirmeye karar vermesine yol açmıştır.   

Apple’nin yaptığı diğer bir işlevsel eskitme telefonların şarj giriş yuvalarını her iPhone modelinde 

farklı şekilde tasarlamasıdır. Böylece iPhone, akıllı telefonları sadece kendi modelleri ile uyumlu 

şarj aletlerini kullanmak zorundaydı. Apple, USB güç adaptörlerinin her biri 50-60 Hz aralığında 

100-240 V AC nominal güç sağlayan güç kaynaklarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca 

A Tipi (yassı, paralel uçlu tasarım) Apple 5 W, 18 W ve 20 W USB-C güç adaptörlerinin yanı 

sıra 10 W ve 12 W USB güç adaptörleri, 400 Hz'de 115 V AC nominal güç sağlayan güç 

kaynaklarıyla kullanım için IEC/UL 60950-1 ve IEC/UL 62368-1 standartlarıyla da uyumludur 

(Apple, 2021). Eğer bir İPhone telefona sahip iseniz ürününüzle ilgili her şeyi takip etmeniz 

gerekmektedir. 

Şirket, iPhone 12 modelini “Hi, Speed” etkinliği ile 2020 yılında tanıttı. Bu modelin 13 yıl önce 

üretilen iPhone 2g’ye oranla çok daha hızlı olduğunu belirtilmiştir (Apple, 2020). Pazara yeni 

çıkarılan bu ürünün bir önceki ürünlerden daha hızlı olduğu vurgusu ve ürünün “yeni” olması, 

işlevsel olarak daha iyi olacağı algısı yaratılmaktadır. Diğer modellerden farklı olarak bu model 

kablosuz şarj “MagSafe” özelliği ile yepyeni bir çağın başlangıcı olarak görülmektedir. Bu 

özellikle beraber müşterilerin bir yıl önce almış oldukları iPhone11 hem teknolojik olarak hem de 

psikolojik olarak eskimiş duruma gelmiştir.  

Apple marka “Watch Series 7” akıllı kol saati sahibi olmak isteyen bir tüketici, satın aldığı Apple 

Watch için en yeni iOS sürümü yüklü iPhone 6s veya daha yeni bir iPhone model telefona sahip 

olmalıdır (Apple, t.y.-b). Tüketici, iPhone 5 ya da iPhone 5s kullanıyor ise bu durumda planlı 

eskitme kapsamında teknolojik eskitmenin “yeni sürüm ile uyumsuzluğu” ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu durumda tüketicilere sadece bir akıllı saat değil yanında saatin çalışmasını 

destekleyen diğer ürünleri de satın alması sağlanmaktadır. Eski model bir Apple ürününe sahip 

tüketiciler, her an sistemsel bir yavaşlama, yazım güncellemesi desteğinin verilmemesi ya da 

ürünün her an üretimden kalkmasıyla karşı karşıya kalmaktadır. 

Psikolojik veya tarz eskitmesi ve Sistematik eskitme 

Psikolojik olarak eskitme, ürünlerin tüketicilerin zihninde eski cazibelerinin kalmamasıdır. 

Müşterilerin ya da tüketicilerin sahip oldukları ürünlerin yeni bir modeli pazara sürüldüğünde 

mevcut ürünlerinden memnun olmama durumudur. Bu eskitme türü, tüketicilerin ihtiyaçlarına 

yönelik bakış açılarında değişim olduğunda, yeni ve farklı dizayna sahip mallar pazara girdiğinde, 

reklamların ve modanın etkisiyle ortaya çıkmaktadır (Çerçi, 2019:15). Akıllı telefon sektöründe, 

her yıl yeni bir model telefon piyasa sürülmektedir. Bu durumda bir önceki sene piyasaya sürülen 

model planlı olarak eski duruma gelmektedir. Akıllı telefon sektöründeki Samsung, Xiaomi, 

Oppo ve Huawei gibi birçok şirketin kullandığı satış arttırma stratejisidir. Şirketler, her yıl yeni 

bir model veya yeni bir ürün yelpazesi pazara sunmaktadır. Müşteriler bu duruma o kadar 

alışmışlardır ki her yıl yeni modelin tanıtımının yapılmasını sabırsızlıkla beklerler. Yeni bir model 

pazara sunulmadığında şirketin yeterince yenilikçi olmadığı düşüncesi akıllara gelmektedir.  

Apple, ilk akıllı telefonu iPhone 2G’yi pazara sunduğu 2007 yılından bu yana “Plus”, “Max” ve 

“S” modelleri dahil toplamda 34 model pazara sürülmüştür.  Tablo 1’de Apple’nin her yıl yeni 

bir telefon modeli pazara sunduğu görülmektedir. 2013 yılı dahil olmak üzere her yıl aynı modelin 

farklı versiyonlarını pazara sunmaktadır. Bu durum 2 yıllık garantiye sahip akıllı telefonlar için 

garantisi süresi dolmadan yeni bir modelin pazara çıktığı anlamına gelmektedir. Ürünlere görsel 

açıdan bakıldığında aralarında çok az farklar bulunmaktadır. Şirket, akıllı telefon üretimi 

yaparken hem sistematik eskitme hem de psikolojik eskitme stratejilerini birlikte kullanmaktadır. 

Aslında sistematik eskitmenin bir sonucu olarak psikolojik eskitme yapılmaktadır. 
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Tablo 1: iPhone telefon modelleri ve pazara çıkış tarihleri 

iPhone Modelleri Pazara Çıkış yılları 

iPhone 2G* 2007 

İPhone 3G* 2008 

İPhone 3GS* 2009 

iPhone 4* 2010 

İPhone 4S* 2011 

iPhone 5* 2012 

İPhone 5C-5S* 2013 

İPhone 6- 6 plus* 2014 

İPhone 6S- 6S Plus* 2015 

İPhone SE (1. Nesil)- iPhone 7 - 7 Plus 2016 

İPhone 8- 8 Plus 2017 

İPhone X-XR- XS-XS Max 2018 

iPhone 11-11 Pro- 11 Pro Max 2019 

iPhone SE (2. nesil)- 12- 12 mini- 12 Pro- 12 Pro Max 2020 

iPhone 13- 13 mini- 13 Pro- 13 Pro Max  2021 

İPhone SE (3. Nesil) - 8Mart- 2022 tanıtım 2022 

Kaynak: https://support.apple.com/tr-tr/HT201296 

                              *Apple, bu modelleri için artık donanım ve yazılım desteği vermemektedir. 

Sistematik eskitme, yeni çıkan iOS sürümüyle eski iPhone modellerinde güncelleme desteğinin 

verilmemesidir. Bu durumda eski model iPhone sahip olan tüketiciler yeni modeli satın almaya 

zorlamaktadır. Eskitme veya ara yüz standartlarının yenileriyle güncellenmesi önceki sürümlerin 

bunu destekleyemeyeceği anlamına gelmektedir. Şirketin, eski telefonları yavaşlatan yazılım 

güncellemeleri sistematik eskitmeye iyi bir örnektir. Tablo’2 incelendiğinde şirketin her yıl iOS 

yazılımının yeni bir sürümü kullanıma sunduğu görülmektedir. Her yıl yeni bir model iPhone 

piyasaya sürdüğünde yazılımını da güncelleştirmekte ve eski model iPhone’larına yazılım 

güncelleme desteği vermemektedir. 

Tablo 2: iOS sürümleri ve kullanım yılları 

iOS Sürümleri Kullanım yılları 

iOS 9 2015 

iOS 10 2016 

iOS 11 2017 

iOS 12 2018 

iOS 13 2019 

iOS 14 2020 

iOS 15 2021 

iOS 16 * 2022 

                  *Tahmini çıkış yılı 

Ekonomik Eskitme 

Ürün artık enerji tasarrufu sağlamıyorsa, onarım maliyeti ve yedek parça fiyatları yüksekse 

ekonomik eskitme gerçekleşebilir (Cooper, 2004). Apple incelendiğinde ekonomik eskitme, eski 

ürünlerine artık yazılım ve donanım desteği vermediği zaman görülmektedir.  

Apple destek sayfasında iPhone, iPad, iPod, Mac veya Apple TV ürünlerinin sahiplerinin, ürünün 

satış için Apple tarafından dağıtıldığı son tarihten itibaren en az 5 yıl boyunca Apple servis 

sağlayıcılarından hizmet alarak parça edinebilecekleri açıklanmıştır. Fakat yasal zorunluluk 

gereğince daha uzun bir süre boyunca veya parçaların bulunabilirliğine bağlı olarak 7 yıla kadar 

hizmet almak ve parça edinmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, Mac dizüstü bilgisayarlar, 

parçaların bulunabilirliğine bağlı olarak ürünün satış için dağıtıldığı son tarihten itibaren yalnızca 
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bataryalarını kapsayan 10 yıla kadar uzatılmış onarım süresine uygun olduğu bildirilmektedir. 

Apple, teknolojik açıdan eski olan, satıştan kaldırılmış belirli ürünlere donanım servisi sağlamaya 

devam etmez. Tablo 1 de görüldüğü gibi 2016 yılından önce üretilen iPhone modellerinin üretimi 

durdurulduğunu için bu ürünlere sahip müşterilerin yeni bir telefon almaları artık zorunluluk 

haline gelmektedir. 

Kalite veya teknik eskitme 

Kalite eskitmesi, ürünlerin garanti süreleri sona erdikten sonra ürünlerde yaşanan sorunlardır. 

İngiltere’de bir milletvekili tarafından hazırlanan raporda, Apple’nin ürünlerinde kalite eskitmesi 

yaparak ürünlerin ömrünü kasıtlı olarak kısalttığı yönünde iddiada bulunmaktadır. Şirketin kasıtlı 

olarak ürünlerini tamir etmeyi neredeyse imkânsız hale getirdiğine söylenmektedir. 

Cihazlarındaki dahili bileşenleri lehimleyerek tamir edilmesi zor hale getirdiği yer verilmektedir. 

Raporda, özellikle Apple ürünlerinin onarılması zor ve maliyetli olduğu için tüketiciler cihazlarını 

onarmaktansa, yenisini satın almaya yöneldiği belirtiliyor. Tablo 3’te son model bir iPhone 13 

telefonunuzun garanti kapsamı dışındaki onarım fiyatları görülmektedir. Türkiye gibi bir ülkede 

başlangıç fiyatı 24.499 TL olan bir telefonun garanti kapsamı dışında onarım fiyatlarının 

neredeyse yarı fiyatı olması müşterilerin yeni bir telefon olmasına yönlendirmektedir. 
Tablo 3: iPhone 13 Garanti Kapsamı Dışı Onarım Fiyatları 

Model  Diğer hasar (garanti kapsamı dışında) 

iPhone 13 Pro Max 14.299 TL 

iPhone 13 Pro 13.099 TL 

iPhone 13 10.649 TL 

iPhone 13 mini 8.799 TL  
Kaynak: https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair/service 

Apple’nin diğer bir kalite veya teknik eskitme yöntemi ise ürettiği cihazlarındaki vidaların özel 

olmasıdır. Bu vidalar yalama olmuş ya da sıyrılmış olarak tasarlanmıştır. Bu vidalara sahip 

cihazların içinin açılabilmesi sadece yetkili servisleri tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 

Apple cihazınızın kamerasını değiştirdiğinizde ise cihaz çalışmamaktadır.  iPhone 12 Pro 

modelinin de kamera değiştirilebiliyorken iPhone 12 modelin de değiştirilememektedir. iPhone 

12 modelinde kamerayı değiştirdiğinizde telefonunuz istendiği gibi verimli şekilde 

çalışmamaktadır. Bu stratejisi sayesinde hem kalite eskitme hem de teknik olarak eskitme 

yapılarak iPhone telefonların yenisinin alınmasıyla şirket devamlılığını sağlamaktadır.  

Apple, yıllardır gelen tamir odaklı birçok şikâyet sonrasında geçtiğimiz aylarda duyurduğu kendin 

tamir etme hizmetini Amerika’da kullanıma sundu.  “Self Service Repair” isimli programla 

kullanıcılar tamir kitleri satın alabilecek ve kendi telefonlarını kendileri tamir edebilecekler. 

Tamir kitlerinin içinde gerekli yedek parçalar, araç gereçler ve onarım kılavuzları bulunmaktadır. 

Şirket şimdilik Amerika’da kullanıma sunduğu hizmetinin fiyatları bir hayli dikkat çekiyor. 

Nitekim, iPhone 12 ve 13’lerde batarya değişimi için 69 dolar (1104 TL), ekran tamir kiti için 

267 dolar (4272 TL) ödemeniz gerekiyor.   

iPhone’ların hafızalarının harici hafıza kartları ile yükseltilmesi mümkün değildir. Telefonlar 

genellikle iki ya da üç farklı depolama seçeneği ile satışa sunulmaktadır. Örneğin iPhone 6s 

depolama alanı 16, 64 ve 128 GB seçenekleri ile satışa sunulmuşken, iPhone 13 modeli 128 Gb, 

256 Gb, 512Gb ve 1 TB depolama alanı ile satışa sunulmaktadır (Apple, t.y.). Bu durum mevcut 

telefonun hafızası dolduğu zaman, telefon ile uyumlu bir hafıza kartı ile telefonun hafızasının 

yükseltilmesi yerine tüketicilerini depolama alanı daha yüksek bir iPhone aldırmaya 

yöneltmektedir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Tüketicileri, tekrar satın alma yapmaya teşvik eden planlı eskitme stratejisinin faydaları ve 

zararları literatürde uzun süredir tartışılmaktadır (Bulow 1986, Waldman 1996, Desai ve Purohit 

1998, Hendel ve Lizzeri 1999, Waldman 2003). Planlı eskitme stratejisi, yenilik ve teknolojik 

ilerlemelerle birlikte şekillenmeye devam etmektedir. Ekonomik bakış açısıyla pazar payını 

artırma, üretim devamlılığının sağlanması için birçok şirketin tercihi olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Stratejisinin amacı  tüketicileri, beklenenden daha sık satın almaya teşvik ederek 

işlevsel ürünlere sahip olmak için daha fazla para harcamaya gönüllü şekilde zorlamaktadır 

(Satyro ve diğerleri, 2018). İşletmeler, ürünün kalitesine göre uygun bir fiyat belirleyerek 

satılmasına karar verip öngörülen yaşam döngüsüne göre en ucuz bileşenlerin kullanıma karar 

verirler. Bu yüzden ürün tasarlanması ve üretimi ile ilgili şirket kararları üzerinde etkisi büyüktür.  

Birçok sektörde yeterli düzeyde planlı eskitme yapmak gereklidir. Aksi takdirde şirketler satılan 

ürünlerinin yerine yenileri satmak ve ürünlerinde yenilikler yapmak için ciddi mali sıkıntılarla 

karşılaşırlar. Ayrıca, dayanıklılığın üretilmesi pahalıdır ve birçok müşteri daha uzun ömürlü bir 

ürünün daha yüksek fiyatını ödemeye istekli değildir. Dolayısıyla planlı eskitme, bu koşullara 

uyum sağlayacak bir stratejidir (Kessler ve Brendel, 2016). Yine de bazı firmalar, yüksek 

dayanıklılık stratejisi ile planlı eskitmeden kaçınırlar. Örneğin BMW, tasarım seçenekleri, 

ücretsiz bakım hizmetleri ve ilk dört yıl için uzatılmış garanti süreleri ile ürünlerinin yüksek 

dayanıklılığını müşterine garanti eder. 

Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’na baskı yapıp AB üyesi ülkelerden ve üretici 

şirketlerden, tüketicinin kendi malı üzerinde tamir, bakım ve model yükseltme hakkını 

kullanmasının kolaylaştırılmasını istemiştir. Beraberinde üreticilerin, ürünlerinin öngörülen 

kullanım ömrünü ve ürün için yedek parçalara ihtiyaç duyacağı süreyi beyan etmelerini gerektiren 

bir yasa çıkarılmıştır. Parlamentonun, talebi somut ürünlerin yanı sıra yazılımları da kapsıyor. 

Daha uzun ürün ömrü üzerine çalışmış olan Avrupa Parlamentosu üyeleri, yedek parçaları daha 

düşük maliyetli, yazılım güncelleme ve onarmayı da daha kolay hale getirerek planlı eskime 

sorunuyla başa çıkmayı hedefliyor (Dijital Habitat, 2017). 

Cep telefonları ortalama iki yıl dayanacak şekilde tasarlamaktadır (Wilhelm, 2012). Garanti süresi 

dolduktan sonra şirketler donanım ve yazılım desteğini belli bir ücret karşılığında vermektedir. 

Bir cep telefonunu değiştirmenin birçok değişik nedeni vardır. Bunlar; yeni bir telefona sahip 

olma istediği (psikolojik ya da tarz eskitme), yeni telefonlarda yeni geliştirilmiş fonksiyonların 

kullanılabilirliğidir (işlevsel eskitme), cep telefonu bataryanın çalışmaması veya başka bir onarım 

gerekmesidir (Ekonomik ya da sistematik eskitme). 

Apple ile ilgili mevcut araştırmalar, müşterilerin yeni iOS yazılımı sürümleriyle iPhone'larının 

yavaşladığını hissettiklerini göstermektedir (Mullainathan, 2014). Bu sonucun birkaç nedeni 

olabilir. İlk olarak, işletim sistemi iOS güncellemeleri yoluyla eski iPhone modelleri kasıtlı 

(işlevsel eskitme) olarak yavaşlatmış olabilir. İkincisi, eski iPhone modellerinin işletim sistemi 

daha yeni sürümleri çalıştırma gücüne (teknolojik eskitme) sahip olmayabilir. Üçüncüsü, 

müşteriler eski cihazlarını değiştirmek (psikolojik eskitme) için bir neden arıyor olabilirler 

(Mullainathan, 2014). Apple bu konuda yorum yapmayacağından, ne tür bir eskitme uygulandığı 

ve kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığı tartışmalıdır. Ancak kesinlikle planlı bir eskitme vakası gibi 

görünmektedir. Hatta gerçek nedeni veya stratejiyi gizlemek ve potansiyel itibar risklerini ayrı 

tutmak için farklı eskitme biçimlerinin akıllıca bir arada kullanımıdır. Bu örnekten anlaşılacağı 

gibi Apple cihazlarında tek bir planlı eskitme stratejisi kullanmamaktadır. 

Planlı eskitme türleri uygulanabilmeleri açısından farklılıklara sahiptir. İşlevsel veya teknolojik 

eskitme aralarında en kolay uygulanabilen stratejidir. Üretici şirketler ürünlerinde farklı 

malzemeler kullanarak hızlı aşınma ve yıpranmalarına sebep olarak üretim kalitesini 

düşürmektedirler. Bu stratejinin uygulanmasının nedenleri arasında müşterilerin ürünlere daha 

yüksek fiyatlar ödemeye istekli olmamalarıdır. Ürünlerin daha düşük kalitede üretilmesi daha 

ucuz olduğu için şirketler kalitesi daha düşük ürünler üretmektedir (Kessler ve Brendel, 2016). 

Sonuç olarak işlevsel veya teknolojik eskitme ürünlere verilen değer ve fiyata bağlı olarak 

müşterinin ödeme yapma istediğine bağlıdır. Bir ürün için yüksek fiyat ödemeye istekli müşteriler 

daha az ödemeye istekli müşterilere göre ürünlerden beklentisi daha uzun dayanıklı olmasıdır. Bu 

nedenle, düşük fiyat segmentindeki bir ürün için işlevsel eskitme ürün yaşam döngüsünde daha 

erken bir noktada belirlenebilir. Üretim aşamasında ürün daha ucuza mal edileceği için ürün ömrü 

de kısalacaktır. Müşteri bu ürünleri ucuza aldığı için kendini kandırılmış hissetmeyecektir. Fakat 

Apple örneğine geri dönersek, Apple’nin müşterileri üst segment müşterilerdir. Apple cihazlarına 

yüksek fiyatlar ödeyerek sahip oldukları için kalite beklentileri de uzun süre dayanıklı ürünler 

olarak şekillenmektedir. Apple’nin kullandığı planlı eskitme stratejileri müşterilerini hayal 
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kırıklığına uğratmakta ve bu yüzde sürekli bu konuyla ilgili dava açılmaktadır. Bu davalar da 

şirket itibarını etkilemektedir. 

İşlevsel eskitme noktasına önce gelinmesi, üretim maliyetlerini düşürür ve bunun sonucunda 

ortaya çıkan düşük fiyatlar, pazar tarafından yeni ürün ve teknolojilerin daha erken 

benimsenmesine yol açabilir (Levhari ve Srinivasan, 1969). Apple de işlevsel eskitme noktasına 

erken gelinmekte fakat fiyatlar düşük değildir. Şirket önce ürünü psikolojik olarak modası geçmiş 

hale getirmeye çalışır, ardından teknolojik eskitmeye başlar ve müşteri hala ürününü değiştirmeye 

istekli değilse, sistematik eskitme kullanarak ürün değiştirilmesini sağlamaktadır. Son olarak ise 

ekonomik eskitme kullanarak müşterinin yeni bir Apple ürünü alması sağlanır.  

Ürün değiştirme zamanlaması, planlı eskitme anlatısının önerdiği gibi yalnızca tasarımcılar ve 

pazarlamacılar tarafından belirlenmez, aynı zamanda tüm pazar aktörleri arasındaki etkileşimde 

sürekli olarak yeniden üretilir ve müzakere edilir. Artan yenileme oranlarının altında yatan 

nedenleri ve itici güçleri daha iyi anlamak için, gelecekteki araştırmaların, ürünlerin normal 

sürelerinin ne olduğuna bakılabilir. Diğer araştırmacılara örnek olması açısından planlı eskitme 

strateji incelenirken müşteri odaklı bakılabilir. Şirketlerin planlı eskitme kullanma sebeplerinin 

satışları arttırmak olduğundan bahsettik günümüzde bu durum tersine dönmüştür. Geldiğimiz 

nokta artık tüketiciler daha fazla tüketmek istememektedir. Planlı eskitme stratejisi, tüketim 

psikolojisi boyutundan incelenebilir.  
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Özet 

Bu çalışmada, 2019 yılında Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin bireylerde meydana 

getirdiği belirsizliğe tahammülsüzlüğün e-plansız satın alma davranışını etkileyip etkilemediğini ve bireylerin 

demografik değişkenler itibariyle belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ve e-plansız satın alma davranışlarının gruplar 

arasında herhangi bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda, online olarak gönderilen anketler ile 219 katılımcıdan veriler toplanmış ve elde edilen veriler SPSS 

paket programında değerlendirilmiş olup regresyon analizi, korelasyon analizi, t-testi ve ANOVA testi yapılmıştır. 

Analizler sonucunda belirsizliğe tahammülsüzlüğün e-plansız satın alma davranışını pozitif yönde ve anlamlı olarak 

etkilediği; tüketicilerin cinsiyete, medeni durumuna, yaşa, meslek grubuna ve gelir durumuna göre belirsizliğe 

tahammülsüzlük ve e-plansız satın alma davranışları ile ilgili ifadelerde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Pandemi, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, e-Plansız Satın Alma Davranışı, Online 

Alışveriş. 

 

THE EFFECT OF INTOLERANCE TO UNCERTAINTY ON E-UNPLANNED 

PURCHASING BEHAVIOR: A RESEARCH ON INDIVIDUALS SHOPPING 

ONLINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 

In this study, it is aimed to determine whether the intolerance to uncertainty caused by the Covid 19 pandemic, which 

started in China in 2019 and affected the whole world, affects e-planned buying behavior and whether individuals' 

intolerance to uncertainty levels and e-unplanned purchasing behaviors of individuals in terms of demographic 

variables do not show any difference between groups. It is aimed to show whether it shows or not. In line with the 

purpose of the research, data were collected from 219 participants through online questionnaires, and the data obtained 

were evaluated in the SPSS package program, and regression analysis, correlation analysis, t-test and ANOVA test 

were performed. As a result of the analysis, it was found that intolerance to uncertainty affected e-planned purchasing 

behavior positively and significantly; Significant differences were found in the expressions of intolerance of uncertainty 

and e-planned purchasing behaviors of consumers according to gender, marital status, age, occupational group and 

income status. 

Keywords: Covid 19, Pandemic, Intolerance to Uncertainty, e-Unplanned Purchasing Behavior, Online Shopping. 

1.GİRİŞ   
2019’un son aylarında başlayan ve ülkemizde Mart 2020’de ilk vakası tespit edilen Covid-19 

salgınının etkisi hala devam etmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının haliyle 

insanların yaşamlarında birtakım farklılıklara sebebiyet verdiği tahmin edilmektedir. Özellikle 

pandeminin ilk zamanlarında hükümetler tarafından uygulanan birtakım kısıtlamalar, alışveriş 

merkezi, restoran, eğlence mekânları gibi insanların dinlenme alanı olarak gördükleri yerlerin 

kapatılması onlarda psikolojik bir bunalıma dönüşmüş ve bu bunalım kaygıyı da beraberinde 

getirerek bir belirsizlik durumu oluşturmuştur (Glowacz ve Schmits, 2020; Duman, 2020). Buna 

istinaden bireylerde, bu belirsizliğin engellene bilirliği ya da bu belirsizliğin ilerleyen zamanlara 

taşınması konusunda belirsizliğe karşı bir tahammülsüzlük durumu meydana getirdiği 

düşünülmektedir. Belirsizliğe olan tahammülsüzlüğün salgın döneminde her alanı etkilediği gibi 

tüketici davranışlarını da etkilediği tahmin edilmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamaları, uzun süreli 

evde kalma zorunlulukları, virüsün bulaş riski gibi durumlar tüketicileri online (internet 

üzerinden) satın almaya iten sebeplerden olarak düşünülmektedir. Hatta bu belirsizlikten dolayı 

tüketicilerin stok yapma yarışına girdikleri, ihtiyaç veya ihtiyaç dışı pek çok ürün satın aldıkları 

gözlemlenmektedir (İnce ve Kadıoğlu, 2020). Bu çalışmada, belirsizliğe tahammülsüzlüğün 
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plansız satın alma davranışını etkileyip etkilemediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 

çalışmanın ilk kısmında belirsizliğe tahammülsüzlük, plansız satın alma davranışı ve Covid 19 

kavramları açıklanmıştır. Metodoloji kısmında ise, alan araştırması sonucu elde edilen analiz 

bilgilerine yer verilerek araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen hipotezler test edilmiştir. 

Sonuç kısmında ise, analiz sonucu elde edilen bilgiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Belirsizliğe Tahammülsüzlük 

Belirsizliğe tahammülsüzlük kavramı, ilk defa 1949 yılında psikanalist Else Frenkel Brunswick 

tarafından ele alınmıştır. Bruswick bu durumu, “bir kişilik özelliği” olarak nitelendirmiştir. 

İlerleyen dönemlerde ise Stanley Budner (1962) belirsizliğe tahammülsüzlük durumunu “gerçeği 

algılama yolu” şeklinde değerlendirmiştir (Karataş ve Uzun, 2018). Bu bakış açılarından sonra 

ilgili yazında belirsizliğe tahammülsüzlük kavramı için birçok ve aynı nitelikte tanımlamalar 

yapılmıştır. Belirsizliğe tahammülsüzlük, bireylerdeki farklılıklara bakılmaksızın, olumsuz bir 

olayın meydana gelme durumunun kabul edilemez olarak değerlendirilmesi eğilimidir (Carleton, 

Norton ve Asmundson, 2006). Carleton, belirsizliğe tahammülsüzlüğü, bilinmeyenin ortaya 

çıkardığı korku yani “bilinmezlik” olarak tanımlamıştır (Carleton, 2016). Bunun yanında 

Carleton, belirsizliğe tahammülsüzlüğü, bilinçli veya bilinçsiz olarak algılanan eksik bilgiler 

olarak da görmektedir. Sarıçam (2014) ve arkadaşları ise bu durumu, gelecek ile ilgili 

beklentilerin veya geleceğin net olmaması durumu olarak ifade etmişlerdir. Grenier ve arkadaşları 

belirsizliği, geleceğe dair tahmin edilemeyen durumların bireylerde meydana gelen rahatsızlık 

durumu olarak tanımlamışlardır (Grenier, Barrette ve Ladouceur, 2005). Belirsizlik, insanın 

psikolojisinde olumsuz etkilere sebep olan ve dolayısıyla endişe ve kaygıyı beraberinde getiren 

bir kavramdır (Sarıçam, Erguvan Akın ve Akça, 2014; Sarı ve Dağ, 2009). Araştırmacılar, 

belirsizlik durumunun bireylerdeki özgüveni yok etmesinin yanı sıra onların toplum içinde pasif 

ve tutarsız davranışlar sergilemelerine sebep olduğunu belirtmektedir (Ersöz, Ersöz ve Konuşkan, 

2016). Yani belirsizliği oluşturan uyaranların bir tehdit kaynağı olarak algılanması, yorumlanması 

tahmin edilememesi, karmaşık ve çözülemez olması tahammülsüzlüğe sebep olmaktadır (Grenier 

ve diğerleri, 2005).  

2.2. Plansız Satın Alma Davranışı 
Plansız satın alma davranışı ile ilgili yapılan ilk çalışmaların temeli 1950’lere dayanmaktadır 

(Piron, 1991) ve bu çalışmalarda plansız satın alma davranışı, bir şeyi satın almaya yönelik niyetin 

olmaması durumu olarak değerlendirilmiştir (Akturan, 2010). Plansız satın alma davranışına 

yönelik yazın incelendiğinde, Clover (1950), tüketiciler mağazaya girmeden evvel herhangi bir 

plan yapmadan satın alma davranışında bulunması tanımını yapmıştır. Piron’a göre bu tür satın 

alma davranışı tamamen plansızdır, anlık kararlara dayanır, belirli bir uyaranla açığa çıkar ve 

duygusal bir tepki içerir. Piron, plansız satın almayı planlı satın almanın tersi olarak 

tanımlanmasının daha kolaylaştırıcı bir tanım olacağını vurgulamıştır. Planlı satın alma, 

mağazaya girmeden önce bir satın alma niyetinin oluşturulması ve satın alma eyleminin 

gerçekleştirilmesidir (Piron, 1993). Buna göre plansız satın alma davranışı, satın alma niyetiyle 

satın alma eyleminin aynı anda gerçekleştirilmesi durumudur. Okutan ve arkadaşlarına göre 

plansız satın alma, hiç beklenmedik bir şekilde kendiliğinden meydana gelen ve tüketiciyi satın 

almaya iten bir davranıştır (Okutan,  Bora ve Altunışık, 2013). Plansız satın alma, tüketiciyi anlık 

olarak bir ürünü satın almaya yönlendiren ve aniden satın alma kararı verdiren bir dürtüdür (Rook, 

1987). Yani tüketicide durup dururken satın alma isteği uyandıran bir davranış olarak 

nitelendirilebilir. 

Plansız satın alma, çeşitli ekonomik durum, kişilik özellikleri, zaman, konum ve kültürel 

faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler sadece aynı ürünü satın alma niyeti olan farklı 

müşteriler arasında değil, aynı ürünü satın alan aynı müşteri için farklı satın alma koşullarında da 

farklılık göstermektedir (Stern, 1962). Stern, Plansız satın almayı dört sınıfa ayırmış ve 

tanımlamıştır (Stern, 1962; Piron, 1991; Türk, 2018): 
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i. Saf Plansız Satın Alma: En kolay ayırt edilebilen plansız satın alma türü saf ani satın 

almadır. Pazara yeni giren bir ürünü veya tüketicinin ilk defa gördüğü bir ürünü deneme 

isteğinden doğan bir satın alma işlemidir. 

ii. Hatırlatıcı Plansız Satın Alma: Alışveriş yapan bir bireyin bir ürünü gördüğünde evde o 

ürünün olmadığını hatırlaması üzerine gerçekleşen bir satın alma işlemidir. 

iii. Öneri Plansız Satın Alma: Tüketici bir ürünü ilk kez gördüğünde ve o ürün ile ilgili 

önceden bilgi sahibi olmamasına rağmen o ürüne ihtiyacı varmış gibi düşünüp satın 

alması işlemidir. Bu durum genellikle mağaza sahipleri tarafından tetiklenmektedir. 

iv. Planlanmış Plansız Satın Alma: Bu durum biraz anormal gibi görünse de genelde yapılan 

bir satın alma işlemidir. Birey daha önceden alacağı ürünleri planlayarak alışveriş yapma 

niyetiyle mağazaya gider, ancak mağazada karşılaştığı fiyat indirimleri, kupon teklifleri 

gibi faktörlerden dolayı planladığının dışına çıkarak farklı ürünleri de satın alarak 

mağazadan ayrılır. Bu durumda da planlanmış plansız satın alma işlemi gerçekleşir. 

2.3. Covid 19 Salgını  

Covid 19 diğer bir adıyla yeni tip korona virüsü (SARS-CoV-2) ilk kez Çin’in Wuhan kentinde 

ortaya çıkan küresel bir salgın hastalıktır (Martin-Neuninger ve Ruby, 2020). Yaşadığımız bu 

yüzyılın en önemli hastalığı olarak nitelendirilen bu salgın hastalık, neredeyse tüm ulusları, 

kıtaları, ırkları ve sosyoekonomik gruplardan insanları etkilemiştir. Toplumların hemen hemen 

hepsinin salgın nedeniyle karantinaya alınması, okulların kapatılması, sosyal izolasyon ve 

seyahatlerin durdurulması gibi önlemlerin alınması gündelik yaşamı aniden değiştirmiştir 

(Shanafelt, Ripp ve Trockel, 2020). Salgının hızla yayılması insanlarda panik ve stresi de 

beraberinde getirmiştir. Ayrıca şüpheli vaka ve hasta sayısındaki hızlı artış, salgından etkilenen 

ülkelerin sayısının sürekliliği, tam bir çözümün bulunamaması insanlardaki enfekte olma 

kaygısını daha da arttırmıştır (Bao, Sun, Meng, Shi ve Lu 2020).  

Diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında bu tür salgın hastalıkların yüksek bulaş riski ve ölüm 

oranlarındaki yükseklik nedeniyle en karakteristik özelliklerinin kaygı, korku ve endişe olduğu 

görülmüştür. Yüksek düzeyde kaygı ve korkuya sahip bireyler, olaylar karşısında net ve rasyonel 

düşünemeyebilirler (Ahorsu; Lin; Imani, Saffari, Griffiths ve Pakpour, 2020). Dolayısıyla da 

Covid 19 salgını insanların yaşamını olumsuz etkilemekte ve bu olumsuzluk içinde belirsizliği 

taşıdığı için kaygıya sebep olmaktadır. Ayrıca salgının ne zaman biteceğine dair bilinmezlik 

belirsizliği kaygıyı daha da arttırmaktadır (Çiçek ve Almalı, 2020). Virüsün etkisini ne zaman 

kaybedeceğine ilişkin bir takım tahminler yürütülse dahi (aşı, ilaç gibi tedavilerin etkisini 

göstermesi) bu konuda belirsizlik hala devam etmektedir (Aydın ve Doğan, 2020). 

Bu salgın hastalık, bireylerin satın alma davranışları başta olmak üzere birçok ülkede günlük 

rutinlerinin dışına çıkmalarına ve köklü değişikliklere sebep olmuştur (Martin-Neuninger ve 

Ruby, 2020). Özellikle sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalma zorunluluğunun olması 

bireyleri online satın almaya yönlendirmiştir (İnce ve Kadıoğlu, 2020). 

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Amacı  
Araştırmanın amacı,  belirsizliğe tahammülsüzlüğün e-plansız satın alma davranışını etkileyip 

etkilemediğini incelemektir. Ayrıca belirsizliğe tahammülsüzlük ve e-plansız satın alma 

davranışının demografik özellikler itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır.  

 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri  

Araştırmanın amaçları doğrultusunda hipotezleri şu şekildedir: 
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H1: Belirsizliğe tahammülsüzlük (H1a), İleriye yönelik kaygı (H1b), Engelleyici kaygı (H1c)  ile e-

plansız satın alma davranışı arasında pozitif yönde bir ilişki vardır.  

H2: Belirsizliğe tahammülsüzlük (H2a), İleriye yönelik kaygı (H2b), Engelleyici kaygı (H2c)  e-

plansız satın alma davranışını pozitif yönde etkiler.  

H3: Katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlükleri (H3a) ileriye yönelik kaygıları (H3b) ve 

engelleyici kaygıları (H3c) cinsiyete göre gruplar arasında anlamlı olarak farklılaşmaktadır.  

H4: Katılımcıların e-plansız satın alma davranışları cinsiyete göre gruplar arasında anlamlı 

olarak farklılaşmaktadır.  

H5: Katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlükleri (H5a) ileriye yönelik kaygıları (H5b) ve 

engelleyici kaygıları(H5c) medeni duruma göre gruplar arasında anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır.  

H6: Katılımcıların e-plansız satın alma davranışları medeni duruma göre gruplar arasında 

anlamlı olarak farklılaşmaktadır.  

H7: Katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlükleri (H7a) ileriye yönelik kaygıları (H7b) ve 

engelleyici kaygıları (H7c) yaşa göre gruplar arasında anlamlı olarak farklılaşmaktadır.  

H8: Katılımcıların e-plansız satın alma davranışları yaşa göre gruplar arasında anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır.  

H9: Katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlükleri (H9a) ileriye yönelik kaygıları (H9b) ve 

engelleyici kaygıları (H9c) eğitim durumuna göre  gruplar arasında anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır.  

H10: Katılımcıların e-plansız satın alma davranışları eğitim  duruma göre gruplar arasında 

anlamlı olarak farklılaşmaktadır  

H11: Katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlükleri (H11a) ileriye yönelik kaygıları (H11b) ve 

engelleyici kaygıları(H11c) çalışma durumuna göre  gruplar arasında anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır  

H12: Katılımcıların e-plansız satın alma davranışları çalışma durumuna göre gruplar arasında 

anlamlı olarak farklılaşmaktadır 

H13: Katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlükleri (H13a) ileriye yönelik kaygıları (H13b) ve 

engelleyici kaygıları(H13c) gelir durumuna göre  gruplar arasında anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır.  

H14: Katılımcıların e-plansız satın alma davranışları gelir durumuna göre gruplar arasında 

anlamlı olarak farklılaşmaktadır  

3.3. Araştırmanın Modeli 

Çalışmanın amaçları ve hipotezleri doğrultusunda Şekil 1’deki model geliştirilmiştir. 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

 
 

3.4. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın evrenini pandemi sürecinde internet üzerinden alışveriş yapan bireyler 

oluşturmaktadır. 2021 yılı Ağustos ayında hazırlanan bir rapora göre Türkiye nüfusunun %80,5’i 

aktif olarak internet kullanmaktadır. İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da 

satın alma oranı ise %44,3’dür (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2021). Yapılan araştırma 

çok değişkenli bir analiz olduğundan dolayı  ve bu tarz analizlerde “ulaşılması gereken örneklem 

büyüklüğü bazı araştırmalarda şu aralıklarda olmalıdır” şeklinde ifade edildiğinden (Krejcie ve 

Morgan, 1970) bu çalışma için örneklem büyüklüğü olarak 384 katılımcı hedeflenmiştir. Fakat 

gerek pandemi ve yasaklardan gerekse zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı 219 katılımcıya 

ulaşılmış ve çalışmaya 219 katılımcıdan toplanan verilerle devam edilmiştir. 

Veriler nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılarak 2022 yılı başlarında 

toplanmıştır. Kullanılan anket dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Carleton ve diğerleri 

(2006) tarafından geliştirilen ve Sarıçam ve diğerleri (2014) tarafından Türkçe’ ye çevrilen  iki 

alt boyut (İleriye Yönelik Kaygı, Engelleyici Kaygı) ve 12 önermeden oluşan Belirsizliğe 

Tahammülsüzlük Ölçeği yer almaktadır. İkinci  bölümde Rook ve Fisher, (1995) tarafından 

geliştirilen ve Torlak ve Tiltay, (2010) tarafından Türkçe’ ye çevirilen tek alt boyut, dokuz 

önermeden oluşan Plansız Satın Alma Davranışı Ölçeğine yer verilmiştir. Anketin üçüncü 

bölümünde demografik özellikler ve dördüncü  bölümünde ise katılımcıların internetten alışveriş 

yapma durumlarına yönelik sorular yer almaktadır. 

Çalışmada ilk olarak SPSS programı ile verilerin normal dağılıp dağılmadığını görmek için 

normallik analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesinden dolayı parametrik 

testlerden regresyon analizi, korelasyon analizi, bağımsız örneklemler için t-testi ve ANOVA testi 

yapılmıştır.  

Kullanılan ankette yararlanılan ölçeklere ait bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 
 

 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Ölçeklere Ait Bilgiler 

Ölçek Adı Madde 

Sayısı 

Cronbach’s 

Alpha 

KMO X  Kaynak 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük 12 ,865  

,852 

4,0502  

Sarıçam, vd., 2014 İleriye Yönelik Kaygı 7 ,796 4,1057 

Engelleyici Kaygı 5 ,763 3,9726 

Plansız Satın Alma Davranışı 9 ,878 ,934 3,6910 Torlak ve Tiltay, 2010 

 

 
 

BELİRSİZLİĞE 

TAHAMMÜLSÜZLÜK 

 

İleriye Yönelik 
Kaygı 

 

Engelleyici Kaygı 

 

E-PLANSIZ 

SATINALMA 

DAVRANIŞI 
 

E-PLANSIZ 

SATINALMA 
DAVRANIŞI 

 

Demografik 
Özellikler 

 

BELİRSİZLİĞE 

TAHAMMÜLSÜZLÜK 

 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

4. BULGULAR 

4.1. Katılımcıları Tanımlayıcı İstatistikler 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin demografik bilgiler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Katılımcıların çoğunluğu kadın (%53,4), 31 ve 31 yaşından büyük (%55,7) ve evli (%50,7) olan 

bireylerden oluşmaktadır. Cevaplayıcıların %29,7’si özel sektör çalışanı (kendi işi, esnaf, tüccar, 

işçi vb.) ve %26,9’u da Çalışmayan (emekli, ev hanımı, işsiz vb.) kategorisinde yer almaktadır. 

Katılımcıların %54,8’inin 6000 TL ve altında aylık gelire sahip oldukları görülmektedir. Lisans 

öncesi (İlköğretim, Lise, Ön Lisans) eğitim seviyesine sahip olan bireylerin katılımcıların 

%68,5’ini oluşturduğu ve lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) düzeyde eğitime sahip 

olanların oranın ise %31,5 olduğu görülmektedir. 
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet n % Medeni Durum n % 

Kadın 117 53,4 Bekâr 108 49,3 

Erkek 102 46,6 Evli 111 50,7 

Toplam 219 100 Toplam 219 100 

Yaş n % Eğitim Durumu n % 

20 ve altı 43 19,6 İlköğretim 42 19,2 

21-30 54 24,7 Lise 57 26,0 

31-40 44 20,1 Ön Lisans 51 23,3 

41-50 48 21,9 Lisans 39 17,8 

51 ve üzeri 30 13,7 Lisansüstü 30 13,7 

Toplam 219 100 Toplam 219 100 

Çalışma Durumu n % Gelir Durumu n % 

Çalışmıyor 59 26,9 4000 ve altı 79 36,1 

Öğrenci 38 17,4 4001 – 6000 41 18,7 

Özel Sektör Çalışanı 65 29,7 6001 – 8000 37 16,9 

Kamu Sektörü 

Çalışanı 
57 26,0 

8001 – 10000 32 14,6 

10001 ve üzeri 30 13,7 

 Toplam 219 100 Toplam 219 100 

Tablo 3’te  katılımcıların pandemi sürecinde ve öncesinde online olarak alışveriş yapma 

durumlarına yer verilmektedir. Tabloya göre pandemiden önce internetten alışveriş yapmayıp, 

pandemi sürecinde yapan katılımcıların oranının %20,6; daha önce online alışveriş yapıp, 

pandemi sürecinde de online alışverişe aynen devam eden  bireyler, katılımcıların %35,6’sını 

oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca pandemiden önce online alışveriş yapan ve pandemi sürecinde 

ise online alışveriş oranlarının arttığını söyleyen katılımcıların oranının ise %43,8 olduğu 

görülmektedir. 
Tablo 3. Katılımcıların Pandemi Sürecinde ve Öncesinde Online Alışveriş Yapma Durumları 

Online Alışveriş Yapma Durumları n % 

Önceden internetten alışveriş yapmıyordum. Pandemi sürecinde artık yapıyorum. 45 20,6 

Önceden internetten alışveriş yapıyordum. Pandemi sürecinde de aynen devam ediyorum. 78 35,6 

Önceden internetten alışveriş yapıyordum. Pandemi sürecinde ise arttı. 96 43,8 

Toplam 219 100,0 

Tablo  4’te katılımcıların pandemi sürecinde online alışveriş yapma sıklıklarına yer verilmektedir. 

Katılımcıların %32,9’unun ayda birden fazla; %31,5’inin ayda bir defa ve %35,6’sının da birkaç 

ayda bir online alışveriş yaptıkları görülmektedir. 
 

Tablo 4. Katılımcıların Pandemi Sürecinde Online Alışveriş Yapma Sıklıkları 

Online Alışveriş Yapma Sıklıkları N % 

Ayda birden fazla 72 32,9 

Ayda bir  69 31,5 

Birkaç ayda bir 78 35,6 

Toplam 219 100,0 
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4.2. Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Alt Boyutları ile E-Plansız Satın Alma Davranışı 

Arasındaki İlişki 
Tablo 5’te pandemi sürecinde belirsizliğe tahammülsüzlük ve alt boyutları (ileriye yönelik kaygı, 

engelleyici kaygı) ile e-plansız satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla 

uygulanan korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre pandemi sürecinde 

belirsizliğe tahammülsüzlük ile ileriye yönelik kaygı (r = ,935, p<0,01), engelleyici kaygı (r = 

,901, p<0,01) ve e-plansız satın alma davranışı(r = ,550, p<0,01) değerleri arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca ileriye yönelik kaygı  ile engelleyici kaygı arasında (r = 

,687, p<0,01), ileriye yönelik kaygı  ile e-plansız satın alma davranışı arasında (r = ,517, p<0,01) 

ve engelleyici kaygı ile e-plansız satın alma davranışı arasında (r = ,492, p<0,01) da pozitif yönlü 

anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre H1a, H1b ve H1c hipotezleri kabul 

edilmiştir. 
Tablo 5. Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve E-Plansız Satın Alma Davranışı Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler X  
SS N (1) (2) (3) (4) 

BT (1) 4,0502 ,59250 

 

219 1 

 

   

   

İYK (2) 4,1057 

 

,60749 

 

219 ,935** 1 

 

  

,000   

EK(3) 3,9726 

 

,69624 219 ,901** ,687** 1 

 

 

,000 ,000  

PSA (4) 3,6910 1,00377 219 ,550** ,517** ,492** 1 

,000 ,000 ,000 

**p<0,01 

4.3. Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün ve Alt Boyutlarının E-Plansız Satın Alma Davranışına 

Etkisi 

Tablo 6’da belirsizliğe tahammülsüzlüğün e-plansız satın alma davranışına etkisinin incelendiği 

regresyon analizinin bulguları yer almaktadır. Tabloya göre belirsizliğe tahammülsüzlük 

(β=0,550) e-plansız satın alma davranışını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir. Burada 

R2 açıklanan varyans 0, 30 düzeyindedir. Bu sonuca göre H2a hipotezi kabul edilmiştir. 
Tablo 6. Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve E-Plansız Satın Alma Davranışı Regresyon Analizi 

 

 

 

 

 

Tablo 7’de belirsizliğe tahammülsüzlüğün alt boyutlarının (ileriye yönelik kaygı, engelleyici 

kaygı) e-plansız satın alma davranışına etkisinin incelendiği regresyon analizinin bulguları yer 

almaktadır Tabloya göre ileriye yönelik kaygı (β=0,339) ile engelleyici kaygı (β=0,259), e-plansız 

satın alma davranışını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir. Burada R2 açıklanan 

varyans 0,29 düzeyindedir. Bu sonuçlara göre H2b ve H2c hipotezleri kabul edilmiştir. 
Tablo 7. Belirsizliğe Tahammülsüzlük Alt Boyutları ve E-Plansız Satın Alma Davranışı Regresyon 

Analizi 

 Standardize Edilmemiş Standardize Edilmiş  

P Bağımsız Değ. B S. Hata Beta (ß) T 

Sabit -,094 ,398  -,237 ,813 

İYK  ,560 ,129 ,339 4,336 ,000 

EK ,374 ,113 ,259 3,315 ,001 

F:46,970 , R2:,303  ∆R2:,297 , Bağımlı değişken: P.S.A.D., (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 

4.4. t-testi ve ANOVA Sonuçları 
Tablo 8’de cinsiyet itibariyle katılımcıların yanıtlarında farklılaşma olup olmadığına dair t-testi 

sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre, kadınların genel olarak belirsizliğe tahammülsüzlükleri 

erkeklere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksektir. Alt boyutlarda engelleyici kaygı  

boyutunun kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu; ileriye yönelik kaygı da ise cinsiyet 

itibariyle anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Cinsiyet itibariyle katılımcıların e-plansız 

 Standardize Edilmemiş Standardize Edilmiş  

P Bağımsız Değ. B S. Hata Beta (ß) T 

Sabit -,086 ,393  -,219 ,827 

BT  ,933 ,096 ,550 9,713 ,000 

F: 94,346, R2:,303  ∆R2:,300 , Bağımlı değişken:  P.S.A.D., (*p<0,05**p<0,01***p<0,001) 
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satın alma davranışlarının  kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre H3a, H3c ve H4 hipotezleri kabul edilmiş, H3b hipotezi ise reddedilmiştir.  
Tablo 8. Katılımcıların Cinsiyetleri İtibariyle t Testi Sonuçları 

Tablo 9’da medeni durum itibariyle katılımcıların yanıtlarında farklılaşma olup olmadığına dair 

t-testi sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre, katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlük, ileriye 

yönelik kaygı ve engelleyici kaygı yanıtlarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Medeni 

durum itibariyle katılımcıların e-plansız satın alma davranışlarının evlilerin bekarlara göre daha 

yüksek oranda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, H5a, H5b ve H5c hipotezleri reddedilmiş, H6 

hipotezi ise kabul edilmiştir. 
Tablo 9. Katılımcıların Medeni Durumları İtibariyle t Testi Sonuçları 

Değişkenler Medeni Durum N X  Ss t Sig. 

BT Bekâr 108 4,0625 ,63343 ,302 ,763 

Evli 111 4,0383 ,55240 ,301 

İYK Bekâr 108 4,0794 ,64669 -,631 ,528 

 Evli 111 4,1313 ,56854 -,630 

EK Bekâr 108 4,0389 ,67448 1,393 ,165 

 Evli 111 3,9081 ,71391 1,394 

PSA 

 

Bekâr 108 3,5154 1,05316 -2,587 ,029 

Evli 111 3,8619 ,92638 -2,582 

Tablo 10’da katılımcıların yaşları itibariyle yanıtlarında farklılaşma olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla ANOVA testi sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre katılımcıların yaşları itibariyle 

belirsizliğe tahammülsüzlükleri, ileriye yönelik kaygıları, engelleyici kaygıları ve e-plansız satın 

alma davranışları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan Scheffe Post-Hoc testi sonucuna göre, 20 yaş ve 

altındakilerin (Ort.: 4,2306) belirsizliğe tahammülsüzlüklerinin 21-30 yaş aralığındakilere (Ort. 

3,8287) kıyasla  daha yüksek olduğu; 41-50 yaş aralığındakilerin (Ort. 4,2292) de belirsizliğe 

tahammülsüzlüklerinin  21-30 yaş aralığındakilere (Ort. 3,8287) göre yüksek olduğu 

görülmektedir.   20 yaş ve altındakilerin (Ort.: 4,2193) ileriye yönelik kaygılarının 21-30 yaş 

aralığındakilere (Ort. 3,8228) kıyasla  daha yüksek olduğu; 41-50 yaş aralığındakilerin (Ort. 

4,4018) de ileriye yönelik kaygılarının  21-30 yaş aralığındakilere (Ort. 3,8228) ve 31-40 yaş 

aralığındakilere (Ort. 4,0032) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 20 yaş ve altındakilerin 

(Ort.: 4,0930) e-plansız satın alma davranışlarının 21-30 yaş aralığındakilere (Ort. : 3,2613) 

kıyasla  daha yüksek olduğu görülmektedir. Engelleyici kaygı boyutundaki farklılıkların hangi 

gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan Gabriel Post-Hoc testi sonucuna göre 20 yaş ve 

altındakilerin (Ort.: 4,2465) engelleyici kaygı düzeyleri 21-30 yaş aralığındakilere (Ort. 3,8370) 

kıyasla  daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, H7a, H7b, H7c ve H8 hipotezleri 

kabul edilmiştir. 
Tablo 10. Katılımcıların Yaşları İtibariyle Anova Testi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

Değişkenler Cinsiyet N X  Ss T Sig. 

BT Kadın 117 4,1303 ,57635 2,161 ,032 

 Erkek 102 3,9583 ,60021 2,155 

İYK Kadın 117 4,1355 ,60518 ,778 
,224 

Erkek 102 4,0714 ,61132 ,778 

EK Kadın 117 4,1231 ,65855 3,513 
,001 

Erkek 102 3,8000 ,70134 3,498 

PSA 

 

Kadın 117 3,8063 ,82611 1,830 
,000 

Erkek 102 3,5588 1,16529 1,788 

Değişkenler Yaş N X  F Sig. 

BT 

 

20 ve altı 43 4,2306 4,718 

 

,001 

 21-30 54 3,8287 

31-40 44 3,9337 

41-50 48 4,2292 

51 ve üzeri 30 4,0750 
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Tablo 11’de katılımcıların eğitim durumları itibariyle yanıtlarında farklılaşma olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla ANOVA testi sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre 

katılımcıların eğitim durumları itibariyle belirsizliğe tahammülsüzlükleri, ileriye yönelik 

kaygıları, engelleyici kaygıları ve e-plansız satın alma davranışları istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde farklılık göstermektedir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan 

Scheffe Post-Hoc testi sonucuna göre, lise mezunu bireylerin (Ort.: 4,1930) belirsizliğe 

tahammülsüzlüklerinin lisans mezunu bireylere (Ort.: 3,7436) kıyasla  daha yüksek olduğu; ön 

lisans mezunu bireylerin (Ort. 4,3088) de belirsizliğe tahammülsüzlüklerinin  ilköğretim mezunu 

bireylere (Ort.: 3,8750) ve lisans mezunu bireylere (Ort.: 3,7436) göre daha yüksek olduğu  

görülmektedir. Lise mezunu bireylerin (Ort.: 4,1955) ileriye yönelik kaygı düzeylerinin lisans 

mezunu bireylere (Ort.: 3,7912) kıyasla  daha yüksek olduğu; ön lisans mezunu bireylerin (Ort.: 

4,3697) de ileriye yönelik kaygı düzeylerinin  ilköğretim mezunu bireylere (Ort.: 3,9388) ve lisans 

mezunu bireylere (Ort.: 3,7912) göre daha yüksek olduğu  görülmektedir. Lise mezunu bireylerin 

(Ort.: 4,1895) engelleyici kaygı düzeylerinin lisans mezunu bireylere (Ort.: 3,6769) kıyasla  daha 

yüksek olduğu; ön lisans mezunu bireylerin (Ort.: 4,2235) de engelleyici kaygı düzeylerinin  

ilköğretim mezunu bireylere (Ort.: 3,7857) ve lisans mezunu bireylere (Ort.: 3,6769) göre daha 

yüksek olduğu  görülmektedir. Lisans mezunu bireylerin (Ort.: 2,8462) e-plansız satın alma 

davranışları ilköğretim mezunu bireylere (Ort.: 3,7778), lise mezunu bireylere (Ort.: 3,9123),  ön 

lisans mezunu bireylere (Ort.: 4,1046) ve lisansüstü mezunu bireylere (Ort.: 3,5444) kıyasla  daha 

düşük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, H9a, H9b, H9c ve H10 hipotezleri kabul edilmiştir. 
Tablo 11. Katılımcıların Eğitim Durumları İtibariyle Anova Testi Sonuçları 

İYK 20 ve altı 43 4,2193 7,218 

 

 

,000 

 

 
21-30 54 3,8228 

31-40 44 4,0032 

41-50 48 4,4018 

51 ve üzeri 30 4,1286 

EK 

 

20 ve altı 43 4,2465 2,695 

 

,032 

 21-30 54 3,8370 

31-40 44 3,8364 

41-50 48 3,9875 

51 ve üzeri 30 4,0000 

PSA 

 

20 ve altı 43 4,0930 5,261 ,000 

21-30 54 3,2613 

31-40 44 3,5505 

41-50 48 3,8472 

51 ve üzeri 30 3,8444 

Değişkenler Eğitim Durumu N X  F Sig. 

BT 

 

İlköğretim 42 3,8750 7,731 

 

,000 

 Lise 57 4,1930 

Ön Lisans 51 4,3088 

Lisans 39 3,7436 

Lisansüstü 30 3,9833 

İYK İlköğretim 42 3,9388 6,788 

 

 

,000 

 Lise 57 4,1955 

Ön Lisans 51 4,3697 

Lisans 39 3,7912 

Lisansüstü 30 4,1286 

EK 

 

İlköğretim 42 3,7857 6,777 

 

,000 

Lise 57 4,1895 

Ön Lisans 51 4,2235 

Lisans 39 3,6769 

Lisansüstü 30 3,7800 

PSA 

 

İlköğretim 42 3,7778 12,026 ,000 

 Lise 57 3,9123 

Ön Lisans 51 4,1046 

Lisans 39 2,8462 
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Tablo 12’de katılımcıların çalışma durumları itibariyle yanıtlarında farklılaşma olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla ANOVA testi sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre katılımcıların çalışma 

durumları itibariyle belirsizliğe tahammülsüzlükleri, ileriye yönelik kaygıları, engelleyici 

kaygıları ve e-plansız satın alma davranışları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık 

göstermektedir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan Scheffe Post-

Hoc testi sonucuna göre, kamu sektöründe çalışanların (Ort.: 3,7807) belirsizliğe tahammülsüzlük 

düzeyleri çalışmayan bireylere (Ort.: 4,1172), öğrencilere (Ort.: 4,2917) ve özel sektörde 

çalışanlara (Ort.: 4,0846) kıyasla  daha düşük olduğu görülmektedir. Kamu sektöründe 

çalışanların (Ort.: 3,8947) ileriye yönelik kaygı düzeyleri öğrencilere (Ort.: 4,2594) kıyasla  daha 

düşük olduğu görülmektedir. Kamu sektöründe çalışanların (Ort.: 3,6211) engelleyici kaygı 

düzeyleri çalışmayanlara (Ort.: 4,0678), öğrencilere (Ort.: 4,3368) ve özel sektörde çalışanlara 

(Ort.: 3,9815) kıyasla  daha düşük olduğu görülmektedir. Kamu sektöründe çalışanlara (Ort.: 

3,1813) e-plansız satın alma davranışları çalışmayanlara (Ort.: 4,0301) öğrencilere (Ort.: 3,8158) 

ve özel sektörde çalışanlara (Ort.: 3,7573) kıyasla  daha düşük olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçlara göre, H11a, H11b, H11c ve H12 hipotezleri kabul edilmiştir. 

 
Tablo 12. Katılımcıların Çalışma Durumu İtibariyle Anova Testi Sonuçları 

 

 

Tablo 13’te katılımcıların gelir durumları itibariyle yanıtlarında farklılaşma olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla ANOVA testi sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre 

katılımcıların gelir durumları itibariyle belirsizliğe tahammülsüzlükleri, ileriye yönelik kaygıları, 

engelleyici kaygıları ve e-plansız satın alma davranışları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

farklılık göstermektedir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan Scheffe 

Post-Hoc testi sonucuna göre, 4000 TL altında geliri olan bireylerin (Ort.:4,3428) belirsizliğe 

tahammülsüzlük düzeyleri 4001-6000 TL aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 3,7602), 6001-

8000 TL aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 3,8041) ve 10000 TL ve üzerinde geliri olan 

bireylere (Ort.: 3,8333) kıyasla  daha yüksek olduğu ve 8001-10000 TL aralığında geliri olan 

bireylerin (Ort.: 4,1875) de belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri 4001-6000 TL aralığında geliri 

olan bireylere (Ort.: 3,7602) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 4000 TL altında geliri olan 

bireylerin ileriye yönelik kaygı düzeyleri 4001-6000 TL aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 

3,7596) ve 6001-8000 TL aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 3,8687) kıyasla  daha yüksek 

olduğu; 8001-10000 TL aralığında geliri olan bireylerin (Ort.: 4,2991) de belirsizliğe 

tahammülsüzlük düzeyleri 4001-6000 TL aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 3,7596) ve 6001-

8000 TL aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 3,6867) göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

4000 TL altında geliri olan bireylerin (Ort.: 4,3215) engelleyici kaygı düzeyleri 4001-6000 TL 

aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 3,7610), 6001-8000 TL aralığında geliri gelire sahip olan 

Lisansüstü 30 3,5444 

Değişkenler Çalışma Durumu N X  F Sig. 

BT 

 

 

Çalışmıyor 59 4,1172 6,873 ,000 

Öğrenci 38 4,2917 

Özel Sektör 65 4,0846 

Kamu Sektörü  57 3,7807 

İYK Çalışmıyor 59 4,1525 3,497 ,016 

Öğrenci 38 4,2594 

Özel Sektör  65 4,1582 

Kamu Sektörü  57 3,8947 

EK 

 

Çalışmıyor 59 4,0678 9,724 ,000 

Öğrenci 38 4,3368 

Özel Sektör  65 3,9815 

Kamu Sektörü  57 3,6211 

PSA 

 

Çalışmıyor 59 4,0301 8,168 ,000 

Öğrenci 38 3,8158 

Özel Sektör  65 3,7573 

Kamu Sektörü  57 3,1813 
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bireylere (Ort.: 3,7135) ve 10000 TL ve üzerinde geliri olan bireylere (Ort.: 3,6000) kıyasla  daha 

yüksek olduğu görülmektedir. 4000 TL altında geliri olan bireylerin (Ort.: 4,1336) e-plansız satın 

alma davranışları 4001-6000 TL aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 3,3984), 6001-8000 TL 

aralığında geliri olan bireylere (Ort.: 3,4925) ve 10000 TL ve üzerinde geliri olan bireylere (Ort.: 

3,2667) kıyasla  daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, H13a, H13b, H13c ve H14 

hipotezleri kabul edilmiştir. 
Tablo 13. Katılımcıların Gelir Durumu İtibariyle Anova Testi Sonuçları 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SONUÇ 

Mart 2020 de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid 19 küresel salgını tüm 

Dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de büyük oranda etkilemektedir. Bu etki kapsamında tüketicilerin 

davranışları da değişiklik göstermektedir (Aydın ve Doğan, 2020; Baltacı ve Akaydın, 2020; 

Tekin 2020; Kayabaşı, 2020; Turunç ve Yetkin, 2020). Bu değişikliklerden birisi de belirsizlikler 

karşısında tahammülsüzlüğün oluşması olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli yasakların da 

uygulamasıyla tüketiciler ihtiyaçlarını internet üzerinden alışveriş yaparak gidermeye 

çalışmaktadırlar (Danışmaz, 2020; Kaynak, 2020). İnternet üzerinden yapılan alışverişlere 

pandemi sürecinin getirmiş olduğu tedirginlik de eklenince yapılan alışverişlerin plansız bir 

şekilde gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Bu çalışmada pandemi döneminde bireylerde 

meydana gelen belirsizliğe tahammülsüzlüğün plansız satın alma davranışını etkileyip 

etkilemediği araştırılmıştır. Buna ek olarak bireylerin demografik değişkenler itibariyle 

belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ve plansız satın alma davranışlarının gruplar arasında 

herhangi bir farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı kapsamında ortaya çıkan bulgulara göre, belirsizliğe tahammülsüzlük plansız 

satın alma davranışını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir. Ayrıca belirsizliğe 

tahammülsüzlüğün alt boyutlarındaki “ileriye yönelik kaygı” ile “engelleyici kaygı” 

boyutlarındaki algıların, plansız satın alma davranışını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği 

tespit edilmiştir. Bu durum tüketicilerin belirsizlik düzeyleri ne kadar yüksek ise, plansız satın 

alma davranışlarının da o kadar yüksek olacağını ifade etmektedir. Ulaştığımız bu sonuçlar 

literatürde Covid 19 pandemi dönemine dair tüketici satın alma davranışları ve belirsizliğe 

tahammülsüzlük konularında yapılan benzer çalışmalar ile uyum içindedir.  Örnek vermek 

gerekirse; Omar, Nazri, Ali ve Alam (2021) araştırmalarında, tüketicilerin panik satın alma 

davranışlarının kaygıyla pozitif ilişkili olduğu vurgulamışlardır. Çelik ve Köse (2021) tarafından 

gerçekleştirilen araştırmada, belirsizliğe tahammülsüzlüğün stresle başa çıkma tarzı ile kompulsif 

Değişkenler Gelir Durumu N X  F Sig. 

BT 

 

 

4000 ve altı 79 4,3428 12,474 ,000 

4001 – 6000 41 3,7602 

6001 – 8000 37 3,8041 

8001 – 10000 32 4,1875 

10001 ve üzeri 30 3,8333 

İYK 4000 ve altı 79 4,3580 10,838 ,000 

4001 – 6000 41 3,7596 

6001 – 8000 37 3,8687 

8001 – 10000 32 4,2991 

10001 ve üzeri 30 4,0000 

EK 

 

4000 ve altı 79 4,3215 11,140 ,000 

4001 – 6000 41 3,7610 

6001 – 8000 37 3,7135 

8001 – 10000 32 4,0313 

10001 ve üzeri 30 3,6000 

PSA 4000 ve altı 79 4,1336 7,217 ,000 

4001 – 6000 41 3,3984 

6001 – 8000 37 3,4925 

8001 – 10000 32 3,6007 

10001 ve üzeri 30 3,2667 
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satın alma davranışı arasındaki aracılık etkisi değerlendirilmiş ve böyle bir karşılıklı ilişkide 

belirsizliğe tahammülsüzlüğün kısmi aracılık etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Xiao, 

Zang ve Zang (2020) ise, yine Covid 19 salgını sırasında dürtüsel satın alma üzerine yaptıkları 

çalışmada Covid 19 gibi acil ve kriz durumlarında neden dürtüsel satın almanın gerçekleştiğini 

araştırmış ve Covid 19 üzerinde günlük algılanan belirsizliğin günlük bilgi yükünü etkilediğini 

ve bunun da günlük bilgi kaygısını uyandırdığı ve günlük dürtüsel satın almayı belirlediği 

sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışmanın demografik bulgularına bakıldığında ise, kadınların belirsizliğe 

tahammülsüzlüklerinin, engelleyici kaygılarının ve plansız satın alma davranışlarının erkeklere 

kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. İleriye yönelik kaygıda ise, cinsiyet itibariyle anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmüştür. Dugas, Freeston ve Ladouceur (1997) bulgularımızla benzer 

şekilde, kadınların erkeklere kıyasla belirsizliğe tahammülsüzlüklerinin daha yüksek olduğunu 

tespit etmişlerdir. Duman (2020) ise, bulgularımızdan farklı olarak belirsizliğe 

tahammülsüzlüğün cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, Coley ve Burgerss 

(2003), Harwani ve Kanade (2017) ve Duman (2020) bulgularımıza paralel bir biçimde kadınların 

plansız satın alma davranışlarının erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Medeni duruma göre, evlilerin bekârlara oranla daha yüksek oranda plansız satın alma davranışı 

gösterdikleri ancak belirsizliğe tahammülsüzlük, ileriye yönelik kaygı ve engelleyici kaygı 

yanıtlarında anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Bireylerin yaşları, eğitim, çalışma ve gelir 

durumları itibariyle belirsizliğe tahammülsüzlükleri, ileriye yönelik kaygıları, engelleyici 

kaygıları ve plansız satın alma davranışları anlamlı bir farklılık göstermiştir.  

Son olarak, temelde tüketici davranışlarını inceleyen ve psikoloji ile pazarlama disiplinlerini 

birlikte ele alarak disiplinler arası bir bakış açısıyla bireylerin kriz anlarında satın alma 

davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunduğumuz çalışmamızın bazı kısıtları bulunmaktadır. Bu 

kısıtlardan en önemlisi çalışmanın yalnızca online alışveriş yapan sınırlı sayıda tüketici üzerinde 

yapılmış olmasıdır. Bir diğer kısıt ise çalışmanın belirli bir zaman diliminde uygulanmış 

olmasıdır. Yapılan araştırmadaki ilişki ve etkilerin incelenmesinin sadece online alışveriş yapan 

tüketiciler üzerinde olması nedeniyle gelecekte yapılacak çalışmaların belirli sektörlerde 

(örneğin; gıda, giyim, kozmetik, hijyen gibi) ve daha geniş bir örneklemi kapsayacak şekilde 

yapılmasının literatürü daha zenginleştireceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı S&P 500 Endeksi üzerinden hesaplanan VIX Korku Endeksi ile XBANK BİST Banka Endeksi 

arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Araştırmada 27.12.1996- 26.12.2021 tarihleri arası haftalık veriler kullanılmıştır. VIX 

ve XBANK değişkenleri arasındaki ilişkileri tespit edebilmek amacıyla seriler öncelikle birim kök testleriyle sınanmış 

ve serilerin durağanlık seviyeleri, serilerdeki kırılmaları da dikkate alan Lee-Strazicich testi ile tespit edilmiştir. 

Ardından Hatemi-J (2012) nedensellik testleriyle değişkenlerin arasında bulunan olası nedensellik ilişkileri karşılıklı 

olarak pozitif ve negatif şoklar olarak araştırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre VIX Korku Endeksinde meydana 

gelen pozitif şoklarla XBANK Endeksinde meydana gelen negatif şoklar arasında bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit 

edilmiştir. Başka bir ifade ile korku endeksinde meydana gelen artışın banka endeksinde bir düşüşe neden olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: BİST Banka Endeksi, Korku Endeksi, Hatemi-J, Lee-Strazicich 

 

DISCOVERING THE RELATIONSHIP BETWEEN FEAR INDEX (VIX) AND 

BANK INDEX (XBANK): APPLICATION OF THE ASSYSMETRIC 

CAUSESITY TEST 

 

Abstract 

The aim of this study is to explore the relationship between the VIX Fear Index calculated on the S&P 500 Index and 

the BIST Bank Index. Weekly data between 27.12.1996- 26.12.2021 were used in the study. In order to determine the 

relationships between the VIX and XBANK variables, unit root tests were first applied to the series and the stationarity 

levels of the series were determined by the Lee-Strazich test, which also took into account the breaks in the series. 

Then, with Hatemi-J (2012) asymmetric causality tests, the causality relationships between the variables were 

investigated as positive and negative shocks mutually. According to the results of the research, it was determined that 

there is a causal relationship between the positive shocks in the VIX Fear Index and the negative shocks in the XBANK 

Index. In other words, it was determined that the increase in the fear index caused a decrease in the bank index. 

Keywords: BIST Bank Index, Fear Index, Hatemi-J, Lee-Strazich 

 

1. GİRİŞ 

Teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler, finansal serbestleşmeye ve uluslararası sermaye 

hareketlerinin kolay bir şekilde gerçekleşmesine yol açmıştır. Bilgi dolaşımının hızlanması 

neticesinde farklı ülkelerdeki finansal piyasalar birbirleri ile entegre hale gelmiştir. Finansal 

entegrasyon neticesinde herhangi bir piyasada gerçekleşen kriz ya da fiyat dalgalanmaları 

piyasaların ya da ülkelerin etkilenmesine neden olmaktadır. Farklı farklı piyasaların birbirleri ile 

bağlantılarının her geçen gün daha da artması, karar mekanizmalarını ve finansal uygulayıcılarını, 

bu ilişkileri araştırması konusunda hem zorunlu hem de teşvik eder hale getirmiştir. 

Ülkelerde yaşanan olumsuz gelişmeler hisse senedi piyasalarını da etkisi altına alabilmektedir. 

1997 yılında yaşanan Asya krizi, yalnızca Asya ülkelerini etkisi altına almayıp birçok ülkenin 

finansal piyasasını etkilemiştir. Yine benzer şekilde 1998 yılında yaşanan Rusya Krizi ve 2008 

yılında Amerika merkezi Mortgage krizi de diğer ülkelerin finansal piyasalarını etkilemiştir 

(Wang, 2007: 798; Korkmaz ve Çelik, 2009: 88; Erdoğdu ve Baykut, 2016: 58). 

Borsa’da işlem gören şirketlere yapılan yatırımların tüm değişkenlerden bağımsız olduğu 

düşüülemez. Ekonomik ve politik koşulların yanı sıra birçok faktör, bankacılık endeksi içerisinde 

bulunan firmalara yapılan yatırım miktarı ve süresi belirleyici bir rol oynamaktadır. Ülkedeki 

işsizlik ve enflasyon oranı, döviz kurlarında meydana gelen hareketlilik, siyasi istikrarsızlık, 
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jeopolitik riskler ve ülkede yaşanan terör olayları, doğal afetler gibi bir faktörler o ülkede bulunan 

sermaye piyasalarına olan ilgiyi etkiyebilmektedir (Kendirli ve Çankaya, 2016: 216). 

VIX korku endeksi, S&P 500 endeksi baz alınarak Şikago Opsiyon Borsası (CBOE) tarafından 

hesaplanan, vadesi yirmi iki gün olan alım/satım opsiyonları volatilitelerinden meydana 

getirilmiş, kısıtlayıcı opsiyon fiyatlandırma modeliyle bir bağ kurulmadan oluşturulmuş zımni bir 

oynaklık endeksidir (Becker vd. 2009: 1034). VIX endeksi 1993’ten bu yana kullanılmakta olup, 

ilk olarak S&P 100 endeksi üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. 2003 Eylül ayı itibariyle de 

S&P 500 üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Şikago Opsiyon Borsası tarafından gelecekte 

beklenen volatilitenin ölçülmesine yönelik olarak farklı altı kategoride yirmi sekiz tane endeksin 

hesaplaması yapılmaktadır (CBOE, 2018). S&P 500 endeksine göre hesaplanan korku endeksi, 

gelecekte menkul kıymet piyasalarında beklenen hareketlerin tahminine yönelik bir gösterge 

olarak kullanılmaktadır (Kaya ve Çoşkun, 2015: 176). 

Araştırmada kullanılacak bir diğer endeks olarak Borsa İstanbul Banka Endeksinin (XBANK) 

tercih edilmesinin sebebi, BİST’de işlem gören hisse senetlerinin oluşturduğu işlem hacminin 

yüksek olmasıdır. Diğer taraftan XBANK endeksinin seçilmesinin bir diğer nedeni de BİST-30 

ve BİST-100 içerisindeki ağırlığının da yüksek olmasıdır. XBANK endeksi aynı zamanda portföy 

tutarının ve yabancı sayısının da yüksek olduğu bir endekstir ve dolayısıyla yabancı yatırımların 

davranışlarından etkilenebileceği düşünülmektedir. Bütün bu faktörler, BİST Banka endeksinin 

diğer bir değişken olarak tercih edilme sebebini ön plana çıkarmaktadır. 

Özetle bu çalışmada, korku endeksinin yatırımcıların piyasaya ilişkin beklentileriyle ilgili takip 

ettiği öncül parametrelerden birisi olması nedeniyle BİST Banka Endeksi ile arasında ilişki 

olabileceği ve bunun da araştırmaya değer olacağı düşünülmektedir. BİST’de faaliyet 

göstermekte olan ve on dört banka üzerinden hesaplanan XBANK endeksiyle, VIX endeksi 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan ekonometrik yöntemin güncel olması ve iki 

değişken arasında daha önceki çalışmalarda kullanılmaması, çalışmanın özgün yanını 

oluşturmaktadır. 

 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Küresel piyasalarda volatilitenin bir göstergesi olarak kabul edilen korku endeksi, literatürde 

birçok çalışmaya konu olmuştur. Literatür taraması sonucunda alan yazında yapılan güncel 

akademik çalışmalardan bazıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Literatür Taraması 

Yazarlar Ülke Yöntem Bulgular 

Becker vd. 

(2009) 
ABD 

Regresyon 

Modeli 

VİX endeksinin gelecekteki hareketlere yönelik bilgiler barındırdığı 

ve bu bilgileri yansıttığı tespit edilmiştir. 

Longstaff vd.  

(2011) 
İngiltere 

Regresyon 
Analizi 

VIX endeksiyle CDS primleri arasında ilişki olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Kanas 

(2012) 
Yunanistan GARCH  

VIX endeksi ile S&P endeksi arasında pozitif risk getiri ilişkisinin 
varlığı tespit edilmiştir. 

Sarwar 

(2012) 
ABD 

Regresyon 
Analizi 

Brezilya, Çin ve Hindistan borsaları pay senedi getirileriyle VIX 
arasında negatif güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kliger ve 

Kudryavtsev  

(2013) 

İsrail 
Regresyon 

Modeli 
Korku endeksinin aşağı yönlü ve yukarı yönlü hareketlerinin 
değişiklik göstermesi pay senedi fiyatlarını etkilediği belirtilmiştir. 

Chandra ve 
Thenmozhi 

(2015) 

Hindistan GARCH  
Korku endeksiyle Hindistan pay senetleri piyasaları arasında negatif 

ilişki bulunmuştur. 

Esqueda vd.  

(2015) 
ABD GARCH  

VIX’in Latin Amerika ülkeleri ADR primleri üzerinde önemli bir 
negatif etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Erdoğdu ve 
Baykut (2016) 

Türkiye 
ARDL, Toda-

Yamamoto 
XBANK Endeksiyle ile MOVE ve VIX arasında ilişki 
bulunamamıştır. 

Basher ve 
Sadorsky 

(2016) 

Gelişmekte 

Olan Ülkeler 

DCC, ADCC, 

GO-GARCH  

Gelişmekte olan ülkelerin tahvil ve petrol fiyatları, borsa endeksleriyle 

VIX arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. 

Tekin ve 
Hatipoğlu 

(2017) 
Türkiye 

Regresyon 

Modeli 

VIX endeksinin BİST endeksi üzerinde en fazla etkiye sahip olan 

endeks olduğunu tespit etmişlerdir. 

Emna ve 

Myriam (2017) 

Avrupa Birliği 

Ülkeleri 

Granger 

Nedensellik  

Yapılan çalışma sonucuna göre İsviçre gibi birlik ülkelerinde VIX 
endeksiyle pay senetlerinin getirileri arasında bir ilişki olduğu 

bulunurken İngiltere gibi diğer ülkelerde) herhangi bir ilişkiye 
rastlanılmadığı tespit edilmiştir 

Sadeghzadeh  

(2018) 
Türkiye 

Granger 
Nedensellik  

BIST-100 ve VIX’ten Tüketici Güven Endeksine (TGE) doğru tek 
yönlü nedensellik bulunmuştur. 

Neffelli ve 

Resta (2018) 
İtalya 

Regresyon 

Analizi 

VIX endeksi ile ABD sermaye piyasası endeksi arasındaki ilişkiyi 
analiz eden çalışmada hisse senedi getirilerinin etkilenmediği tespit 

edilmiştir. 

Başarır  

(2018) 
Türkiye 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

Analiz sonucuna göre, BİST 100 endeksinden, korku endeksine doğru 

kalıcı veya geçici nedensellik ilişkisi bulunamadığı tespit edilmiştir. 

Sakarya ve 
Akkuş (2018) 

Türkiye 
ARDL, Toda- 

Yamamoto 
BİST-100, BİST-Banka, BİST-Teknoloji ve BİST-Mali arasında uzun 
dönemde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Sarıtaş ve 
Nazlıoğlu 

(2019) 

Türkiye 
Granger 

Nedensellik  
Korku endeksinden BİST 100’e ve Dolar kuruna doğru nedensellik 
ilişkileri olduğu sonucuna varılmıştır. 

Öner  

(2019) 

Brezilya, Çin, 
Endonezya, 

Hindistan, 
Meksika, 

Filipinler, 

Rusya, Güney 
Afrika, Türkiye 

Granger 

Nedensellik  

Rusya ve Meksika’nın on yıllık tahvil fiyatları VIX arasında tek yönlü 
nedensellik ilişkisi saptanırken, Endonezya ile Güney Afrika on yıllık 

tahvil fiyatları arasında ise karşılıklı bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. 

Alqahtani  

(2019) 
ABD 

Granger 

Nedensellik  

ABD hisse senedi piyasası belirsizlik endeksi ile korku endeksinin 
önemli ölçüde KİK ülkelerine kıyasla özellikle Katar ve Bahreyn 

borsaları üzerinde daha büyük şoklara neden olduğu tespit edilmiştir. 

Tunçel vd.  

(2021) 
Türkiye 

Toda-

Yamamoto 

Korku endeksinden kıymetli madenler olan altın, platin ve paladyum 
değişkenlerine doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanılırken gümüş ile 

bir nedensellik tespit edilememiştir. 

2. VERİ VE METODOLOJİ 

2.1. Araştırmanın Yöntem ve Amacı 

Bu araştırmada VIX Korku Endeksinin, Borsa İstanbul Banka endeksi üzerindeki etkisi 

araştırılmak istenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde VIX endeksi ve XBANK endeksi 

arasında kurulan denklemlerde değişkenler bağımlı ve bağımsız olarak karşılıklı şekilde 

oluşturulmuştur. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için zaman serisi analizlerinden 

yararlanılmıştır. Değişkenlerin durağanlık seviyelerinin belirlenmesi için verilere yapısal 

kırılmalarında dikkate alındığı Lee-Strazicich (2003) birim kök testleri uygulanmıştır. Akabinde 

değişkenler arasında nedenselliğin olup olmadığı, nedensellik ilişkisi varsa yönlerinin tespit 

edilebilmesi için Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testlerinden yararlanılmıştır.  

2.2. Araştırmanın Veri Seti 

Araştırmada oluşturulan denklemlerde VIX Korku Endeksi ve BİST Banka Endeksi değişkenleri 

kullanılmıştır. BİST Banka Endeksinin hesaplanmaya başladığı tarihten itibaren 27-12.1996- 

26.12.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde haftalık frekanstaki verilerin (1242 gözlem) logaritması 

alınarak Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi uygulanmıştır. Uygulamada kullanılan 

değişkenlere ait haftalık verilerden yararlanılmıştır. Analizde bulunan değişkenlere ilişkin 

kısaltmalar, açıklamalar ve verilere ilişkin bilgiler Tablo 2`de sunulmuştur. 
Tablo 2. Veri Setine İlişkin Açıklamalar 

Değişkenler Değişkenlerin Açıklamaları Zaman Aralığı Veri Periyodu Kaynak 

VIX Korku Endeksi Haftalık investing.com 
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XBANK Borsa İstanbul Banka Endeksi 

27.12.1996 

- 

26.12.2021 

 

Şekil 1. Değişkenlerin Zaman Serisi Grafikleri 

 

 

 
 

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmaya ilişkin oluşturulan temel hipotezler aşağıda belirtilmiştir.  

H0: VIX ile XBANK değişkenleri arasında nedensellik yönünden bir ilişki bulunmamaktadır.  

H1: VIX ile XBANK değişkenleri arasında nedensellik yönünden bir ilişki bulunmaktadır. 

2.4. Lee-Strazicich Birim Kök Testi 

LM testleri yapısal kırılmaları da dikkate alan Model A ve Model C ‘ye dayanan sabit ve trend 

olmak üzere bu iki modele dayanan birim kök testleridir. Zivot-Andrews(1992), Perron(1997) ve 

Vogelsang& Perron(1998)’un yapısal kırılmaların da bulunduğu durumlar için geliştirdiği birim 

kök testlerinin aksine temel hipotezin reddetmenin, birim kökü reddetmeyi gerektirmeyeceğini, 

bunun yerine yapısal olarak kırılmasız olan birim kökün reddedilebilir olduğunu ifade etmişlerdir 

(Tıraşoğlu, 2014: 113). İki kırılmalı Lagrange Çarpanları (LM) birim kök testinin denklemi şu 

şekildedir: 

𝑦t = 𝛿𝑍t + 𝑒t                       𝑒t = 𝛽𝑒t−1 + 휀t                                                                                        (1) 
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Eşitlik (1)’de “𝑍t” dışsal değişkenler olarak ifade edilirken “𝑒t” ise hata terimidir. Yapısal 

kırılmaları da dikkate alan bu testte kurulan Model A, alternatif hipotez altında düzeyde tek 

kırılmaya izin vermektedir ve Crash model olarak ifade edilmektedir. Model A, t ≥ TB + 1 içinse 

Dt = 1 olarak belirtilirken farklı durumlar için Dt = 0 olarak gölge değişkeni şeklinde göstermek 

üzere Zt = [1, t, Dt] şeklinde ifade edilir. TB, ile kırılmaların zaman periyodu ifade edilirken, 𝛿 = 

(𝛿1 𝛿2, 𝛿3)’dir. Aynı şekilde Model C’de, alternatif hipotez altında düzeyde tek kırılmaya 

müsaade etmektedir ve t ≥ TB + 1 için DTt=t-TB farklı durumlarda ise DT=0 olarak gölge 

değişkeni şeklinde göstermek üzere Zt = [1, t, Dt] şeklinde ifade edilir. Yapısal kırılmalı birim 

kök testlerin istatistik değerleri, LM testlerine göre (2) no’lu regresyon eşitliğiyle elde 

edilmektedir (Lee ve Strazicich 2003: 1083). 

Δyt=𝛿’Δ𝑍t+ +ut                                                                                                         (2) 

Yukarıdaki denklemde   t= 2, ……T’ şeklinde belirtilirken.  ΔY’nin 

ΔZt üzerindeki eşitlikten bulunan katsayıları göstermektedir. , ise Y1-Z1  ‘de elde 

edilmektedir. Lee ve Strazicich 2003 ve 2004’deki çalışmalarından kritik değerler, tek kırılma ve 

çift kırılma için elde edilir. T-istatistik değerinin, kritik değerlerden büyük olduğu durumda 

yapısal kırılmaları da içeren H0 hipotezleri reddedilmektedir (Yılancı, 2009: 331). 

2.5. Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi 

Hatemi-J(2012) asimetrik nedensellik testi Hacker ve Hatemi-J tarafından 2006 yılında 

geliştirilen testin (+)pozitif ve (-)negatif şokların ayrıştırılmış halidir ve aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir (Çevik ve Zeren, 2014: 2002; Hatemi-J, 2012: 449-451).  

Y1t ve Y2t  şeklinde bütünleşik iki seri arasındaki nedenselliğin sınandığı varsayılırsa: 

 

Denklemde , sabit olan terimleri,  ve  başlangıç değerini,  ve   hata 

terimlerini göstermektedir. Pozitif(+) ve negatif(-) şoklara ilişkin eşitlik ise aşağıdaki gibi 

gösterilebilir; 

 
Olmak üzere  ve  şeklinde ifade edilir. 

Yukarıda verilen bilgilere göre  ve  eşitliklerini düzenleyerek aşağıdaki gibi tekrar 

düzenlemek mümkündür; 

 

 

Değişkenlerin her birinde meydana gelen pozitif(+) ve negatif(+) şoklar birikimli aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir: 

 

Eşitlikte  olarak kabul edilir, bileşenler arasındaki nedensellik  gecikmeli VAR 

aracılığıyla test edilir.  Modeli aşağıdaki gibi ifade edilir; 

                      (8) 
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4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

4.1. Lee-Strazicich Birim Kök Testi Sonuçları  

Bu araştırmada Model-(C) dikkate alınarak serilere kırılmaları da dikkate alan Lee-Strazicich 

(LS) testleri uygulanmıştır. LS sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları 

Lee -Strazicich Model/(C) 

Değişkenler 

Düzey 
Düzeyin Kırılma 

Tarihleri 
Kritik Değerler 

Test İstatistiği 

VIX -6.739276* 27/02/2012 
%1 %5 %10 

-4.566496 -4.038139 -3.761460 

XBANK -4.668861* 20/05/2013 
%1 %5 %10 

-4.550529 -4.022246 -3.744529 

      Not: *%1, **%5, ***%10, önem seviyesinde anlamlıdır. 

Tablo 3’te sunulan LS sonuçlarına göre VIX ve XBANK değişkenleri düzey değerlerinde 

durağandır. 

4.2. Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları  

Araştırmanın bu aşamasında VIX ile XBANK değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkilerini 

tespit edebilmek için Hatemi-J testleri karşılıklı olarak uygulanmıştır. Ayrıca nedensellik ilişkileri 

pozitif(+) şoklar ve negatif(-) şoklar olarak ayrı ayrı incelenerek analiz edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. 
Tablo 4. Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliklerin Yönü 
Test 

İstatistikleri 

Bootstrap Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

VIX (+)                                XBANK (+)    0.868 7.104 3.800 2.632 

VIX (+)                                XBANK (-)    3.956** 6.894 3.809 2.591 

VIX (-)                                XBANK (-)    3.858 7.409 3.866 2.631 

VIX (-)                                XBANK (+)    1.176 7.104 3.961 2.713 

XBANK (+)                         VIX (+) 3.976 7.047 3.983 2.751 

XBANK (-)                         VIX (+) 0.059 7.030 3.869 2.658 

XBANK (-)                         VIX (-) 0.095 7.075 3.825 2.582 

XBANK (+)                         VIX (-) 0.520 7.249 3.902 2.740 

              Not: *%1, **%5, ***%10, önem seviyesinde anlamlıdır. 

Hatemi-J(2012) asimetrik nedensellik testlerinin sonuçlarına göre VIX Korku Endeksi ve BİST 

Banka Endeksi arasında %5 anlamlılık düzeyinde sonuçlar dikkate alındığında testlerde VIX 

endeksindeki (+) pozitif şoklardan XBANK endeksindeki (-) negatif şoklara doğru kurulan 

hipoteze göre test istatistik değeri (3.956) tespit edilmiş olup, bootstrap kritik değeri  ise 

(3.809)’dan büyük olması nedeniyle elde edilen sonuç anlamlı bulunmuştur. H0 hipotezi 

reddedilirken, H1 hipotezi ise kabul edilmiştir. İlgili değişkenler için pozitif ve negatif şoklar test 

edildiğinde ise VIX endeksindeki pozitif ve negatif şoklardan XBANK endeksindeki pozitif ve 

negatif şoklara doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamış ve H0 hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca 

yine %5 anlamlılık düzeyinde XBANK endeksinden VIX endeksine doğru pozitif ve negatif 

şoklar için kurulan hipoteze göre ise denklemin test istatistik değeri bootstrap kritik değerinden 

küçük olduğu için  istatistiki olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmamış ve H0 hipotezi 

kabul edilmiştir. 

 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzde finansal piyasaların riski piyasaların paydaşları açısından oldukça önemlidir. Çünkü 

yatırımcılar yatırımlarını gerçekleştirirken birden fazla değişkeni dikkate alırlar. Bu değişkenlerin 

bir tanesi de VIX korku endeksidir. Korku endeksi, vadesine 37 günden az kalan alım ve satım 
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opsiyonları ile vadesine 23 günden fazla kalan ve alım ve satım opsiyonlarının bulunduğu zımni 

volatiliteleri kullanılarak S&P 500 endeksi üzerinden hesaplanan bir endekstir.  

Korku endeksinin hesaplanmasındaki temel amaç hisse senedi piyasası için oynaklığı tespit 

etmektir. Yatırımcıların gelecekte piyasa ile ilgili beklenti ve öngörüleri volatilitenin yüksek 

olacağı yönünde ise yatırımcıların davranışları kendini koruma amaçlı olacaktır ve bunun 

sonucunda VIX Endeksi yükselecektir. Korku endeksinin yüksek seyretmesi gelecekteki 

beklentinin olumsuz, riskliliğin ise yüksek olduğunun bir göstergesidir. 

Korku Endeksi ve BİST Banka Endeksi arasındaki ilişkiyi asimetrik yönden araştıran bu 

çalışmada banka endeksinin hesaplanmaya başladığı tarih olan 27.12.1996  ile 26.12.2021 

arasındaki VIX ve XBANK değişkenlerine ait haftalık veriler kullanılarak söz konusu 

değişkenlerin arasındaki olası asimetrik nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. İlk olarak 

değişkeneler ait kullanılan zaman serilerinin durağan olup olmadıklarını kontrol etmek için 

serilere Lee-Strazicich tarafından geliştirilmiş olan zaman serilerindeki kırılmaları da dikkate alan 

birim kök testleri uygulanmıştır. Akabinde Hatemi-J(2012) asimetrik nedensellik testleriyle 

değişkenler arası herhangi bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığı, nedensellik varsa bulunan 

ilişkilerin yönlerinin ne olduğu tespit edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, VIX ve XBANK değişkenlerinin  düzeyde durağanlaştıkları yani 

birim köklü olmadıkları tespit edilmiştir. Hatemi-J asimetrik nedensellik testlerinin sonuçlarına 

göre ise araştırmaya konu olan tarihler arasında %5 anlamlılık seviyesinde VIX endeksinde 

gerçekleşen pozitif şokların XBANK endeksinde gerçekleşen negatif şokların nedeni olduğu 

tespit edilirken, bunun dışında VIX endeksinden XBANK endeksine doğru kurulan hipotezlerde 

ise nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ayrıca XBANK endeksinden VIX endeksine doğruda 

herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. 

Tespit edilen sonuçlara göre korku endeksinin artması, BİST Banka Endeksinde bir azalmaya 

neden olurken, korku endeksinin azalması ise banka endeksinde bir artışa neden olmamaktadır. 

Öte yandan Banka Endeksinde meydana gelen şoklar ise korku endeksini etkilememektedir. BİST 

Banka endeksi için yaptığımız bu çalışmada, küresel piyasadaki risk ve endişenin artması 

yatırımcıların kendilerini koruma eğilimde olmaları nedeniyle pay piyasalarından çıkarak güvenli 

limanları tercih etmelerine ve korku endeksinin yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle banka 

endeksindeki şirketlere yatırım yapan yatırımcıların korku endeksinde meydana gelecek artışları 

takip ederek yatırımlarını yönlendirebilirler. Ayrıca risk ve belirsizliklerden korunmak isteyen 

yatırımcılar korku endeksindeki gelişmeleri takip ederek portföy çeşitlendirmesi yoluyla 

kayıplarını azaltabilir. 
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Özet  

Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi olup olmadığının 

araştırılmasıdır. Araştırma Kahramanmaraş’ta tekstil alanında faaliyet gösteren üç adet fabrikanın beyaz yaka 

çalışanları üzerinde anket tekniği uygulanarak yapılmıştır. Bu doğrultuda elde edilen verilerin analizinde SPSS paket 

programından yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, örgütsel sinizmin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 

boyutlarının çalışanların işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu 

kapsamda çalışma sonucunda yöneticilere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Örgütsel Sinizm, İşten Ayrılma Niyeti 

 

DO CYNICAL EMPLOYEES CONSIDER LEAVING THEIR WORK? 

Abstract  

The purpose of this research is to investigate whether the organizational cynicism perceptions of employees have an 

effect on their turnover intention. The research was conducted by applying a questionnaire technique to the white-collar 

employees of three factories operating in the field of textiles in Kahramanmaraş. SPSS package program was used in 

the analysis of the data obtained. According to the research findings, it has been determined that organizational cynicism 

has a significant and positive effect on turnover intention. However, it has been determined that the cognitive, affective 

and behavioral dimensions of organizational cynicism have a significant and positive effect on the turnover intention 

of the employees. In this context, various suggestions were made to the managers as a result of the research. 

Keywords: Cynicism, Organizational Cynicism, Turnover Intention. 

1. GİRİŞ 
Örgütler üstlendikleri vizyon ve misyon doğrultusunda eylemlerini gerçekleştirerek en temel 

amaçları olan hayatta kalma olgusunu korumak ve sürdürmek istemektedirler. Bu doğrultuda, 

insan kaynakları örgütler açısından hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için üzerinde 

durması gereken unsurların başında gelmektedir. Bu kapsamda, Erdirençelebi ve Ertürk (2018) 

işletmelerin sürdürülebilirliklerinde insan kaynaklarının kritik başarı faktörünü oluşturduğunu 

ifade ederken Aypar vd., (2018) bir örgütün rekabet üstünlüğü sağladığı en önemli unsurlardan 

birinin beşerî sermaye olduğunu aktarmaktadır. Artan rekabet, sürekli değişen teknolojik ve 

ekonomik koşullar işletmelerin başarılı olmak için daha hızlı, daha esnek, daha girişimci ve daha 

yenilikçi olmasını gerektirmektedir (Çekmecelioğlu, 2005). Çalışanların bulundukları 

işletmelerden memnun kalmaları, tatmin olmaları, bu işletmelere karşı bağlılık ve güven 

hissetmeleri hem çalışan hem de işletmeler açısından oldukça önemli unsurlardır. Bu unsurlar ile 

birlikte çalışanların işletme içerisinde kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmeleri, yöneticiler 

nezdinde kendilerini ve fikirlerini değerleri görmeleri ve işletmenin bir parçası olarak hissetmeleri 

hem örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeleri hem de işletmeye olan tutum ve davranışları 

açısından değerlidir. İşletmeler sert rekabet koşulları altında mücadelelerine devam ederken bir 

yandan da sahip oldukları kalifiye ve yetenekli çalışanları bu unsurlar çerçevesinde işletmede 

tutmaya çalışmaktadırlar. İnsan kaynaklarının temel amaçlarından biri çalışanların iş yerlerindeki 

beklentilerini karşılayarak işten ayrılma niyeti eğilimlerini azaltmaya çalışmaktır. Çünkü 

bireylerin işten ayrılma davranışlarının ve niyetlerinin dolaylı ve dolaysız olarak işletmeye 

özellikle de çalışan yetenekli ve kalifiye düzeyde ise maliyeti oldukça yüksektir.  

Çalışanların işten ayrıma niyetlerini inceleyen ve bu durumun etkileyicilerini ortaya koyan birçok 

araştırma bulunmaktadır. Çalışanların yabancılaşma hissetmesi (Ünsar ve Karahan, 2011; Tuna 
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ve Yeşiltaş, 2014; Kurtulmuş ve Yiğit, 2016), iş yeri sorunlarından biri olan örgütsel sapma 

davranışının meydana gelmesi ( demir ve tütüncü, 2010), aşırı iş yükünün olması (Çelik ve Çıra, 

2013; Faiz, 2019), hissedilen tükenmişlik düzeyi (Polat, 2009; Yıldırım vd., 2014, Yıldız vd., 

2013; Çifci vd., 2015), iş yerinde hissedilen yalnızlık duygusu (Demirbaş ve Haşit, 2016; 

Erdirençelebi ve Ertürk, 2018), kişilerarası yaşanan iş yeri nezaketsizliği (Kanten, 2014; Çoban 

ve Deniz, 2021), iş güvencesizliği (Karacaoğlu, 2015), iş yerinde gerçekleşen mobbing 

uygulamaları (Akbolat vd., 2014; Erdirençelebi ve Filizöz, 2016), hissedilen iş stresi ( Yenihan 

vd., 2014; Turunç vd., 2010, Serinkli, 2019; Karabay, 2015), işyerinde gerçekleşen nepotizm 

durumları (Büte, 2011; Bolat vd., 2017) gibi bir çok unsur çalışanların işten ayrılma niyetlerini 

etkilemekte ve tetiklemektedir. Bu unsurlara ek olarak örgütsel sinizm öncülünün işten ayrılma 

üzerine etkisinin olup olmadığını inceleyen ulusal ve uluslararası araştırmalar ilgili alanyazınında 

bulunmaktadır.  

Bu çalışmanın araştırma konusuna karar verme sürecinde insan kaynaklarını negatif olarak 

etkileyerek ciddi maliyetlerin katlanılmasına yol açan çalışanların işten ayrılma niyeti üzerinde 

etkili olabilecek negatif örgütsel davranışlar üzerinde durulmuştur. İşletmelerin iş yerindeki 

olumsuz olayların ne zaman ve ne ölçüde işgücü arasında işten ayrılma niyetini tetiklediğini daha 

derinlemesine anlamaları kritik öneme sahiptir. Farklı kültürel ortamlarda yönetimin farklı 

yönlerini incelemeye her zaman ihtiyaç vardır. Bununla kapsamda alanyazını incelediğinde tekstil 

sektöründe bulunan çalışanlar üzerine bu iki değişkeni konu alan bir araştırma tespit 

edilememiştir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı tekstil sektöründe beyaz yaka olarak 

isimlendirilen çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisini 

kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarının tekstil sektörün de bulunan yöneticiler ve özellikle insan 

kaynakları departmanı yöneticileri doğrultusunda çalışanları işletmelerde tutma kapsamında 

çalışmanın sonuçları açısından fayda sağlayacağı düşülmektedir. Bunun ile birlikte araştırmanın 

örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ile ilgili alanyazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Örgüsel Sinizm 

Sinizm, bireylerin sadece kendi şahsi menfaatlerini düşündüğüne inanan ve bundan dolayı da 

herkesi çıkarcı bulan sinik olarak isimlendirilen bireylerin bu durumlarını açıklamaya çalışan 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Erdoğan ve Bedük, 2013). Örgütsel sinizm, örgüte karşı 

hissedilen bir memnuniyetsizlik duygusu (Özler ve Atalay, 2011) ve bireylerin örgütlerinin ahlaki 

bütünlükten yoksun olduğuna inanmaları, dürüstlük ve samimiyet gibi ilkeleri örgütsel 

performansı düşürecek şekilde yerine getirmemeleri (Bernerth, 2007) ve bu doğrultuda çatışma, 

uyumsuzluk, stresin artmasıyla psikolojik olumsuz etkileri meydana getiren olgudur 

(Fettahlıoğlu, 2015).  

Dean vd. (1998) örgütsel sinizmi kişinin çalıştığı örgüte karşı beslediği örgütün dürüstlükten 

yoksun olduğu inancı, olumsuz etkiler ve eleştirel olarak ifade ederken ve örgütsel sinizmi üç alt 

boyutta ele almış olup bunlar bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlar olarak belirlenmiştir. 

Bilişsel boyuta göre örgüt ilkelerden yoksundur ve örgüt içerisindeki ilişkilerde kişilerin çıkarları 

ön plana çıkmaktadır (Kanbur ve Kanbur, 2015: 197). Duyuşsal boyutta çalışanlar; saygısızlık, 

öfke, sıkıntı ve utanç duyma gibi tepkiler göstermektedir (Kalağan ve Kasalak, 2009). Davranışsal 

boyut ise örgütün dürüstlük ve samimiyetten yoksun olduğunu ortaya çıkaran eleştirel ifadeler 

bulunmaktadır (Brandes ve Das, 2006). 

2.2. İşten Ayrılma Niyeti  

İşten ayrılma niyeti, çalışılan işletmeden ayrılma konusunda bilinçli bir şekilde isteklilik durumu 

veya eğilimleri olarak ifade edilmektedir (Tett ve Meyer, 1993; Barlett, 1999). İşten ayrılma niyeti 

çalışanların örgütün sağlamış olduğu iş ve çalışma koşullarından memnun olmamaları sonucu 

ortaya çıkmaktadır (Poyraz ve Kılıçaslan, 2021). İşten ayrılma niyeti, çalışanın örgütü fiilen terk 

etmeden önce oluşmaktadır (Seyrek ve İnal, 2017). İşten ayrılma niyetinin, işten ayrılma 

davranışına dönüşmesi bir süreçtir (Fong ve Mahfar, 2013) ve işten ayrılmayı düşünme yeni bir 

iş arayışına girme, alternatif iş olanaklarını değerlendirme, kalmaya ya da gitmeye karar verme 
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evrelerinden oluşmaktadır (Addae vd., 2006). İşten ayrılmaların yüksek orana ulaştığı 

işletmelerde, çalışan memnuniyetsizliği, ayrılanların yerine konabilecek kişilerin işe alım 

maliyetleri, eğitim ve adaptasyon sorunları, beraberinde iş aksamaları ve rekabet avantajı 

sağlamada geri kalma gibi bir dizi olumsuzluklar yaşanmaktadır (Çınar vd., 2016; Güçer vd., 

2017; Şendoğdu vd., 2021). 

2.3. Kavramlar Arası İlişki ve Hipotez Geliştirme 

Örgütsel sinizm bireyin örgüte karşı beslediği olumsuz duygu ve davranışlar olarak ifade 

edilmektedir (Dean vd., 1998). Çoban ve Deniz (2021) tarafından otomotiv sektöründe çalışan 

bireyler üzerinde yapılan araştırmada, örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini pozitif olarak 

etkilediği ve işyeri nezaketsizliğinin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel sinizmin tam 

aracılık rolü olduğu ifade edilmektedir. Pelit ve Soybalı (2021) tarafından otel işletmeleri 

çalışanları üzerine gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise çalışanların örgütsel sinizm algılarının 

işten ayrılma niyetlerini etkilediği belirlenmiş ve örgütsel sinizmin bilişsel ve duyuşsal 

boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu fakat davranışsal 

boyutunun işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Otel 

çalışanları üzerine yapılan bir başka araştırmaya göre ise, çalışanların iş yerinde dışlanma ve 

örgütsel sinizm algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında pozitif yönlü ve orta kuvvette bir ilişki 

olduğunu göstermektedir (Aşık, 2020). Bu kapsamda oluşturulan bir başka araştırmada ise 

Tekiner ve Demirci (2019) kamu ve özel sektörde örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmanın sonucuna göre örgütsel sinizm ile işten ayrılma 

niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu aktarılmıştır. Bankacılık sektöründe kadınlar 

üzerine yapılan bir başka çalışmada ise örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif 

yönlü ilişki tespit edilmiştir (Yasım ve Uğur, 2016). Buna ek olarak bankacılık sektöründe Khan 

(2014) yapılan bir araştırmada ise örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü 

ilişki tespit edilmiştir. Bir başka sektör olan savunma sanayinde faaliyet gösteren bir işletmenin 

çalışanlarına Köse ve Aydoğan (2021) tarafından yapılan araştırma kapsamında işgörenlerin 

örgütsel adalet algılarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi incelendiğinde örgütsel sinizm 

tam aracılık rolü olduğu ortaya konmuştur. Reklamcılık alanında faaliyet gösteren işletme 

çalışanları üzerine yapılan araştırmada ise örgütsel sinizm ve sosyal zekânın işletmelerde 

çalışanların performansını ve işten ayrılma niyetlerini yakından etkilediği bulgusuna rastlanmıştır 

(Diktaş ve Özgeldi, 2020). Kamu sektöründe çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada ise 

araştırmaya katılım sağlayan bireylerin örgütsel sinizm algılarının üretkenlik karşıtı iş davranışı 

ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin var olduğunu tespit edilmiştir (Kurnaz 

ve Kökalan, 2020). Öğretmenler üzerine Alev ve Bozbayıdır (2021) tarafından yapılan 

araştırmada ise örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu ifade edilmiştir. Teknoloji alanında yapılan araştırmada ise örgütsel 

sinizmin bilişsel ve duyuşsal boyutlarının işten ayrılma niyetinin önemli yordayıcıları olduğunu 

göstermektedir (Çiçek vd. 2021). Sağlık çalışanları üzerine yapılan bir çalışmada ise örgütsel 

sinizm ile hemşirelerin işten ayrılma niyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki 

olduğu ifade edilmiştir (El-liethiey ve Atalla, 2021). Bu çalışmaların bulgularına karşın örgütsel 

sinizm işten ayrılma niyeti üzerinde etkisinin olmadığını gösteren çalışmada alanyazınında 

bulunmaktadır (Sadık vd. 2021).  

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur; 

H1: Örgütsel sinizm, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

H2: Örgütsel sinizmin bilişsel alt boyutu, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde 

etkiler. 

H3: Örgütsel sinizmin duyuşsal alt boyutu, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde 

etkiler. 

H4: Örgütsel sinizmin davranışsal alt boyutu, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif 

yönde etkiler. 

Bu hipotezlerden hareketle araştırmada oluşturulan model aşağıda yer almaktadır; 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Nicel araştırma yöntemine başvurulan bu çalışmada, veriler çevrimiçi anketler aracılığıyla elde 

edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Öncelikle araştırmada 

yer alan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmış, daha sonra değişkenler arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi için korelasyon, son olarak da regresyon analizi ile oluşturulan hipotezler 

test edilmiştir.  

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş’ta tekstil alanında faaliyet gösteren üç tekstil fabrikasında 

görev yapan 245 beyaz yakalı çalışan oluşturmaktadır. Ulaşılması gereken örneklem sayısını 

belirlemek için “n=N.z2.σ2/(N-1).H2+z2.σ2” formülünden faydalanılmıştır (Ural ve Kılıç, 2013: 

35-45).  Formüle göre incelenmesi gereken örneklem sayısının en az 150 beyaz yakalı çalışan 

olduğu ortaya çıkmıştır.  Kolayda örneklem yöntemiyle belirlenerek gönderilen çevrimiçi 230 

anketten 151 anket yanıtlanmış ve değerlendirmeye alınmıştır.  

151 çalışandan oluşan örneklemin %76,2’sinin erkek ve %51’inin evli olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaş ortalaması 32,3 (SS= 7,69); mezuniyet alanlarında %44,4’ünün iktisadi ve idari 

bilimler fakültesi, %6’sının edebiyat fakültesi, %21,2’sinin mühendislik fakültesi, %28,5’inin ise 

üniversitelerin diğer fakültelerinden mezunu olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların iş tecrübeleri 

incelendiğinde; %19,9’unun 1 yıldan az, %24,5’inin 1-5 yıl, %19,9’unun 6-10 yıl, %16,6’sının 

11-15 yıl, %11,9’unun 16-20 yıl, %7,3’ünün ise 21 yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

3.3. Araştırmanın Ölçekleri 

3.3.1. Örgütsel Sinizm 

Bu araştırmada Brandes vd., (1999) tarafından geliştirilen, Karacaoğlu ve İnce (2012) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan Örgütsel Sinizm Ölçeği, kullanılmıştır. Örgütsel Sinizm Ölçeği, 5’li likert 

tipi ve bilişsel (5 önerme), duyuşsal (4 önerme) ve davranışsal (4 önerme) tükenmişlik düzeyini 

belirleyici 13 önermeden oluşan 3 boyutlu bir yapıdadır. Ölçeğin orijinalinde güvenilirlik 

katsayıları; bilişsel boyut için ,86, duyuşsal boyut için ,80 ve davranışsal boyut için ,78 olarak 

hesaplanmıştır. Türkiye’de Karacaoğlu ve İnce’nin yaptığı güvenirlik katsayıları ise sırasıyla ,94, 

,87 ve ,82 olarak bulunmuştur (Karacaoğlu ve İnce, 2012: 77). 

Örgütsel sinizm ölçeği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin KMO değeri ,888 

olarak belirlenmiştir. Bartlett’s Küresellik Testiistatistiksel açıdan anlamlı (p=,000) olduğu 

görülmüştür. Açıklanan toplam varyans oranı ise %47,14’dür. Ayrıca, ölçeğinin Cronbach’s 

Alpha değerleri; ölçeğin geneli için ,90, bilişsel boyut için ,83, duyuşsal boyut için ,92 ve 

davranışsal boyut için ,82 olarak bulunmuştur. 

Örgütsel Sinizm 

Bilişsel 

Duyuşsal 

Davranışsal 

H1 

H2 

H3 

H4 

İşten Ayrılma Niyeti 

Örgütsel Sinizm 

Bilişsel 

Duyuşsal 

Davranışsal 

H1 

H2 

H3 

H4 
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3.3.2. İşten Ayrılma Niyeti 

Bu araştırmada Rosin ve Korabik (1991) tarafından geliştirilen ve Elmas (2012) çalışmasında 

kullanılan İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılmıştır. İşten ayrılma niyeti ölçeği, 5’li Likert tipi 

ve 4 önermeden oluşan tek boyutlu bir yapıdadır. Ölçeğin orijinalinde güvenilirlik katsayısı ,82, 

Türkiye’de Elmas’ın yaptığı güvenilirlik katsayısı ise ,93 olarak bulunmuştur (Elmas, 2012: 60). 

İşten ayrılma niyeti ölçeğinin KMO değeri ,807 olarak belirlenmiştir. Bartlett’s Küresellik Testi 

sonucunda anlamlılık değerinin (sig) ,000 olduğu görülmüştür. Açıklanan toplam varyans oranı 

ise %71,79’dur. Ayrıca, İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğine ilişkin Cronbach alfa değeri ,87 olarak 

bulunmuştur. 

4. BULGULAR 

4.1. Değişkenlerin Faktör Analizleri 

 
Tablo 1. Ölçek Faktör Analizi Sonuçları 

Örgütsel Sinizm Ölçeği Faktörler 

Önermeler 1 2 3 

Bilişsel    

Ö.S.1 ,717   

Ö.S.2 ,768   

Ö.S.3 ,698   

Ö.S.4 ,730   

Ö.S.5 ,734   

Duyuşsal  

Ö.S.6  ,863  

Ö.S.7  ,823  

Ö.S.8  ,846  

Ö.S.9  ,741  

Davranışsal  

Ö.S.10   ,589 

Ö.S.11   ,601 

Ö.S.12   ,857 

Ö.S.13   ,835 

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Faktörler 

Önermeler 1 

İ.A.N.1 ,885 

İ.A.N.2 ,903 

İ.A.N.3 ,887 

İ.A.N.4 ,696 

4.2. Normallik Testi 

Tabachnick ve Fidell (2013)’e göre ölçeklere ilişkin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) 

değerleri -1,5 ile +1,5 arasında olduğu zaman normal dağılım göstermektedir. Araştırmada 

kullanılan örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ölçeklerine ait çarpıklık (skewness) ve basıklık 

(kurtosis) değerlerine ilişkin verilere Tablo 2’de yer verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, verilerin 

normal dağılım gösterdikleri ve parametrik testler için uygun olduğu ortaya çıkmıştır.  

Tablo 2. Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçekleri Normal Dağılım Değerleri 

Değişkenler N Skewness Kurtosis 

Örgütsel Sinizm 
151 

,035 -,481 

Bilişsel  -,154 -,628 
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Duyuşsal ,163 -1,086 

Davranışsal  -,144 -,771 

İşten Ayrılma Niyeti ,172 -1,093 

4.3. Korelasyon ve Regresyon Analizi Sonuçları 

Katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti algıları arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

yönelik yapılan korelasyon analizi sonuçları ile ölçek puan ortalamaları ve standart sapmaları 

Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti korelasyon analizi 

 1 2 3 4 5 

1. Örgütsel Sinizm 1     

2. Bilişsel  ,800** 1    

3. Duyuşsal ,882** ,551** 1   

4. Davranışsal  ,802** ,407** ,631** 1  

5. İşten Ayrılma Niyeti ,709** ,538** ,680** ,540** 1 

Ortalama 2,97 3,26 2,61 2,95 2,82 

Standart Sapma ,91 1,00 1,25 1,08 1,29 

N=151, **0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti (r=,709; p= ,000) arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca tabloda örgütsel sinizmin bilişsel (r=,538; p= 

,000), duyuşsal (r=,680; p= ,000) ve davranışsal (r=,540; p= ,000) alt boyutları ile işten ayrılma 

niyeti arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Çalışmada oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.  

Tablo 4. Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi 

Bağımlı 

Değişken 
ΔR2 Bağımsız Değişken B Std.Hata t 

F p 

İşten Ayrılma 

Niyeti 
,499 

Sabit -,153 ,254 -,601 
150,683 ,000 

Örgütsel Sinizm 1,004 ,082 12,275 

Tablo 4’te, bağımsız değişken örgütsel sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini gösteren 

regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz sonuçları, örgütsel sinizmin işten ayrılma 

niyeti üzerindeki etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu ve pozitif olarak etkilediğini 

göstermektedir. Bağımlı değişkendeki (işten ayrılma niyeti) değişimin bağımsız değişken 

(örgütsel sinizm) tarafından açıklanma düzeyini gösteren bir değer olan R2, bu analizde ,499 

olarak bulunmuştur. Bu bağlamda beyaz yakalı çalışanların örgütsel sinizm algıları onların işten 

ayrılma niyetlerinin %49,9’unu açıklayabilmektedir. Regresyon analizi sonucunda, araştırmanın 

ilk hipotezi olan “H1: Örgütsel sinizm, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkiler.” 

hipotezi kabul edilmiştir.   

Tablo 5. Örgütsel Sinizmin Bilişsel Alt Boyutunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi 

Bağımlı 

Değişken 
ΔR2 Bağımsız Değişken B Std.Hata t 

F p 

İşten Ayrılma 

Niyeti 
,284 

Sabit ,547 ,306 1,790 
60,600 ,000 

Bilişsel ,698 ,090 7,785 
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Tablo 5, bağımsız değişken örgütsel sinizmin bilişsel alt boyutunun, işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisini gösteren regresyon analizi sonuçlarını sunmaktadır. Analiz sonuçları, bilişsel 

alt boyutun işten ayrılma niyeti üzerindeki itkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu ve 

pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.Bilişsel algının işten ayrılma niyetini %28,4 

oranında açıkladığı bulunmuştur. Regresyon analizi sonucunda, önerilen H2 hipotezi “Örgütsel 

sinizmin bilişsel alt boyutu, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkiler.” 

desteklenmektedir.   

Tablo 6. Örgütsel Sinizmin Duyuşsal Alt Boyutunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi 

Bağımlı 

Değişken 
ΔR2 Bağımsız Değişken B Std.Hata t 

F p 

İşten Ayrılma 

Niyeti 
,459 

Sabit ,986 ,180 5,485 
128,301 ,000 

Duyuşsal ,705 ,062 11,327 

Araştırmanın 3. hipotezinde (H3) örgütsel sinizmin duyuşsal alt boyutu, işten ayrılma niyetini 

anlamlı ve pozitif yönde etkileyeceği öngörülmektedir. Oluşturulan bu hipotezin test edilmesi 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, örgütsel sinizmin duyuşsal alt boyutunun işten 

ayrılma niyeti üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir (Tablo 6). Ayrıca, duyuşsal algının işten ayrılma niyetini %45,9 oranında 

açıkladığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda, araştırmada oluşturulan 3. hipotez (Örgütsel sinizmin 

duyuşsal alt boyutu, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkiler) doğrulanmıştır.  

Tablo 7. Örgütsel Sinizmin Davranışsal Alt Boyutunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi 

Bağımlı 

Değişken 
ΔR2 Bağımsız Değişken B Std.Hata t 

F p 

İşten Ayrılma 

Niyeti 
,287 

Sabit ,927 ,258 3,594 
61,309 ,000 

Davranışsal ,643 ,082 7,830 

Örgütsel sinizmin davranışsal alt boyutunun işten ayrılma niyetine olan etkisinin ölçümü için 

regresyon analizi yapılmıştır (Tablo 7). Analiz bulgularına göre örgütsel sinizmin davranışsal alt 

boyutunun işten yarılma niyeti üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde etkisi olduğu 

saptanmıştır. Analiz sonuçlarında yer alan düzeltilmiş R2 değeri ,287 olarak tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda davranışsal algının işten ayrılma niyetini açıklama etkisinin %28,7 olduğu söylenebilir. 

Bu durumda, araştırmada önerilen 4. hipotez (Örgütsel sinizmin davranışsal alt boyutu, işten 

ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkiler) kabul edilmiştir.  

Araştırmada test edilen hipotezlere ilişkin sonuçlar Tablo 8’de gösterilmiştir.  

Tablo 8. Hipotezlere İlişkin Sonuçlar 

No Hipotezler Sonuç 

H1 Örgütsel sinizm, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkiler. Kabul 

H2 
Örgütsel sinizmin bilişsel alt boyutu, işten ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif 

yönde etkiler.  
Kabul 

H3 
Örgütsel sinizmin duyuşsal alt boyutu, işten ayrılma niyetini anlamlı ve 

pozitif yönde etkiler. 
Kabul 

H4 
Örgütsel sinizmin davranışsal alt boyutu, işten ayrılma niyetini anlamlı ve 

pozitif yönde etkiler. 
Kabul 

 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bireyler çalıştıkları işletmelerden çeşitli nedenler doğrultusunda işten ayrılma davranışı 

sergileyerek ayrılmaktadırlar. Bu durum iş yaşamının doğal akışı içerisinde gerçekleşmesi olağan 

süreçler ve sonuçlardır. Bu süreç ve sonuçların işletmeler açısından dolaylı veya dolaysız çeşitli 
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maliyetleri ortaya çıkarması insan kaynakları yönetimi açısından çalışanları özellikle yetenekli ve 

deneyimli çalışanları bekletenlerini karşılayarak işletmede tutmak açısından önem arz etmektedir. 

Ancak bireylerin işten ayrılma davranışı sergilemeden önce onları bu sonuca getiren unsurların 

başlangıcından işten ayrılmaya karar verdikleri zaman dilimine kadar yaşadıkları süreç işten 

ayrılma niyeti olarak ifade edilmektir. İşten ayrılma niyeti olumsuz örgütsel davranış unsurlarının 

gerçekleşmesi ile daha fazla tetiklenebilir ve etkilenebilir.  

Bu çalışmanın temel amacını oluşturan ve incelenmesi gerekliliğini düşündüren örgütsel sinizm 

ve işten ayrılma niyeti ilişkisi özellikle uluslararası anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

önemli ihracat kalemlerinden biri olan tekstil sektörü çalışanları kapsamında daha derinlemesine 

araştırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda farklı sektörlerde yapılan çalışmalar 

göstermektedir ki örgütsel sinizm işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye 

sahiptir (Çoban ve Deniz, 2021; Pelit ve Soybalı, 2021;  Aşık, 2020; Tekiner ve Demirci, 2019; 

Yasım ve Uğur, 2016; Köse ve Aydoğan, 2021; Diktaş ve Özgeldi, 2020; Kurnaz ve Kökalan, 

2020; Alev ve Bozbayıdır, 2021; Çiçek vd. 2021; El-liethiey ve Atalla, 2021). Çalışmanın test 

edilen temel amacını açıklamaya çalışan H1 hipotezi bu kapsamda alanyazınında bulunan diğer 

çalışmaları destekler nitelikte olup tekstil sektöründe bulunan beyaz yakalı çalışanların örgütsel 

sinizm algıları onların işten ayrılma niyetlerinin %49,9’unu açıklamaktadır. Bu doğrultuda 

söyleyebiliriz ki işten ayrılma niyeti işletme içerisinde ortaya çıkabilen olumsuz tutum ve 

davranışlarından etkilenmektedir. Bireyleri içerisinde bulundukları işletmeye, yöneticilere ve 

çalışma arkadaşlarına karşı olumsuz tutum ve davranışlara götüren birçok etmen bulunmaktadır. 

Bu etmenlerin sonucu ortaya çıkan sinizm olgusu işten ayrılma niyetini bireyler açısından bilinçli 

şekilde arttırma konusunda önemli bir öncül olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun ile birlikte 

örgütsel sinizmin alt boyutlarını test ettiğimiz H2, H3 ve H4 hipotezleri göstermektedir ki örgütsel 

sinizm her boyutu çeşitli düzeylerde işten ayrılma niyetini anlamlı ve olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu bağlamda bütün bu çalışma sonuçları, çalışanların sinizme yönelik algılarının 

artıkça işten ayrılma niyetlerinin de buna paralel olarak artacağını göstermektedir. 

Tekstil sektörü üzerinde yapılan bu araştırmada, çalışanların algıladıkları örgütsel sinizm 

düzeyleri işten ayrılma niyetini pozitif olarak etkilediği ve örgütsel sinizmin alt boyutları olan 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal durumlar işten ayrılma niyetine etkisinin her boyutta çeşitli 

düzeylerde etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. İşten ayrılma niyeti çalışanların ve 

işletmelerin verimliliklerini ve üretkenliklerini olumsuz yönde etkileyen ve yöneticiler ve 

işletmeler açısından istenmeyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler açısından 

çeşitli maliyetler ortaya çıkaran bu davranış şekli bireyin zamanla aldığı bir kararın sonucudur. 

Bu kararı almadan önce bireylerin işten ayrılma niyeti aşamasına gelmeden evvel ya da bu 

suretçe; motivasyonlarını arttıracak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, bireyleri örgütsel vatandaşlık 

davranışı düzeylerini arttıracak eylemlerin planlaması, bireyi işletmenin bir parçası hissettirecek 

kapsamda fikir ve önerilerine değer verilmesi ve bunun hissettirilmesi, örgütsel bağlılık 

seviyelerini arttıracak çeşitli eğitimlerin ve organizasyonların yapılması, işletmeye karşı duyulan 

güveni sarsacak eylemlerden uzak durulması ve hissettirilmemesi, bireyin örgütsel adalet 

algısının arttırılması konusunda adil şekilde davranışlar ortaya konması hem örgütsel sinizm hem 

de işten ayrılma niyeti üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkarma konusunda yöneticilere yardımcı 

olabilecektir. Bu doğrultu yöneticiler tarafından yapılacak çalışmalar ile  çalışanların örgütsel 

sinizme yönelik algılarının ve işten ayrılma niyetlerinin oluşmasına ve gelişmesine izin 

vermeyecek önlemler alınarak engel olunmalıdır.  

İşletme içerisinde gerçekleşecek olan açık, sağlıklı ve doğru iletişim de çalışanların sinik 

davranışlar sergilemesini önleme ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek istenmeyen unsurların 

önüne geçilmesinde yöneticilere fayda sağlayacaktır. Çünkü yöneticiler çalışanların iş yerinde 

mutluluğu, tatmini gibi çalışan performansını arttıracak duyguları ne kadar arttırabilirler ise 

çalışanların işten ayrılma düşüncesini ortadan kaldırmış olurlar. Bu doğrultuda da yeni bir 
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çalışana ayrılacak zaman, işi öğretme, oryantasyon ve eğitim gibi dolaylı dolaysız maliyetlerden 

uzak durmuş ve yetenekli personeli işte tutmuş olurlar. Ancak bu kapsamda örgütsel sinizmi 

önleyici eylemler için yöneticiler ve insan kaynakları bölümüne önemli roller ve görevler 

üstlenmeleri gerekliliği konusu dikkatle üzerine düşülmesi gereken bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Hem Türkiye hem de yurtdışında yapılan araştırmalar incelendiğinde, örgütsel sinizm ve işten 

ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi incelmeye yönelik yayınların birçok sektörde ele alındığını 

gösteren çalışmalar olduğu tespit edilmiştir.  Ancak önemli bir imalat sanayi olan tekstil 

sektöründe beyaz yakalı çalışanlar açısından herhangi bir çalışma tespit edilememiştir. 

Dolayısıyla yapılan bu çalışmayla literatürdeki eksikliğin giderilmesine yönelik olarak önemli 

ölçüde katkının sağlanacağı düşüncesi vardır. Bununla birlikte, çalışmanın sonuçları dikkate 

alınarak daha sonra yapılacak araştırmalarda örgütsel sinizm boyutlarından duygu ile işten 

ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye hangi davranışsal ve örgütsel faktörlerin etki ettiğinin ayrı olarak 

bakılması araştırmacılara başka bir bakış açısı kazandıracaktır. 

Yapılan bu araştırmanın literatüre birtakım katkılar sağlayacağı düşünülse de sınırlılıkları da 

bulunmaktadır.  Öncelikle, her ne kadar örneklem sayısı arttırılmak için çeşitli emekler gösterilse 

de bireylerin bilgi verme konusundaki çekinceli tutumları kapsamında araştırmanın kısıtlı 

örneklemi nedeniyle ortaya çıkarılan sonuçların genellemeye uygun olmayacağı belirtilmelidir. 

Dolaysıyla gelecekte yapılacak diğer çalışmaların daha fazla örnekleme tabii tutulması 

önerilmektedir. Bunun yanı sıra, farklı araştırmacılar tarafından farklı yerleşim yerlerinde 

bulunan tekstil çalışanları ve demografik özelliklere sahip olan çalışanlar üzerinde aynı 

araştırmanın gerçekleştirilmesi, elde edilen sonuçların genellemesi ve farklı bakış açılarının 

ortaya çıkarılması konusunda katkıda bulunabilecektir. 
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Özet  

Bu çalışma, yönetim literatürünün kutsal kâsesi niteliğindeki ‘mutlu çalışan=performanslı çalışan’ önermesini, nispeten 

rutin, detaylı ve prosedürlerin önemli olduğu görevlerin yapıldığı bankacılık sektöründe de geçerli olup olmadığını test 

ederek iş yeri mutluluğunun öncüllerini ve çıktılarını detaylı bir şekilde araştırmak amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda 

çalışmada bir bankada çalışmakta olan altı kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışmanın bulguları genel 

olarak literatür ile örtüşmektedir. Çalışanlar için iş yeri mutluluğu tanımları öznel iyi oluş ve psikolojik iyi olup 

kapsamında değerlendirilmiş olup, iş yeri mutluluğunu etkileyen faktörler bireysel, örgütsel, mesleki ve çevresel olarak 

dört alt başlık altında incelenmiştir. Literatür ile örtüşecek şekilde iş yeri mutluluğunun çeşitli olumlu ve olumsuz 

çıktıları elde edilmiş olup; farklı olarak iş yeri mutsuzluğunun da bazı olumlu sonuçlarının olduğu görülmüştür. Ayrıca 

ilgili önermenin geçerliliği bankacılık sektöründe de elde edilmiştir. Bununla birlikte iş yerinde mutluluğun belirli bir 

düzeye kadar çalışan performansını arttırdığı, belirli bir düzey sonrasında ise konsantrasyonu düşürerek performansı 

negatif etkilediği bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, İş Yeri Mutluluğu, Performans, Bankacılık Sektörü 

 

WORKPLACE HAPPINESS: A QUALITATIVE ANALYSIS OF 

ANTECEDENTS AND OUTCOMES 

Abstract  

This study was conducted with the aim of investigating in detail the antecedents and outputs of workplace happiness 

by testing the proposition of 'happy employee = productive employee', which is the holy grail of management literature, 

in the banking sector where tasks are relatively routine, detailed and procedures are important. In this context, in-depth 

interviews were conducted with six people working in a bank. The findings of the study generally overlap with the 

literature. The definitions of workplace happiness for employees were evaluated within the scope of subjective well-

being and psychological well-being, and the factors affecting workplace happiness were examined under four 

subheadings as individual, organizational, professional and environmental. In line with the literature, various positive 

and negative outcomes of workplace happiness have been obtained. On the other hand, it has been seen that workplace 

unhappiness has some positive results. In addition, the validity of the relevant proposition was also obtained in the 

banking sector. However, it has been found that happiness at work increases employee performance up to a certain 

level, and after a certain level, it starts affecting performance in a negative way by reducing concentration. 

Keywords: Happiness, Workplace Happiness, Performance, Banking Sector 

 

GİRİŞ  

Mutluluk kavramı 2500 yıl öncesindeki Aristoteles ve Sokrates gibi düşünürler tarafından ele 

alınmaya başlanmış olup ilk olarak filozoflar tarafından incelenmiş ve insanlık için ulaşılması en 

üst amaç olarak görülmüştür (Diener, 1984, s. 542). Bununla birlikte psikoloji ise uzun yıllar 

boyunca mutluluk gibi pozitif kavramları göz ardı etmiş (Yurcu, 2014, s. 74); sıklıkla bir hastalık 

bilimi (Seligman ve Csikzsentmihalyi, 2000, s. 5) olarak anılacak şekilde negatif tutum ve 

davranışlara odaklanmıştır (Diener ve Seligman, 2002, s. 81). Öyle ki, yapılan bir araştırmada 

psikoloji alanında ele alınan negatif konuların pozitif konulara oranının 17:1 olduğu saptanmıştır 

(Diener vd., 1999, s. 276). Psikolojinin pozitif konulara değinmeye başlaması her ne kadar 1970’li 

yıllardan itibaren görülse de asıl olarak 2000 yılında Seligman ve Csikzsentmihalyi’nin 

çalışmasındaki literatüre kazandırılan pozitif psikoloji ile gerçekleşmiştir. Psikolojideki anılan 

17’ye 1’lik negatif/pozitif kavram oranı örgütsel davranış alanındaki bir araştırmacı olan 

Luthans’ı 2002 yılında motive etmiş ve benzer bir çalışmayı gerçekleştirerek 375/1’lik bir oran 

olduğunu belirtmiş ve pozitif örgütsel davranışı literatüre kazandırmıştır (Wright, 2003: 437). 

Gerek bireylerdeki olumlu ve güçlü yönlerin araştırılmasına odaklanan (Miquelon ve Vallerand, 
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2006, s. 259) pozitif psikoloji alanında yapılan çalışmaların son 10 yılda artış göstermesi 

(Seligman vd., 2005, s. 410) gerekse negatif tutum ve davranışların önlenerek sadece statükonun 

korunabileceği fakat pozitif tutum ve davranışların arttırılarak ideal bir örgüt yapısının elde 

edilebileceğini vurgulayan, örgütlerin insan kaynaklarının daha yüksek performans elde 

edebilmek amacıyla beceri ve yeteneklerine odaklanan pozitif örgütsel davranış (Rodrigues-

Munos ve Sanz-Vergel, 2013, s. 95) konularının çalışılmaya başlanmasıyla iyi oluş, iş tatmini ve 

bağlılık gibi kavramlar araştırmalarda daha çok yer bulmaya başlamıştır. Bu kavramlardan biri de 

iş yeri mutluluğudur. İş yeri mutluluğun kavramsal tarihinin ise son 20 yıla dayandığı ve hem 

kamu hem de özel sektörde tercih edilen bir çalışma konusu olduğu görülmektedir (Spencer, 2015, 

s. 109). Çalışanın yaptığı işi “iş” olarak görmediği aksine zevk aldığı (Arar, 2020, s. 30), işinden 

genel olarak memnun olup, iş ile ilgili pozitif duygulanımları sıklıkla, negatif duygulanımları ise 

az olarak tecrübe etmesi şeklinde tanımlanan (Singh ve Aggarwal, 2018, s. 1440) iş yeri 

mutluluğu akademik olarak çok tercih edilen veya kullanılan bir terim değildir (Turan, 2018, s. 

182). Tabi ki bu durum araştırmacıları ilgili konuyu araştırmaktan alıkoymamış; sadece işe 

tutkunluk, örgütsel bağlılık, iş tatmini gibi farklı isimlerle ele alınmasına neden olmuştur (Fisher, 

2010, s. 389). Fakat bu kavramların odak noktası benzer olsa da (Rodriguez-Minoz ve Sanz-

Vergel, 2013, s. 96) kapsam, düzey ve istikrarlılık anlamında birbirinden farklılaşmaktadır 

(Fisher, 2010, s. 387). Dahası iş yeri mutluluğu genel olarak bu kavramların çatısı konumundadır 

(Fisher, 2010, s. 384; Bakker ve Oerlemans, 2011, s. 14).  

 

Yaşamımızın uyanık olarak geçen kısmının büyük bir bölümü iş yerinde geçtiği için iş yerindeki 

psikolojik durumumuz genel yaşam kalitemize yansımaktadır (Tasnim, 2016, s. 62). Literatürde 

iş yeri mutluluğunun, çalışanlarda örgüte karşı pozitif tutumları geliştirerek, örgütlerin 

ulaşabileceği en uç fayda olan etkililik ve hedeflere ulaşma gibi (Chaiprasit ve Santidhirakul, 

2011, s. 190) pek çok faydası olduğu belirtilmektedir (Awada ve İsmail, 2019, s., 1498). İş yeri 

mutluluğunun bu denli önemine ve akademisyenlerin ilgisini çekmesine rağmen günümüz 

çalışmalarında hala yeteri kadar çalışılmadığı görülmektedir (Bataineh, 2019, s. 100). Bu durum 

çalışmanın birincil motivasyonunu oluşturmaktadır. Bir diğer motivasyonu ise yönetim 

literatürünün kutsal kâsesi olarak görülen (Quick ve Quick, 2004, s. 333) “mutlu çalışan=üretken 

çalışan” önermesinin (Roche ve Rolley, 2011, s. 116), Savaş’ın (2017) çalışmasında belirttiği 

üzere rutin işlerin yapıldığı ve bu işlerde detayların ve prosedürlerin önemli olduğu bankacılık ve 

muhasebe gibi sektörlerde ters mantıkta çalışabileceği durumudur. Savaş’a göre (2017: 28) bu tür 

sektörlerde mutluluk karar vermeyi zorlaştırarak performansa negatif etki edebilmektedir. Benzer 

şekilde Turan’ın çalışmasında da (2018, s. 190) işin rutin olması iş yeri mutluluğunu olumsuz bir 

şekilde etkilemektedir. Bu durumu destekler nitelikte Arar ve Öneren’in (2021) çalışmasında da 

akademisyenlerde iş yeri mutluluğu ile performans arasındaki ilişki incelenmiş ve pozitif bir ilişki 

bulunmasına rağmen beta katsayısı ve R2 düşük çıkmıştır. Bunun sebebini araştırmacılar, 

akademisyenlerin performanslarını sadece mesai saatlerinde gerçekleştirmediğini ve örneklemin 

üçte birinin araştırma görevlilerinden oluşmasından ve araştırma görevlilerinin de mesai 

saatlerinde akademik faaliyetlerden çok ruitin idari görevleri ifa etmelerinden dolayı bu verilerin 

düşük çıktığını belirtmiştir. Tüm bu sonuçlar, bu durumun nitel bir çalışma ile ele alınarak detaylı 

veriler elde edilerek incelenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bununla birlikte iş yeri mutluluğun 

genellikle kavramsal ya da nicel bir araştırma ile ampirik olarak ele alınmış ve bu şekilde öncül 

ve çıktılarının çalışılmış olması ve ulaşabildiğimiz kadarı ile kavram ile ilgili herhangi bir nitel 

çalışma yapılmamış olması, bu çalışmanın bir diğer motivasyonunu oluşturmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma; banka çalışanlarının iş yeri mutluluğu hakkında görüşlerini incelemeyi amaçlayan 

bir nitel veri analizi çalışmasıdır. Araştırmada, tasarlanan bir fenomen hakkında kişilerin kendi 

değerlendirmelerini ve fenomene yükledikleri anlamları yorumlamalarını sağlayan (Özdemir, 

2010, s. 326) nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tercih edilmiştir. 
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Derinlemesine görüşmenin temel özelliklerinden biri olan görüşmenin detaylandırılmasını 

sağlayabilmek ve fenomen hakkında daha ayrıntılı veri elde edebilmek (Tekin, 2006, s. 103) 

amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İş yeri mutluluğu ile ilgili ayrıntılı 

görüş ve yorum elde etmek, bireysel görüş ve deneyimlere ulaşabilmenin (Kıral, 2021, s. 97) 

amaçlanması bakımından araştırmanın deseninin ‘betimsel fenomenoloji’ olarak belirlenmesi 

uygun bulunmuştur. Betimsel fenomenolojide araştırmacı kendi yorumlarına değil katılımcının 

söylem ve yorumlarına odaklanarak onların deneyim ve düşüncelerindeki ayrıntılara ulaşmayı 

hedeflemektedir (Laverty, 2003, s. 23). Fenomenolojik araştırmalarda örneklem büyüklüğünün 5 

ile 25 katılımcı arasında olabileceği (Creswell, 2013, s. 61) belirtilerek, katılımcı sayısından 

ziyade araştırmaya dahil edilecek kişilerin fenomeni temsil etmesi ve homojen olmasına vurgu 

yapılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda araştırma kapsamında görüşme yapılan banka çalışanları 

amaçlı örneklem yaklaşımıyla belirlenmiştir. Araştırmada bankacılık sektörünün tercih edilme 

sebebi ise literatürde “mutlu çalışan=üretken çalışan” tezinin Savaş’ın araştırmasına (2017, s. 28) 

göre rutin işlerin yapıldığı, görevlerin takip edilmesinin izlenmesi gerektiği ve prosedürlerin katı 

olduğu bankacılık ve muhasebe gibi sektörlerde geçerli olmadığını belirtmesi, bununla birlikte 

Ayala vd.’nin (2017, s. 1378) çalışmasında da mutluluğun çalışan bireylerin iş ile ilgili yüksek öz 

yeterliliğe sahip olduğu durumlarda performansı düşürebileceğini belirtmesi sebebiyle ilgili 

önermenin gerçekten geçersiz olup olmadığını anlamaktır.  

Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular görüşme için belirlenen 

katılımcılara yöneltilmiştir. Katılımcılar toplamda 6 banka çalışanından oluşmakla beraber 

homojenliği sağlayabilmek için 3 kadın, 3 erkek katılımcı ve fenomeni temsil etme kriterini 

sağlayabilmek amacıyla da bankada farklı pozisyonlarda çalışmakta olan personellerden 

seçilmiştir. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiş olup her bir katılımcıyla ortalama 20 dakika 

görüşme sağlanmıştır. Her bir görüşme esnasında katılımcılardan izin alınarak görüşmelerde ses 

kaydı yapılmıştır. Görüşmeler sonunda elde edilen ses kayıtları metne dönüştürülerek deşifre 

işlemi yapılmıştır. Verilerin analizinde kullanılan MAXQDA 2022 paket programına deşifre 

edilen metinler aktarılmıştır. Programa tanımlanan metin belgesinde veri aşinalığını (data 

immersion) sağlayabilmek (Denzin, 2014, s. 571) için araştırmacılar tarafından metin birkaç kez 

okunarak kodlama sürecine hazırlık yapılmıştır. Veri aşinalığı sağlandıktan sonra nitel 

araştırmanın en önemli adımlarından biri olan kodlama aşamasına geçilmiştir. Kodlama işlemi 

görüşmelerden elde ettiğimiz metin belgesinin anlamlı küçük parçalar halinde ayrıştırılması 

(Creswell, 2015, s. 156) ve araştırmanın sorunsalını temsil edecek şekilde kategorize edilmesi 

işlemidir (Elliot, 2018, s. 2850). Kodlama yapılırken hazır kodların kullanımı, araştırmacıya 

kolaylık sağlamasının yanı sıra araştırmanın özünden uzaklaşılmasına ve verilerin özgünlüğünün 

korunamamasına (Çelik vd., 2020, s. 386) neden olduğu için kodlama süreci araştırmacılar 

tarafından kod – alt kodlar oluşturularak sınıflandırılmıştır. Bu sayede araştırmanın özgünlüğünün 

korunması hedeflenmiştir. Verilerin kodlanması tamamlandıktan sonra betimleyici analizler; kod- 

alt kod bölümler modeli, kelime ve kod bulutları kullanılmıştır. Araştırmanın yöntemine ait 

aşamalar Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1: Araştırmanın Yöntemine Ait Adımlar 
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Nitel araştırmalar söz konusu olduğunda geçerlik ve güvenirliğin sağlanması için literatürde farklı 

seçenekler vardır. Bunlar arasında; katılımcı ile uzun süreli etkileşim, amaçlı örneklem, yönteme 

ait ayrıntılı bilgi aktarımı, araştırmanın literatür ile desteklenmesi gibi yaygın kullanılan 

yöntemler (Golafshani, 2003, s. 599) bu çalışmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamak amacıyla 

da uygulanmıştır. Bu yöntemlerin yanı sıra eş zamanlı bağımsız kodlama ve kodlayıcılar arası 

uzlaşma da nitel araştırmalarda güvenirlik için önemli bir kriterdir. Eşzamanlı bağımsız kodlama, 

araştırmacıların verileri birbirinden bağımsız olarak kodlamasını ve ardından sonuçların 

karşılaştırılmasını içerir (Kuckartz ve Rädiker, 2019, s. 269). Bu bağlamda araştırmacıların 

bağımsız kodladığı belgeler Maxqda programında Kappa analizine tabii tutularak kodlayıcılar 

arası uzlaşma sağlanmıştır. Analiz sonucunda Kappa katsayısı 0.85 olarak bulunmuş ve Viera ve 

Garret’e (2005, s. 362) göre bu katsayı ‘neredeyse mükemmel’ düzeyde güvenilir olarak ifade 

edilmektedir. 

Tablo 1: Kappa Analizine Ait Güvenirlik Tablosu 

 
 

Kodlayıcı 1  

  1 0  

Kodlayıcı 2 

1 a = 364 b = 62 426 

0 c = 0 0 0 

  364 62 426 

 

Tablo incelendiğinde toplam 426 kodlama içerisinde a= 364 tane kod, iki kodlayıcı tarafından da 

atanmış kodların sayısını; b=62 ise kodlayıcılar arasında kodlayıcı 1’in 62 tane farklı kodlama 

yaptığını ifade etmektedir. Dolayısıyla Kappa = (Po - Pc) / (1 - Pc) = 0.85 sonucu kodlayıcılar 

arasında %85 düzeyinde bir uzlaşma olduğunu ve araştırmaya ait güvenirlik kriterinin sağlandığı 

söylenebilir. (Po= Gözlemlenen Uyum Yüzdesi; Pc=Şansa Bağlı Olarak Beklenen Uyum 

Yüzdesi) 

BULGULAR 

Araştırmada yer alan katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

Katılımcı 

Numarası 
Yaş Cinsiyet Meslek Medeni Durum 

K1 37 Erkek Gişe Personeli Evli 

K2 28 Kadın Gişe Personeli Bekar 

K3 32 Erkek Gişe Personeli Bekar 

K4 28 Erkek Müfettiş Yardımcısı Bekar 

K5 30 Kadın Müşteri Hizmetleri Evli 

K6 26 Kadın Müşteri Hizmetleri Bekar 

 

Araştırmada yer alan katılımcıların 3’ü gişe personeli, 2’si müşteri hizmetleri personeli ve 1’i de 

müfettiş yardımcısı pozisyonundadır. Ayrıca katılımcıların cinsiyeti 3 kadın 3 erkek olmak üzere 

eşit bir şekilde dağılmaktadır. Tek bir bankada çalışan katılımcılara ait demografik verilere 

bakarak cinsiyet ve pozisyon kategorilerinde farklı grupların yer alması örneklemi temsil etmesi 

bakımından önemlidir. Ayrıca katılımcıların yaş kategorisi değerlendirildiğinde tüm 
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katılımcıların Y kuşağına ait olması çalışmada yaş homojenliğinin sağlanabildiğini 

göstermektedir. 

Şekil 2: 'Mutluluk Tanımı' Koduna Ait Kod- Alt Kod Modeli 

 

Araştırmada yer alan 6 katılımcının ‘Sizin için mutluluğun tanımı nedir? Mutluluk sizin için ne 

ifade ediyor?’ sorularına ilişkin alınan yanıtlarda ifade edilen kriterlerin ‘Keyif Almak’, ‘Stressiz 

Yaşam’, ‘Huzur’, ‘Hedeflere Ulaşma’, ‘Çevresel İletişim’ olduğu Şekil 2’de yer alan görselde 

ifade edilmektedir. Model genel olarak incelendiğinde katılımcıların mutluluk için yaptıkları 

tanımın ‘Öznel İyi Oluş’ ve ‘Psikolojik İyi Oluş’ şeklinde kategorize edilebildiği görülmektedir. 

Katılımcıların mutluluk tanımı yaparken kullandıkları ifadelerin kodlanma sıklığı kodları alt 

kodlara bağlayan frekans çubuklarında gösterilmektedir. Dolayısıyla katılımcıların mutluluk 

tanımı yaparken sıklıkla ‘Huzur’ ve ‘Stressiz Yaşam’a vurgu yaptıkları ifade edilebilir. Bununla 

birlikte katılımcıların hedonik/ödamonik mutluluk tercihinin %50 olarak belirlendiği; bu oranın 

ödamonik mutluluk için erkeklerde %66; hedonik mutluluk ise kadınlarda %66 olduğu 

görülmektedir. 

Şekil 3: ‘İş Yeri Mutluluğu Tanımı’ Koduna Ait Kod-Alt Kod Modeli 

 

Katılımcılara ‘Sizin için iş yeri mutluluğunun tanımı nedir?’ şeklindeki soruya alınan yanıtlarda 

ifade edilen ‘Emeğin karşılığını alma’, ‘Kaliteli çalışma ortamı’, ‘Kişi-iş uyumu’, ‘Yönetici tutum 

ve davranışı’ ile ‘Çevresel iletişim’ psikolojik iyi oluş altında; ‘Başarılı olmak ve yükselmek’, 

‘Huzurlu olmak’, ‘Tatmin edici maaş’ ve ‘İşten keyif almak’ öznel iyi oluş altında incelenmiştir. 

Katılımcıların daha çok ‘Kaliteli çalışma ortamı’ ile ‘Tatmin edici maaş’ olarak tanımladığı iş 

yeri mutluluğu algıları Şekil 3 de görülmektedir. Hedonik/Ödamonik mutluluk oranı genelde 
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%66-%33 olarak görülmekte; kadın ve erkeklerde hedonik mutluluğun %66 lık oranla ilk sırada 

yer aldığı izlenmektedir. 

Şekil 4: İş Yeri Mutluluğunu Sağlayan Faktörler 

 

Katılımcıların iş yeri mutluğunu sağlayan faktörlere verdikleri yanıtlar bireysel, örgütsel, mesleki 

ve çevresel olarak dört ana faktör altında incelenmiştir. Bunlardan bireysel faktörler frekans 

sıklığı sıralaması bağlamında iş-yaşam dengesi, psikolojik durum, başarılı olmak ve mesleki 

gelişim ile fizyolojik durum; örgütsel faktörler kapsamında çalışma ortamı, iş yerinin sağladığı 

imkanlar, iş yeri desteği ve yönetici tutum ve davranışları; mesleki faktörlerde kişi-iş uyumu ve 

çevresel faktörlerde konum özellikleri olarak alt faktörler oluşturulmuştur. Şekil 4’deki soldan 

sağa doğru giden alt faktör sıralamasına göre konum özellikleri kapsamında “Ayrıca evimden 

işime kolay ulaşabilmek de beni mutlu eder. Şubenin bulunduğu muhit ve o muhitin insanlarının 

kaliteli olması da önemli çünkü şubeye gelen müşteriler genellikle o bölgenin sakinleri oluyor. 

Bu müşteri profilinin kalitesine göre gişede işlem boyunca yaşayacağımız olumlu ya da olumsuz 

durumları etkiliyor. Bu sebeple daha nezih bir bölgede çalışmak da beni mutlu eder” ifade 

edilmiştir. Kişi uyumu kapsamında “Bu iş için yeteneklerimin uygun olduğunu düşünüyorum bu 

sayede başarı da geliyor bu da beni mutlu ediyor” ifadesi belirtilmiştir. Yönetici tutum ve 

davranışları için “Üstlerim tarafından bir şeye zorlanmamak, üstlerim tarafından teşvik edilmek 

beni mutlu eder”, iş yerinin sağladığı imkanlar için “Terfi imkânı verilmesi, eğitim, seminer ve 

materyal arzı, sosyal haklar ve sağlık sigortası, esnek çalışma saatleri ve fiziksel altyapı, etkinlik-

organizasyon-ücretlendirme politikası beni mutlu ediyor”, çalışma ortamı için “Çalışma 

arkadaşları ile kurulan uyumlu ve iyi iletişim, saygı ve hoşgörülü çalışma ortamı, konforlu 

çalışma ortamı beni mutlu eder” ve iş yeri desteği için “Takdir edilme ve ödüllendirilme, müşteri 

ile yaşanan sorunda psikolojik ve teknik destek beni mutlu eder” ifadeleri yer almaktadır. Bireysel 

faktörler içinde fizyolojik durum için “sağlıklı olmam beni mutlu ediyor”, başarılı olmak ve 

mesleki gelişim için “Kendimi sürekli geliştirmek ve yaptığım işe dair yeni beceri ve yetenekler 

geliştirmek mutlu eder”, iş yaşam dengesi adına “Özel yaşam ve iş yaşamımı harmanlayarak 

sorun olmayacak şekilde denge oluşturuyorum” ve psikolojik durum için “Özgüvenimin yüksek 

olması, kafamda herhangi bir kaygının olmaması ve rahat hissetmek beni mutlu eder” ifadelerine 

yer verilmiştir. 
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Şekil 5: İş Yeri Mutsuzluğuna Neden Olan Faktörler 

 

Katılımcıların iş yeri mutsuzluğuna neden olan faktörlere verdikleri yanıtlar benzer şekilde Şekil 

5’te de bireysel, örgütsel, mesleki ve çevresel olarak dört ana faktör altında incelenmiştir. 

Bunlardan bireysel faktörler frekans sıklığı sıralaması bağlamında başarısızlık, psikolojik durum, 

fizyolojik durum, algılanan aşırı niteliklilik ve demografik özellikler olurken; örgütsel faktörler, 

çalışma arkadaşı kaynaklı sorun, yönetici kaynaklı sorun, mesleki ve teknik sorunlar, örgütsel 

adaletsizlik, müşteri kaynaklı sorun, ücret politikası, iş güvencesizliği ve yetki-sorumluluk 

denkliği sorunu olmuştur. Mesleki faktörlerde iş temposu, çevresel faktörlerde de yine konum 

özellikleri belirlenmiştir. Şekil 5’de soldan sağa doğru gidildiğinde konum özellikleri kapsamında 

“Çalıştığımız muhitteki insan profilinin düşük olması beni mutsuz ediyor”, iş temposu kapsamında 

ise “Dinlenme imkânım olmadan yoğun bir şekilde işlem aldığım zamanlar, molaların çok kısa 

olması, uzun mesai ve çalışma temposu beni mutsuz eder” ifadesi yer almaktadır. Yetki-

sorumluluk denkliği kapsamında “Yetki sorunundan kaynaklanan anlaşmazlıklar yani şu şekilde 

bankada her işlemi her personel yapamaz. Benim yetki alanımı aşan bir işlem için müşteri bana 

yönlendirildiğinde ben de mecburen yetkili birime yönlendiriyordum ve müşteri ile bu noktada 

problem yaşıyorduk” şeklinde, örgütsel adaletsizlik için “Üstlerin hatalı olarak ast personeli 

uyarmaları haksızlığa uğradığımızı hissettiriyor, Ben bir pozisyona emek vererek gelmişken, 

başka birisi emek vermeden geliyorsa mutsuz oluyorum”, ücret politikası için “Maaşımın yetersiz 

olması ve olumsuz ücret politikaları beni mutsuz ediyor”, iş güvencesizliği için “İşyerimdeki 

pozisyonuma dair kaygı ya da korku duymak beni mutsuz eder”, mesleki ve teknik sorunlar için 

“Kasada açık vermek ya da hesaplar arası uyumsuzluk olması, çalışma ortamının (ısı, ışık, hijyen, 

düzen vb.) yetersiz olması, çalışma ortamının kalabalık ve gürültülü olması, birimler arası 

uyumsuzluk ve yetersiz personel mutsuzluk sebebidir”, çalışma arkadaşı kaynaklı sorunlar için 

“Gerginlik, anlayışsızlık, dedikodu, olumsuz tutum ve davranışlar, ötekileştirilmek/dışlanmak, 

ispiyonculuk, disiplinsizlik, kıskançlık mutsuz etmekte”, müşteri kaynaklı sorun için “Yetkimin 

dışında bir talebi karşılayamam neticesinde müşterilerden kaba davranış görmek”, yönetici 

kaynaklı sorun için ise “Sürekli baskı, gözetlenme, kendini ifade edememe, amirim tarafından sert 
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bir dille uyarılmak, hatalara verilecek uyarıların genellenmesi, üstlerime danışırken yaşadığım 

çekince (güç mesafesi) mutsuz eden faktörlerdendir” şeklinde ifade edilmiştir. Başarısızlık 

kapsamında “Hedeflediğim yere ulaşamamak, rakip olarak gördüğüm kişi ya da kurumlar 

karşısında başarısız olmak, hata yapmak mutsuz eder”, demografik özellikler için “Çalışma 

arkadaşlarımdan yaş ve eğitim seviyesi olarak daha ileride olmam mutsuz edebiliyor”, algılanan 

aşırı niteliklilik için için “Eğitim düzeyinin benden aşağıda olan yöneticilerim var ve bazen sahip 

olduğum eğitimin işime yaramadığını düşünüyorum”, fizyolojik durum için “Yorgunluk, 

uykusuzluk ve sağlık problemleri mutsuz edebiliyor” ve psikolojik durum için “Özel hayatımda 

yaşayabileceğim kayıplar, üzüntüler ve çalkantılı olaylar, kişisel sorunlarım ve stres mutsuz eder” 

ifadelerine yer verilmiştir. 

Şekil 6: İş Yeri Mutluluğunun Avantajları Koduna İlişkin Kodlu Bölüm Sayılarının Frekans Grafiği 

 
Katılımcıların ‘İş yerinde mutlu olmanızın avantajları nelerdir?’ sorusuna ilişkin cevaplarında 

ifade edilen faktörlerin grafiği olan Şekil 6 incelendiğinde iş yerinde mutlu olmanın avantajları 

en sık ‘performans artışı’ ile ifade edilmektedir. Performans artışını takip eden diğer faktörler ise 

sıklık sırasına göre; ‘problem çözücülük’, ‘izlenim’, ‘çevresel iletişim’ ve ‘örgütsel bağlılık’ 

şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcılar avantaj faktörlerini; ‘mutluyken işimde daha iyi çalışırım, 

karşılaştığım herhangi bir problemi daha kolay çözüme kavuştururum, mutluluğum çevremdeki 

insanlar tarafından fark edilir, çevremle daha uyumlu iletişim kurarım, mutlu olduğumda farklı 

iş arayışına girmem’ şeklindeki ifadelerle açıklanmaktadır. 

Şekil 7: İş Yeri Mutluluğunun Dezavantajları Koduna İlişkin Kodlu Bölüm Sayılarının Frekans Grafiği 

 
Katılımcılara yöneltilen ‘İş yerinde mutlu olmanızın dezavantajları nelerdir?’ sorusuna yönelik 

alınan cevaplar Şekil 7’de incelendiğinde en sık kullanılan kriterin ‘performans düşüklüğü’ 

olduğu görülmektedir. Diğer kriterler ise kullanım sıklığı bakımından birbirine yakın olup 

‘kaytarma’, ‘negatif izlenim’ ve ‘kıskançlık’ şeklinde sıralanmaktadır. İş yerinde mutlu olmanın 
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performans düşüklüğüne yol açmasını ise katılımcılar mutluluğun verdiği bazı tutum ve 

davranışlarla (dalgınlık, heyecan, düşüncelerinin başka yerde olması nedeniyle odaklanamama 

gibi) açıklamaktadır. 

Şekil 8: İş Yeri Mutsuzluğunun Avantajları Koduna İlişkin Kodlu Bölüm Sayılarının Frekans Grafiği 

 
Katılımcılara yöneltilen ‘İş yerinde mutsuz olmanızın avantajları nelerdir?’ sorusuna verilen 

yanıtlarda faktör frekansları birbirine yakın çıkmıştır. Bu faktörler ‘performans artışı’, ‘yeni iş 

arayışı’, ‘kaytarmadan kaçınma’ olarak ifade edilmektedir. İş yerinde mutsuz olduklarında bunun 

performans artışı avantajı olduğunu ifade eden katılımcılar bu ifadelerini ‘mutsuzluğumdan 

kaçınmak için işimi sığınak olarak görebilirim ve daha çok çalışarak daha iyi olmak isteyebilirim, 

çalışma arkadaşlarımdan kaynaklı bir mutsuzluğum varsa işime daha çok sarılıp başarılı olmak 

için uğraşırım’ şeklinde açıklamaktadırlar. İş yeri mutsuzluğunun avantajlarına dair diğer 

faktörler ise katılımcılar tarafından ‘mutsuz olduğumda çalışma arkadaşlarımla konuşmak 

istemiyorum, zaten mesai saatlerinde birbirimizle konuşmamız da yöneticiler tarafından 

istenmiyor, iş yerinde mutsuz olduğumda yeni bir iş bulmak için kendimde o motivasyonu 

buluyorum ve bulacağım yeni işin daha iyi olacağı düşüncesi oluyor’ şeklinde açıklanmaktadır. 

Şekil 9: İş Yeri Mutsuzluğunun Dezavantajları Koduna İlişkin Kodlu Bölüm Sayılarının Frekans Grafiği 

 
Katılımcılara yöneltilen ‘İş yerinde mutsuz olmanızın dezavantajları nelerdir?’ sorusuna yönelik 

alınan cevapların frekans grafiği Şekil 9’da incelendiğinde iş yeri mutsuzluğunun en sık belirtilen 

olumsuz etkisinin ‘psikolojik durum’, ‘iletişim zorluğu’ ve ‘performans düşüklüğü’ olduğu 

gözlenmektedir. Görüşmelerde frekans sıklığı bakımından daha az belirtilen faktörler ise ‘işten 

ayrılma niyeti’, ‘motivasyon düşüklüğü’, ‘örgütsel bağlılıkta azalma’ ve ‘yabancılaşma’ olarak 

sıralanabilir. Görüşmeler sırasında ‘psikolojik durum’ faktörünü katılımcılar ‘iş yerinde 

mutsuzken tahammül seviyem azalıyor, gergin oluyorum, kaygı seviyem artıyor, hayat enerjim 

düşüyor, çabuk sinirlenen biri oluyorum’ şeklindeki ifadelerle açıklamaktadırlar. ‘İletişim 
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zorluğu’ faktörünü ise ‘iletişim kurmakta güçlük çekiyorum, mutsuzken insanlara ters cevaplar 

verebiliyorum, iş yerindeki mutsuzluğum aile bireyleriyle iletişimime de yansıyor, mutsuzken 

konuşmak istemiyorum, özellikle müşteriyi tolere edemeyen ve anlayış gösteremeyen bir yöne 

doğru sürükleniyorum.’ şeklinde açıklamaktadır. En sık ifade edilen ‘performans düşüklüğü’ 

faktörü ise katılımcılar tarafından ‘işte hata yapma olasılığım artar, işime tam olarak 

odaklanamam, konsantrasyon sağlayamam, çalışma performansım etkilenir işimde aksamalar 

olur, mutsuzluğum performansıma eksi olarak yansır’ şeklinde ifade etmektedir. Katılımcıların 

diğer faktörlere yönelik görüşleri ise ‘çalışma isteğim kırılır, iş değişikliği fikri geçer aklımdan 

hep, yeni iş aramaya vakit ayırırım, işten soğurum, organizasyona bağlılığım azalır, istekli 

çalışmam’ şeklinde ifade ettikleri görülmektedir. 

Şekil 10: İş Yeri Mutluluğu Verilerine Ait Kelime Bulutu 

 

Araştırmada katılımcılarla yapılan görüşmeye ait verilerin kelime bulutu incelendiğinde verilen 

cevaplarda sıklıkla kullanılan kelimelerin; ‘çalışma ortamı’, ‘çalışma arkadaşı kaynaklı sorun’, 

‘yönetici kaynaklı sorun’, ‘kaliteli çalışma ortamı’, ‘mesleki ve teknik sorunlar’, ‘iletişim 

güçlüğü’, ‘performans artışı’, ‘iş yeri desteği’ gibi kelimelerin yer aldığı gözlemlenmiştir. Kelime 

bulutunda yer alan kelime öbeklerinin araştırmanın kod- alt kodları ve frekans grafikleri ile 

uyumlu olduğu ifade edilebilir.  

 
Şekil 11: 'Mutluluk Tanımı' Koduna Ait Kod 

Bulutu 

 

 
Şekil 12: 'İş Yeri Mutluluğu Tanımı' Koduna Ait 

Kod Bulutu 
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Şekil 13: 'Mutluluk Türü' Koduna Ait Kod Bulutu 

 

 
Şekil 14: 'Mutluluk=Yüksek Performans' 

Koduna Ait Kod Bulutu 

 

Şekil 15: 'İş Yeri Mutluluğu' Koduna Ait Kod 

Bulutu 

 

Şekil 16: 'İş Yeri Mutsuzluğu' Koduna Ait Kod 

Bulutu 

 

Şekil 17: 'İş Yeri Mutluluğunu Sağlayan Faktörler' 

Koduna Ait Kod Bulutu  

Şekil 18: ‘İş Yeri Mutsuzluğuna Neden Olan 

Faktörler’ Koduna Ait Kod Bulutu 

 

Çalışmada katılımcılardan toplanan verilerin kodlanmasıyla oluşan ve her bir kategoriye ait 

kodların kod bulutu Şekil 11-18’de yer almaktadır. Kod bulutları, görüşmelerden elde edilen 

verilerin nasıl kod, kategori ve temalar haline geldiğinin gösterilmesi açısından önemlidir. Her 

bir kod bulutu katılımcıdan elde edilen cevapların kodlandığı kategorileri oluşturur ve o 

kategorinin özetini sunması açısından önem taşımaktadır.  
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Şekil 19: Mutluluk=Yüksek Performans İlişkisi Koduna İlişkin Kod- Alt Kod Modeli 

 
Araştırmanın sorunsalını da oluşturan banka çalışanlarının mutluluğu ile performansını 

değerlendirmeyi amaçlayan ‘İş yerinde mutlu olmanız performansınızı etkiler mi? ya da Nasıl 

etkilemektedir? Benzer şekilde mutlu olması ast/meslektaşınızın performansını nasıl 

etkilemektedir?’ sorusuna yönelik katılımcıların vermiş olduğu cevaplar Şekil 19’da kod-alt kod 

modeli kullanılarak gösterilmektedir. Model incelendiğinde katılımcıların kendi performansları 

ve ast/meslektaş değerlendirmeleri benzerlik göstermektedir. Katılımcıların yorumlarına da yer 

verilen modelde mutlu olmanın ‘odaklanarak özenli çalışma, iyi iletişim kurma, izlenim, rahat 

çalışma, akış’ gibi faktörleri meydana getirdiği ve bunun da performansa olumlu yansıdığı 

yönünde ifadelere yer verilmiştir. Benzer şekilde ast/meslektaşları için de mutlu olmanın ‘iyi 

iletişim’ ve ‘yönetici etkisi’ gibi faktörleri meydana getirdiği ve performansın olumlu etkilendiği 

yönünde ifadeleri yer almaktadır. Mutlu olmanın performans ile ilişkisi bağlamında görüşmede 

sorular diğer sorulara verilen cevaplar da göz önünde bulundurulduğunda iş yerinde mutlu 

olmanın performansı artırdığı fakat bir süre sonra negatif yönde etkilediği belirtilmiştir. 

Katılımcılar bu ilişkiyi ‘İş yerinde mutluysam işimi daha rahat daha kolay yaparım fakat çok 

mutlu olduğum günlerde kafam işime konsantre olmayabilir, anlık dalgınlıklar vs olabilir; iş 

yerinde mutlu olduğumda kendimi işe daha iyi verebiliyorum işimi daha hızlı ve pratik yapıyorum, 

hata oranım azalıyor fakat iş yerinde mutlu olduğumda çalışma arkadaşlarım tarafından 

kıskanılabiliyorum ve bu gruplaşmalara neden olabiliyor ve bu benim performansımı olumsuz 

etkiliyor’ ifadeleriyle açıklamaktadırlar. 
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Şekil 20: İş Yeri Mutluluğuna İlişkin Verilerin Kod- Alt Kod Modeli 

 
Çalışmada oluşturulan kod ve alt kodlara ilişkin model aslında araştırmanın bir özetini 

sunmaktadır. Şekil 20 incelendiğinde iş yeri mutluluğunun 6 ana temadan oluştuğu ifade 

edilebilir. Bu temalar ‘İş Yeri Mutluluğu Tanımı’, ‘Mutluluk Türleri’, ‘İş Yerinde Mutluluğu 

Sağlayan Faktörler’, ‘İş Yeri Mutsuzluğuna Neden Olan Faktörler’ ‘İş Yeri Mutluluğunun 

Avantaj ve Dezavantajları’, ‘İş Yeri Mutsuzluğunun Avantaj ve Dezavantajları’ olarak ifade 

edilen görüşlerden oluşmaktadır.  

 

SONUÇ  

Araştırma kapsamında öncelikle katılımcıların genel mutluluğa yaklaşımları incelenmiş olup, 

elde edilen kavramlar literatür ile bağdaşacak şekilde öznel ve psikolojik iyi oluş çatısı altında 

toplanmıştır. Literatürde mutluluk kavramı bazı çalışmalarda iyi oluştan ayrı olarak ele alınsa da 

(Bakker ve Oerlemans, 2011, s. 8; Roche ve Rolley, 2011, s. 11), bu çalışmada iki kavramı benzer 

nitelikte ele alan çalışmalar (Jeffrey vd., 2014, s. 6; De Neve ve Ward, 2017, s. 146) kapsamında 

incelenmiştir. Bununla birlikte mutluluk kavramı, bazı araştırmacılar tarafından hedonizm görüşü 

üzerine yoğunlaşan öznel iyi oluş başlığı kapsamında incelenirken (Diener, 1984, s. 543; Myers 

ve Diener, 1995, s. 10; Joo ve Lee, 2017, s. 207), bazı araştırmacılar ise ödamonizm görüşünü 

destekleyen psikolojik iyi oluş altında ele almaktadır (Wright ve Cropanzano, 1997, s. 364; Rego 

ve Cunha, 2008, s. 740). Bunlardan hedonizmi savunan öznel iyi oluşa göre mutluluk; öznel bir 

durum olan, göreli olarak pozitif duygulanımların daha sık, negatif duygulanımların ise daha az 

olduğu bir durum olup; zevke ulaşırken acıdan kaçınma anlamına gelmektir (Diener, 1984, s. 54). 

Ödamonizmi savunan psikolojik iyi oluşa göre ise mutluluk hedonizmin ötesinde olup, kişinin 

psikolojik olarak bir amacının olması (Wright, 2010, s. 14), kendini geliştirebilmesi ve erdemli 

olmasıdır (Peterson vd., 2005, s. 26; Stoia, 2015, s. 9). Her ne kadar iki görüş arasında odak 

noktası ve kapsam temelinde farklılıklar olsa da birbirlerine bağımlı (Waterman vd., 2008, s. 42) 

ve birbirini tamamlayıcı yapılar olmasından (Fisher, 2010, s. 385), iki görüşü de sürdüren kişinin 

refah seviyesinin daha yüksek olmasından ve sadece birine odaklanmanın yanlı bir bulgu elde 

etmeye neden olacağından (Huta, 2015, s. 5), bu çalışmada her ikisi de ele alınmıştır. Çalışma 

kapsamında katılımcıların mutluluğu; ‘Keyif Almak’, ‘Stressiz Yaşam’ ve ‘Huzur’, şeklinde 

tanımlamaları bu sebeple hedonizmi savunan öznel iyi oluş başlığı altında, ‘Hedeflere Ulaşma’ 
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ve ‘Çevresel İletişim’ ise ödamonizmi savunan psikolojik iyi oluş başlığı altında ele alınmıştır. 

Ayrıca frekans dağılımına bakıldığında en sık tekrar edilen mutluluk tanımının ‘Stressiz Yaşam’ 

ve ‘Huzur’ olduğu görülmektedir. Bu hedonik yaklaşımın daha sıklıkla vurgulanmasının sebebi 

ise, örneklemin gün içinde farklı insanlarla iletişim kurmak zorunda olma, iş ortamındaki 

gerginlik ve dönem sonu performans hedeflerine ulaşma gibi sebeplerden kaynaklanan stres 

seviyesinin genel olarak yüksek olduğu bankacılık sektöründen olmasından ileri geldiği 

söylenebilir. Hedonik/ödamonik mutluluk tercihinin ise eşit oranda olması Huta’nın (2015, s. 5) 

çalışmasındaki yansızlık ilkesi ile örtüşmektedir. Hedonik mutluluğun kadınlar içinde yüksek 

oranlı çıkması, kadınların duygusal yapılarından; ödamonik mutluluğun erkekler içinde yüksek 

oranlı çıkması ise toplum içinde erkeğe yüklenen (evin reisi, ata, ev geçindiren kişi vb.) rollerden 

ileri geldiği düşünülmektedir. 

Benzer şekilde katılımcılar tarafından yapılan “iş yeri mutluluğu sizin için ne anlama geliyor?” 

sorusuna yapılan yanıtlarda literatür ile örtüşen “işten keyif almak” nın (Singh ve Aggarwal, 2018, 

s. 1440; Arar, 2020, s. 30) yanı sıra verilen cevapları daha detaylı irdeleyebilmek adına 

katılımcılar için iş yeri mutluluğunu arttıran ve azaltan faktörleri de bir arada değerlendirmekte 

fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda katılımcıların iş yeri mutluluğunu arttıran ve azaltan faktörler 

bireysel, mesleki, örgütsel ve çevresel faktörler olarak dört ana grupta toplanmıştır. İş yeri 

mutluluğunu arttıran faktörler içinde bireysel faktörler; iş yaşam dengesi, mevcut psikolojik ve 

fizyolojik durum ile başarılı olmak-yükselmek, örgütsel faktörler; çalışma ortamı, iş yeri desteği, 

yönetici tutum ve davranışları ile iş yerinin sağladığı imkânlar, mesleki faktör kişi iş uyumu ve 

çevresel faktör ise konum özellikleri olarak bulunmuştur. Bununla birlikte katılımcıların iş yeri 

mutluluğu tanımında vermiş oldukları başarılı olma ve yükselme, yöneticinin olumlu tutum ve 

davranışları, kaliteli çalışma ortamı, iletişim ve ücret yukarıda sayılan faktörlerle uyum 

göstermektedir. Bu faktörler içinden, genel mutluluk tanımındaki ayrımda olduğu gibi; işten keyif 

almak, huzurlu olmak, tatmin edici maaş ve başarılı olmak öznel iyi oluş; kişi-iş uyumu, yönetici 

tutum ve davranışları, kaliteli çalışma ortamı ve iletişim ile emeğin karşılığını alma psikolojik iyi 

oluş altında incelenmiştir. Burada dikkat çeken bir nokta da ücret ve maaş beklentisinin iş 

yerindeki mutluluk tanımı olarak verilmiş olmasıdır. Gulyani ve Sharma’nın çalışmalarında 

(2018, s. 263) yönetici tarafından takdir edilme gibi manevi ödüllendirmeler ile eğitim imkanları 

gibi diğer ödüller çalışanlarda iş yeri mutluluğunu arttırırken, parasal ödüllerin anlamlı bir etkisi 

olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte Wesarat vd.’nin çalışmasına (2015, s. 80) göre maaş 

düzeyinin kişilerin yaşam tatmininde ve mutluluğunda payı büyüktür. Literatür araştırıldığında 

bireysel faktörlerde mevcut psikolojik ve fizyolojik durum sağlık durumu ile (Fisher, 2010, s. 

403; Andrew, 2011, s. 7), iş-yaşam dengesi ise kişinin işi ile ilgili algıları (Januwarsono, 2015, s. 

9) ile benzerlik göstermektedir. Örgütsel faktörlerde ise çalışma ortamı, örgütsel güvenin ve iş 

tatmininin sağlandığı, katılımcı yönetimin benimsendiği, yaratıcılığı destekleyen örgüt 

kültürünün olduğu çalışma yaşamının kalitesinin önemsenmesi ile (Danna ve Griffin, 1999, s. 

358; Gavin ve Mason, 2004, s. 381; Chaiprasit ve Santhidhirakul, 2011, s. 191), iş yeri desteği 

örgüt içinde değerli görülme ile (Andrew, 2011, s. 3), yöneticinin tutum ve davranışları ise 

dönüşümcü liderlik (Sparks vd., 2001, s. 500), fedakar liderlik (Andrew, 2011, s. 8) ve yöneticinin 

tutum ve davranışlarının niteliği (Williams vd., 2017, s. 2) ile örtüşmektedir. Mesleki faktörlerden 

kişi-iş uyumu literatürde iş yeri mutluluğu üzerinde oldukça etkisi olan bir diğer faktör olmasının 

yanı sıra (Myers ve Diener, 1995, s. 15; Fisher, 2010, s. 404), çevresel faktörlerden konum 

özellikleri ise literatürde daha önce ulaşıldığı kadarıyla bahsedilmeyen bir faktör olarak 

belirlenmiştir. Katılımcılar için iş yeri mutsuzluğuna neden olan faktörler ise bireysel temelde; 

mevcut psikolojik ve fizyolojik rahatsızlık, algılanan aşırı niteliklilik, başarısızlık ve demografik 

özellikler olurken (yaş ve eğitim düzeyi) örgütsel temelde; çalışma arkadaşı, müşteri ve yönetici 

kaynaklı sorunlar, teknik sorunlar, ücret politikasındaki yanlışlıklar, iş güvencesizliği, örgütsel 

adaletsizlik ile yetki-sorumluluk denkliğindeki problemlerdir. Mesleki olarak iş temposu, 

çevresel temelde ise yine konum özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatür 

incelendiğinde mutluluğu arttıran faktörlerde olduğu gibi benzerlikler görülmektedir. Bunlardan 

hali hazırda sağlık durumu ile mutluluğun doğru orantılı olduğu belirtilmiştir. Mutsuzluğa neden 
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olan bir diğer faktör algılanan aşırı niteliklilik olarak bulunmuştur. Kengatharan’a göre (2020) 

kişi-iş uyumu olmadığı zaman kişi kendini aşırı nitelikli olarak atfediyorsa iş yeri mutluluğunun 

alt boyutu olan iş tatmini azalmaktadır. Benzer şekilde Arar’ın çalışmasında da (2021, s. 32) 

algılanan aşırı niteliklilik ile iş tatmini arasında negatif ilişki bulunmuştur. Ayala vd.’nin 

çalışmasında da (2017, s. 1377) algılanan aşırı nitelikliliğin mutsuzluğa yol açtığı belirtilmiştir. 

Bir diğer faktör olan başarısızlık literatürdeki kişinin algıladığı başarı düzeyi ile (Januwarsono, 

2015, s. 9), özellikler ise yaş bağlamında Warr’un (2013, s. 740) çalışması ile örtüşmektedir. 

Örgütsel temeldeki örgütsel adaletsizlik ve iş güvencesizliği (Andrew, 2011, s. 3-7), literatürde 

benzerlik gösteren faktörlerdendir. 

Katılımcıların iş yeri mutluluğunun olumlu çıktıları olarak verdikleri cevaplar sırasıyla; 

performansta artış, problem çözücülük, olumlu izlenim, iletişimin kalitesinde artış ve örgütsel 

bağlılıkta artış görülürken; olumsuz çıktılar olarak konsantrasyon düşüklüğü sebebi ile kaytarma 

ve performansta azalma, çevre tarafından kıskanılma ve negatif izlenim görülebilmektedir. 

Literatür incelendiği zaman genellikle performans (Januwarsono, 2015, s. 10), müşteri nezdinde 

izlenim (Andrew, 2011, s. 11), iletişim (Fisher, 2010, s. 399) ve örgütsel bağlılık (Boehm ve 

Lyubomirsky, 2008, s. 103) üzerinde pozitif etkisi olduğunu belirten çalışmalara rastlanılmıştır. 

Bununla birlikte mutluluğun konsantrasyonu bozması sebebi ile performansı düşürme ihtimaline 

değinen Savaş’ın (2017) çalışması yer almaktadır. Bu çalışmaya göre rutin görevlerin yer aldığı 

işlerde çalışanın mutlu olması konsantrasyonuna negatif yönde etki ederek performansını 

azaltmaktadır. Bununla birlikte çevre tarafından kıskanılma ve negatif izlenim ile ilgili literatürde 

herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. 

İş yeri mutsuzluğunun olumlu ve olumsuz çıktılarına bakıldığında ise sırasıyla; performans artışı, 

kaytarmadan kaçınma ve yeni iş arayışı motivasyon ve cesaretinde artış olumlu çıktı olarak 

görülürken; iletişim güçlüğü, psikolojik durumdaki bozulmalar, konsantrasyon kaybı sebebi ile 

performansta düşüş, yabancılaşma, işten ayrılma niyeti, motivasyon düşüklüğü ve örgütsel 

bağlılıkta azalma olumsuz sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatür tarandığı zaman 

performansın genel olarak düşmesi (Danna ve Griffin, 1999, s. 358) ile stres ve anksiyete gibi 

psikolojik durumdaki bozulmalar (Graveling vd., 2008, s. 1) çalışma bulguları ile benzerlik 

göstermektedir. Mutsuzluğun performans üzerindeki olumlu etkisi ise Ayala vd.’nin çalışmasında 

(2017, s. 1377) kişide yüksek derecede fazla niteliklilik algısı olduğunda kendini gösterdiği 

şeklinde belirtilmiştir.  

Nihayetinde çalışmanın temel motivasyonlarından biri olan “mutlu çalışan=üretken çalışan” 

önermesinin bankacılık gibi ‘rutin’ işlerin yapıldığı ortamdaki geçerliliği araştırılmıştır. Gerek 

kişisel düzeyde gerekse astların değerlendirilmesi sonucunda mutluluğun performansı 

odaklanarak özenli çalışmaktan, olumlu izlenim bırakmaktan, daha rahat çalışmaktan, daha iyi 

iletişim kurmaktan ve kendini akışa bırakmaktan dolayı temelde olumlu etkilediği görülmüştür. 

Ast değerlendirmesinde de benzer şekilde mutlu çalışanların daha iyi iletişim kurması ve 

mutluluklarının pozitif yönetici tutum ve davranışlarıyla birleştiği zaman performansa olumlu 

katkı sağladığı görülmüştür. Literatürde mutluluğun performans üzerindeki olumlu etkisi ise 

bireylerin kendilerini daha dışadönük bir kişiliğe dönüştürerek fırsatlara kendini açması, 

yardımsever ve iyimser olması ve bunun karşılığında da sinerji yaratarak destek görmesi yoluyla 

açıklanmaktadır (Wright, 2010, s. 15). Rego ve Cunha’nın çalışmasında (2008, s. 740) ise bu 

ilişki; mutluluğun çalışanlardaki ilgi ve idrak kapasitelerini genişlettiği ve bu sayede fiziksel, 

entelektüel ve sosyal kaynaklarını geliştirerek yaptıkları işi daha anlamlı görmelerini ve 

nihayetinde performanslarına olumlu katkıda bulunduğu şeklinde açıklanmaktadır. Aynı 

çalışmaya göre mutluluğun çalışanları önlerine çıkan herhangi bir engelde daha proaktif ve 

dirençli yaptığını ve stres düzeylerini kontrol etmelerine yardımcı olarak performanslarının 

negatif etkilenmekten kurtardığı belirtilmektedir. Bu sonuç, literatürdeki ilgili önerme (Wok ve 

Hashim, 2015, s. 306) ile benzerlik göstermekle birlikte sektör ve yapılan görevlerin nitelikleri 

kapsamında literatürdeki çalışmalarla (Boehm ve Lyubomirsky, 2008, s. 101; Januwarsono, 2015, 

s. 9) örtüşmemektedir. Bununla birlikte mutluluğun performans üzerindeki etkisi bir önceki 
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paragraftaki yanıtlarla da ele alındığında; mutluluğun performans üzerindeki etkisinin, banka 

çalışanları temelinde ters bir “U” harfi şeklinde olduğu; öncesinde arttırdığı fakat belirli bir 

düzeyden sonra negatif etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır.  

İş yeri mutluluğunun gerek literatürde belirtilen faydaları, gerekse bu çalışma sonucunda elde 

edilen yararları düşünüldüğünde, tüm örgütlerin bünyelerinde bulundurdukları üyelerini mutlu 

kılmak için dizayn edilmesi ve yönetilmesi gerektiği açıktır (Gavin ve Mason, 2004, s. 390). 

Dahası kişi-iş uyumu ve kişi-örgüt uyumu gözetilerek mutluluk konsepti, işgöreni işe alım 

aşamasında başlamalı, eğitim, geliştirme, terfi ve emeklilik dönemine kadar devam etmelidir. 

Kişilerin iş yerinde kendi beceri ve yeteneklerini kullanabilecekleri ve bunları geliştirebilecekleri 

bir görev ve iş ortamı sunulmalıdır (Stoia, 2015, s. 13). Çalışma bulgularına göre çalışma ortamı 

dışında yönetici tutum ve davranışlarının da iş yeri mutluluğu üzerindeki etkili bir diğer önemli 

faktör olduğu sonucundan yola çıkarak, yöneticilerin çalışanlara karşı tutum ve davranışlarında 

daha pozitif olması (Alparslan, 2016, s. 213), çalışanlarına karşı cömert ve anlayışlı olması önem 

arz etmektedir (Keeman vd., 2017, s. 2). 

Bu çalışma özel bir banka çalışanları ile gerçekleştirilmiştir. Kamudaki olanakların ve iş 

temposunun farklılığı göz önünde bulundurularak karşılaştırmalı bir analiz yapılabilir. Çalışma 

bulgularına göre ücret/maaş beklentisi iş yeri mutluluğu tanımında çıkan bir faktör olması, 

çalışmanın, ülkedeki enflasyonun yüksek noktalara çıktığı zamanda yapılmasından kaynaklanmış 

olabilme ihtimaline karşın, benzer bir çalışma ekonomik bakımdan daha iyi olunan bir dönemde 

tekrarlanması önem arz etmektedir. Çalışmada iş yeri mutluluğu ile ilgili kavramsal bir çerçeve 

çizilse de odak nokta performans üzerindeki etkisidir. Gelecekteki çalışmalarda daha güncel öncül 

ve sonuçları ile birlikte neden-sonuç kapsamında ilişkiler analiz edilebilir. Mutlu çalışan=üretken 

çalışan tezi diğer sektörlerde de ele alınabilir. 
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Özet 

Bu araştırma, örgütsel kronizmin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, işe yabancılaşmanın aracı rolünü ortaya 

çıkarmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, 300 örgüt çalışanları araştırmaya dâhil edilmiştir. Nicel yöntemlerle 300 kişiden 

elde edilen veriler, SPSS ve AMOS programları kullanılarak bir dizi regresyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz 

sonucuna göre, örgütsel kronizm ile işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti değişkenleri arasında olumlu yönde 

anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, işe yabancılaşma ile işten ayrılma niyeti arasında olumlu yönde 

anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca, araştırma hipotezlerini test etmek için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

kullanılmış olup, örgütsel kronizmin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, işe yabancılaşmanın aracı rolünü 

üstlendiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle, araştırmaya katılanların örgütsel kronizme ait tutum puanları arttıkça, 

işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyetine ilişkin puanlarının da arttığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Kronizm, İşten Ayrılma Niyeti, İşe Yabancılaşma. 

 

THE MEDIATING EFFECT OF WORK ALIENATION ON THE 

RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CHRONISM AND 

INTENTION TO LEAVE 

 

Abstract 

This research aims to reveal the mediating role of work alienation in the effect of organizational cronyism on intention 

to leave. For this purpose, 300 sector/organization employees were included in the study. Data obtained from 300 

individuals using quantitative methods were subjected to a series of regression analyzes using SPSS and AMOS 

programs. According to the results of the analysis, it has been determined that there is a positive and significant 

relationship between organizational cronyism and the variables of alienation from work and intention to leave. 

Similarly, it was found that there was a positive and significant relationship between alienation from work and intention 

to leave. In addition, the Structural Equation Model (SEM) was used to test the research hypotheses, and it was found 

that work alienation played a mediating role in the effect of organizational cronyism on turnover intention. From this 

point of view, it has been determined that as the attitude scores of the participants towards organizational cronyism 

increase, their scores on work alienation and intention to leave work also increase. 

 

Keywords: Organizational Chronism, Intention to Leave, Work Alienation. 

 

 
1. GİRİŞ 

Çalışanların örgütle olan ilişkilerini belirleyen ve çalışanların örgüte karşı davranışlarını 

şekillendiren, onların örgüte yönelik algılarıdır. Örgüt içinde işgücünden en iyi şekilde 

faydalanılmasında, işgörenlerin algılamaları önem taşımaktadır (Gümüştekin & Emet, 2007). Bu 

bağlamda, örgütsel amaçlara ulaşmada temel unsur olan işgörenlerin beklentilerini karşılamanın, 

onların sorunlarını çözmenin ve çalışma yaşam kalitelerini yükseltmenin, örgütsel başarı 

açısından önemli unsurlar olduğu söylenebilir. 

 

Sosyal ağ içinde ortaya çıkan, sosyal-psikolojik nedenlere dayanan, kişilerin yollarının çeşitli 

ortak noktalarda kesişmesinden kaynaklanan kayırmacılık uygulamaları sorumluluk, güven, 

dayanışma, çıkar eksenli olabilmektedir. Fayda/çıkar merkezli kayırma ediminin başkalarını 

rahatsız edebileceğinin gözetilmemesi ve bireysel, toplumsal ve iş hayatında önemsiz olarak 

kabul edilmesi, kayırmacılık algısı taşıyan işgören gruplarının motivasyonunu olumsuz yönde 
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etkilemekte ve örgüte ciddi zararlar vermektedir. 

 

Uygulama alanı geniş, sonuçları ciddi olan ve araştırmalarda kuramlardaki varlığı tespit edilen 

kronizm; örgütsel politikalarda alışık olunan bir olaydır (Yan & Bei, 2009, s. 1). Kronizm, 

bireysel olarak bazı kişiler için istenilen birtakım sonuçlar (yüksek maaş, hızlı terfi vb.) ortaya 

çıkarıyor olsa da örgüt açısından bakıldığında zarar verici etkilere sahiptir. Çünkü kronizmde 

arkadaş, eş-dost ve tanıdıklara tanınan tolerans diğer kişiler için tanınmamakta ve böylece eşitlik 

ilkesine aykırı davranılmaktadır. Bunun sonucunda da işgörenlerin örgüte olan bakış açıları 

olumsuzlaşabilmektedir (Erdem & Meriç, 2012, s. 143). Örgüt içinde adalet ve şeffaflığı göz ardı 

ettiğinden büyük problemlere yol açan nepotizm ve kronizmin şirket itibarının zedelenmesine 

kadar gidebilecek büyük tehlikesi vardır. Kronizm; örgütsel bağlılık, iş tatmini, işten ayrılma 

niyeti, ayrımcılık ve yasal uygulamalarla ilişkilendirildiğinden dolayı ciddiye alınmalıdır 

(Chandler, 2012, s. 110).  

 

Kronizm ve örgütsel zayıflık birbiriyle bağlantılı iki kavram olup (Begley, Khatri, & Tsang, 2010, 

s. 292) örgütlerin güçlendirilmesinde kronizmin ortadan kaldırılması etkili bir araçtır (Park, 

2003). Kurumsallaşmayı tamamlayan işletmelerde insan kaynakları politikaları keyfi ve kişisel 

takdirden ziyade objektif kriterler doğrultusunda liyakat ve yeterlilik ilkesi bağlamında 

gerçekleşmektedir.  

 

Kronist uygulamaların az da olsa gerçekleşebileceği kurumsallaşmış işletmelerde kişilerin, 

işletmenin gereksinimlerini ne oranda karşıladıkları önemlidir. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.  Örgütsel Kronizm 

Çalışma hayatında, örgütlerde algılanan kronizm kavramı, “yöneticiler tarafından çalışanların 

performans kriteri ya da resmi prosedürler ile çalışanlar açısından bakılmaksızın belirli kriterlere 

(kişisel ilişkiler, kişisel bağlılık vb.) dayalı, herhangi bir ayrıcalıklı tercih edilen muamele” olarak 

tanımlanmıştır (Sezici & Yıldız, 2017). 

 

Bu konuda yapılan araştırmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

 

Chandler’in (2012) “Black Women’s Perceptions of the Relationship among Nepotism, Cronyism 

Job Satisfaction, and Job-Focused Self-Efficacy” adlı çalışmasında siyahi kadınların işyerinde 

nepotizm ve kronizm algılarını incelemiştir. Ayrıca çalışmada, işyerinde nepotizm, kronizm, iş 

tatmini ve iş odaklı özyeterlik (JFSE) arasında ne ölçüde bir ilişki olduğu incelenmiştir. Bu 

kapsamda çalışmada siyahi kadınların nepotizm ve kronizm ile kişisel deneyimleri, işyerindeki 

başkalarının algılarını ve başkalarının nepotizm ve kronizm ile ilgili deneyimleri alınmıştır. 

Sosyal bilişsel özyeterlik kuramı, bu çalışma için kuramsal mantık görevi gördü; çeşitlilik ve 

azınlık kavramları, çalışmaya ek destek sağlamıştır. Yapılan bu çalışmada nicel bir metodoloji 

kullanılmıştır. 40 maddeden ve demografik bilgilerden oluşan çevrimiçi bir anket ele alınmıştır. 

Daha önce test edilen envanterler kullanılarak veriler Survey Monkey aracılığıyla toplanmış ve 

daha fazla analiz ve test için SPSS ve Minitab kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, siyahi 

kadınların ve haklarından mahrum edilmiş diğer grupların veya korunan sınıfların işyerinde 

nepotizm ve kronizm yaşadığı bulgularına ulaşılmıştır. Bununla birlikte, nepotizm, kronizm, iş 

tatmini ve JFSE arasında önemli bir ilişki görülmemiştir. Genel olarak çalışma kapsamında siyahi 

kadın katılımcılar mevcut işlerinden büyük ölçüde memnun olduklarını ve işlerini yapma ve 

karşılaştıkları her türlü zorluğun üstesinden gelme yeteneklerinden son derece emin oldukları 

bulguları elde edilmiştir. 

 

Sadozai ve diğerlerinin (2012) yapmış oldukları “Impact of Favoritism, Nepotism and Cronyism 

on Job Satisfaction A Study From Public Sector of Pakistan” adlı çalışmada Pakistan’ın kamu 

sektörü kuruluşlarında iltimas, adam kayırmacılık ve kayırmacılığın iş tatmini üzerindeki etkisini 
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incelemek amaçlanmıştır. Verileri toplamak için uygun bir örnekleme tekniği ele alınmıştır. Sekiz 

kamu kuruluşunun tam zamanlı çalışanına 250 anket uygulanmış ve 222 kullanılabilir anket elde 

edilmiştir. Araştırma neticesinde ulaşılan bulgulara göre, Pakistan kamu sektöründe favoritizm, 

nepotizm ve kronizmin iş tatmini ile pozitif bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. 

 

Nadeem ve diğerlerinin (2015) yapmış oldukları “Favoritism, nepotism and cronyism as 

predictors of job satisfaction: Evidences from Pakistan” adlı çalışmalarında Pakistan’ın Telekom 

sektörü organizasyonlarında favoritizm, nepotizm ve kronizmin iş tatmini üzerindeki sonuçlarını 

gözlemlemek amaçlanmıştır. Veri toplama için uygun örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışma 

kapsamında 4 kuruluşun çalışanlarına 300 anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde 

edilen bulgular, Pakistan’ın Telekom sektöründe favoritizm, nepotizm ve kronizmin iş tatmini ile 

olumsuz bir şekilde bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

2.2. İşten Ayrılma 

Rusbult ve arkadaşları (1988) işten ayrılma niyetini, çalışanların iş koşullarından tatmin 

olmamaları durumunda, göstermiş̧ oldukları yıkıcı ve aktif eylemler şeklinde tanımlamaktadırlar.  

 

Bu konuda yapılan araştırmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

 

Karataş’ın (2013) yapmış olduğu “Otel İşletmelerinde Kronizmin İş Tatmini ve İşten Ayrılma 

Niyeti Üzerindeki Etkileri: Muğla Bir Araştırma” adlı çalışmada otel işletmelerinde çalışmakta 

olan personellerin kronizm algıları ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler ele 

alınmıştır. Çalışma örneklemi Muğla’da faaliyette olan üç, dört ve beş yıldızlı otel firmalarında 

çalışan personel olarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, çalışma kapsamında 

oluşturulan hipotezleri doğrulamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlara göre, kronizmle 

iş tatmini arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca kronizmle işten 

ayrılma niyeti arasında, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. 

 

Sezici ve Yıldız’ın (2017) yapmış oldukları “Algılanan Örgütsel Kronizmin İşten Ayrılma 

Eğilimi Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmemenin Aracı Rolü” adlı çalışmada örgütsel 

kronizmin, işten ayrılma eğilimindeki etkisini incelemek ve bu ilişkide örgütsel özdeşleşmemenin 

aracılık etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan hipotezler ve çalışma 

soruları Sakarya’da faaliyette olan küçük ve orta çaplı firmalardaki personelden anket tekniğiyle 

ulaşılan verilerle incelenmiştir. Yapılan bu araştırmada, Turhan’nın (2014)geliştirmiş olduğu 

örgütsel kronizm, Mael ve Ashforth (1992)’un geliştirmiş olduğu örgütsel özdeşleşme ile Meyer 

vd. (1993) ve Moore (2000)’un geliştirmiş olduğu işten ayrılma eğilimi ölçekleri kullanılmıştır. 

Toplam 510 personelden ulaşılan verilerle analiz yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada veri elde 

etmek için tesadüfi olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış 

ve veri analizi için SPSS 21 ve LISREL 8.51 programlarıyla değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma 

sonucunda, örgütsel kronizmle işten ayrılma eğilimi arasında yer alan ilişkide örgütsel 

özdeşleşmemenin kısmi aracılık etkisinin olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

 

Kassing ve diğerleri (2012), çalışanların muhalif davranışları ile işten ayrılma niyeti arasındaki 

ilişkiyi belirlemeye yönelik yapmış olduğu araştırmada, örgüt üyelerinin muhalif davranışlarının 

işten ayrılma niyetlerini nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda 137 çalışandan 

alınan veriler doğrultusunda örgütsel muhalefet ile işten ayrılma niyeti arasında ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, çalışmada işten ayrılma niyetinde olan çalışanların dışsal 

muhalefet veya gizli muhalefet stratejisini tercih ettikleri tespit edilmiştir. 
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2.3. İşe Yabancılaşma 

Kavram olarak “yabancılaşma” kişinin kendini bütün olarak hissedememesine ve bilincine 

yönelik bölünmelere yol açan eylemler ve deneyimler olarak ifade edilebilir (Bonjean & Grimes, 

1970). 

Hirschfeld ve Feild (2000) işe yabancılaşmayı, çalışmaya karşı ilgi göstermemek olarak ifade 

etmişlerdir. Patrick (1984) işe yabancılaşmayı, iş üzerinde algılanandan daha az özgürlük ve 

kontrol sahibi olmak şeklinde tanımlamıştır.  

Elma (2003) ilköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşmasını incelediği çalışmasında 

öğretmenlerin güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve okula yabancılaşma düzeylerinin düşük 

çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin işe yabancılaşma algılarının en 

yüksek olduğu boyutların okula yabancılaşma ve güçsüzlük boyutları olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca işe yabancılaşma duygusu, bekar öğretmenlerde, küçük okullarda görev yapan 

öğretmenlerde ve branş öğretmenlerinde daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucunda, branş, 

okul büyüklüğü, medeni durum ve kıdem değişkenlerinin işe yabancılaşmanın önemli 

yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. 

 

Chiaburu ve diğerleri (2014) yabancılaşma ile ilgili meta-analiz çalışması yapmışlardır. Bu 

bağlamda yabancılaşma ile ilgili yapılan 45 çalışmayı incelemişlerdir. Araştırmada 

yabancılaşmanın öncüllerinin ve çıktılarının neler olduğuna ilişkin bir teorik model 

geliştirmişlerdir. Araştırma sonucunda yabancılaşmanın öncüllerini kişilik özellikleri, liderlik 

boyutları ve işin içeriği olmak üzere üç ana boyut altında toplamışlardır. Yabancılaşmanın 

çıktılarını ise iş doyumu, katılım, örgütsel kimlik, örgütsel bağlılık, işe devamsızlık ve çalışan 

performansı şeklinde sıralamışlardır. Bu bağlamda çalışanların kişilik özellikleri, örgüt 

yöneticilerinin sergiledikleri liderlik davranışları ve çalışanların yaptıkları işlerin özellikleri 

yabancılaşmaya neden olmaktadır. Yabancılaşma yaşayan çalışanın ise iş doyumu, örgütsel 

bağlılığı ve performansı azalmakta bunun yanında işine devamsızlık etmekte ve örgütsel kimlik 

duygusunu kaybetmektedir. 

 

Brooks ve diğerleri (2008) araştırmalarında, resmi bir lisede görev yapan öğretmenlerin işe 

yabancılaşmalarını iki yıl süren vaka çalışması ile incelemişlerdir. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk ve yalıtılmışlık boyutlarının her birini 

deneyimlediği ancak farklı biçimde yorumladığı belirtilmiştir. Bunun yanında gayri resmi ve 

şeffaf olmayan karar verme süreçlerinin, öğretmenlerin sınıfları ve bölümleri dışında yürüttükleri 

faaliyetlerin, yöneticilerin görevler yerine vizyonlar ve uzun vadeli değişim modelleri gibi soyut 

fikirlere odaklanırken öğretmenlerin kendi vizyonlarını, görevlerini ve ilkelerini keşfetmelerine 

fırsat verilmemesi gibi durumların öğretmen yabancılaşmasını arttırdığı belirlenmiştir. 

 

Hearn (1971) araştırmasında ilkokul öğretmenlerinin işe yabancılaşmaları ile okul sisteminin 

yapısı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda hipotezin aksine öğretmenlerin işe 

yabancılaşmaları ile okul sistemi yapısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Erkek 

öğretmenlerin kadın öğretmenlerden anlamlı derecede daha fazla yabancılaşma yaşadığı, bunun 

da okul sisteminin yapısal özelliklerinden değil, erkek öğretmenlerin öğretmenliğe ilişkin 

tutumlarından kaynaklandığı saptanmıştır. Geçmişte düşük sosyal statüye sahip öğretmenlerin 

yabancılaşma düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Bunun da benzer şekilde okul sisteminin 

yapısal özelliklerinden değil öğretmenlerin geçmiş tutumlarından kaynaklanabileceği ifade 

edilmiştir. Yaş değişkeninin öğretmenlerin işe yabancılaşmaları üzerinde etkili olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

3.1.  Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın modeli Şekil 3.1’de verilmiştir. Modelde Örgütsel kronizm bağımsız, işten ayrılma 

niyeti ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır.  İşe yabancılaşma ise aracı (mediator) değişken 

olarak modele dahil edilmiştir. Bu araştırmada test edilmek üzere aşağıdaki hipotezler 

geliştirilmiştir: 

 

H1: Örgütsel kronizm, işe yabancılaşmayı olumlu yönde etkiler.  

H2: Örgütsel kronizm, işten ayrılma niyetini olumlu yönde etkiler. 

H3: İşe yabancılaşma, işten ayrılma niyetini olumlu yönde etkiler. 

H4: Örgütsel kronizm, işe yabancılaşma vasıtasıyla işten ayrılma niyetini dolaylı olarak etkiler. 
 

Şekil 3.1 Araştırma Modeli 

 

 
 

3.2. Araştırma Örneklemi ve Veri Toplama Süreci 

Araştırma sonucunda katılımcılardan toplam 309 veri elde edilmiştir. Elde edilen bu veri 

üzerinden gerekli veri düzenleme, aykırı değerlerin belirlenmesi, tekli ve çoklu normallik 

kontrolleri yapılmıştır. Bu işlemler neticesinde 9 adet gözlem, çoklu normalliği ihlal ettiğinden 

veri setinden çıkarılmış ve tüm istatistiki analizler geriye kalan 300 kişilik örneklem üzerinden 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmaya katılan deneklerin demografik özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 3.1’de verilmiştir. 

Buradaki bulgulara göre; araştırmaya katılım gösteren deneklerin %94,7’si (284 kişi) erkek, 

%5,3’ü (16 kişi) ise kadındır. Deneklerin %31’i 18-30, %46’sı 31-40 yaş aralığında, %21’i 41-50 

yaş aralığında ve geriye kalan %2’si ise 51 ve üstü yaş aralığındadır. Katılımcıların diğer 

demografik özelliklerine dair bulgular Tablo 3.1’dedir. 

 
Tablo 3.1:  Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Değişken Özellik N % Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 16 5,3 

Erkek 284 94,7 

Yaş Grupları 

18 – 30 arası 93 31,0 

31-40 arası 138 46,0 

41-50 arası 63 21,0 

51 ve üstü 6 2 

Eğitim düzeyi 
İlköğretim 85 28,3 

Lise 145 48,3 

Örgütsel kronizm İşten ayrılma 

İşe yabancılaşma 

H1 

H3 

H2 

H4 
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Ön Lisans 40 13,3 

Lisans 13 4,3 

Yüksek Lisans 14 4,7 

Doktora 3 1,0 

Pozisyon 

Üst düzey yönetici 2 ,7 

Orta düzey yönetici 25 8,3 

Alt düzey yönetici 27 9,0 

Memur 29 9,7 

Diğer 217 72,3 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde 

katılımcıların demografik bilgilerini (ör. Yaş, Cinsiyet vb.) öğrenmeyi amaçlayan sorular yer 

almaktadır. Anket çalışmasının sonraki bölümlerimde ise araştırmanın değişkenlerini ölçmek 

amacıyla kullanılan ölçeklere yer verilmiştir. Ankette yer alan ölçek maddeleri çoktan seçmeli 

olup 1-Hiç Katılmıyorum ile 5-Tamamen Katılıyorum arasında olmak üzere beşli Likert ölçeği 

ile derecelendirilmiştir.  

 

3.3.1. Örgütsel Kronizm Ölçeği 

Öğretmenlerin kronizm algılarını tespit etmek için (Turhan, 2014) tarafından geliştirilen 

“Algılanan Örgütsel Kronizm Ölçeği” üç boyuttan ve toplam 15 maddeden oluşmaktadır. 

Çalışmada da kullanılan bu ölçeğin yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu  (Turhan, 2014) 

tarafından tespit edilmiştir. Ölçeğin birinci boyutunu, yöneticinin kendisine herhangi bir nedenle 

yakın hissettiği çalışanlara yanlı davranmasını ifade eden “İç Grup Yanlılığı”, ikinci boyutunu 

yönetici ve çalışan arasındaki sadakat-kayırmacılık ilişkisini ifade eden “Paternal Kronizm” ve 

üçüncü boyutunu ise yönetici ve çalışan arasındaki çıkara dayalı ilişkileri ifade eden “Karşılıklı 

Çıkar İlişkisi” oluşturmaktadır. 

 

Bu araştırma kapsamında, Örgütsel Kronizm Ölçeğinin güvenilirliği, içsel tutarlılık katsayısı 

(Cronbach Alfa) ile hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda üç maddenin (s17, s18 ve s19) 

toplam madde korelasyon katsayılarının yaygın kabul gören eşik değer olan 0,200’un altında 

olduğu tespit edilmiştir (Gürbüz & Şahin, 2018). Bu maddeler içsel tutarlılık katsayısını 

düşürdüğünden analizden çıkarılmıştır. Nihai analizde ölçeğin Cronbach alfa katsayısının 0,74 

olduğu tespit edilmiştir. Bu değerin yazında kabul edilebilir değer olan 0,70’ten yüksek (Nunnally 

& Bernstein, 1994) olması, söz konusu ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

Örgütsel Kronizm Ölçeğinin yapısal geçerliliğini test etmek için Gürbüz ve Şahin’in (2018) 

önerileri doğrultusunda birinci düzey tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. 

DFA sonucunda 12 maddeden oluşan tek boyutlu faktör yapısı doğrulanmıştır. Söz konusu analiz 

sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerlerinin, yazında genel kabul gören sınırlar   (Gürbüz, 

2019) dahilinde olduğu görülmüştür (X2 [54, N=300] =83,61; p<0,01; X2/sd= 1,55; CFI= 0,93; 

RMSEA=0,043; SRMR=0,03). Örgütsel Kronizm Ölçeğine ait DFA yol diyagramı Şekil 3.2’de 

verilmiştir. 
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Şekil 3.2. Örgütsel Kronizm Ölçeğine Ait Yol Diyagramı 

 
 

 
 

3.3.2. İşe Yabancılaşma Ölçeği 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeylerini ölçmek amacı ile Hirschfeld ve Field tarafından 

2000’de geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Hirschfeld ve Field tarafından geliştirilen İşe 

Yabancılaşma Ölçeğinde yer alan her ifade 5’li ikert tipte olup “1-Kesinlikle Katılmıyorum” ile 

“5-Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen derecelerde puanlanmaktadır. Araştırmada İşe 

Yabancılaşma Ölçeğinin Mehmet Ferhat Özbek tarafından “Örgüt İçerisindeki Güven ve İşe 

Yabancılaşma İlişkisinde Örgüt İçerinde Uyum Sağlamanın Aracı Rolü” isimli makalede 

kullanılan Türkçe tercümesi kullanılmıştır (2011). 

 

Bu araştırma kapsamında, İşe Yabancılaşma Ölçeğinin güvenilirliği, içsel tutarlılık katsayısı 

(Cronbach alfa) ile hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısının 

0,73 olduğu tespit edilmiştir. Bu değerin yazında kabul edilebilir değer olan 0,70’ten yüksek 

(Nunnally & Bernstein, 1994) olması, söz konusu ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

İşe Yabancılaşma Ölçeğinin yapısal geçerliliğini test etmek için Gürbüz ve Şahin’in (2018) önerileri 

doğrultusunda birinci düzey tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA 

sonucunda on maddeden oluşan tek boyutlu faktör yapısı doğrulanmıştır. Söz konusu analiz 

sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerlerinin, yazında genel kabul gören sınırlar (Gürbüz, 

2019) dahilinde olması ölçeğin faktör yapısı geçerliliğine işaret etmektedir (X2 [35, N=300] 

=62,00; p<0,01; X2/sd= 1,77; CFI= 0,93; RMSEA=0,051; SRMR=0,04). İşe Yabancılaşma 

Ölçeğine ait DFA yol diyagramı Şekil 3.3’te verilmiştir. 
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Şekil 3.3. İşe Yabancılaşma Ölçeğine Ait Yol Diyagramı 

 

 
 

3.3.3. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği 

Kaya (2010) tarafından yapılan “İş Stresi ve Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyeti 

Üzerine Etkileri: Sağlık Personeli Üzerine Bir Uygulama” isimli yüksek lisans tezinden 

alınmıştır. Üç maddeli ölçeğin, Mobley, Griffeth. Hand and Meglino’nun (1979) geliştirildiği 

belirtilmiştir (Kaya, 2010, s. 59). Ölçek 5’li likert tipte olup “1-Kesinlikle Katılmıyorum” ile  

“5-Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen derecelerde puanlanmaktadır.  

 

Bu araştırma kapsamında, İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğinin güvenilirliği, içsel tutarlılık katsayısı 

(Cronbach alfa) ile hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısının 

0,73 olduğu tespit edilmiştir.  

 

Bu değerin yazında kabul edilebilir değer olan 0,70’ten yüksek (Nunnally & Bernstein, 1994)  

olması söz konusu ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğinin 

yapısal geçerliliğini test etmek için Gürbüz ve Şahin’in (2018) önerileri doğrultusunda birinci 

düzey tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda üç maddeden 

oluşan tek boyutlu faktör yapısı doğrulanmıştır. Söz konusu analiz sonucunda elde edilen uyum 

iyiliği değerleri yazında genel kabul gören sınırlar (Gürbüz, 2019) dahilinde olması ölçeğin 

faktöriyel yapısının geçerliliğine işaret etmektedir (X2 [0, N=300] =00.00; p<0,01; X2/sd= 0; 

CFI= 1; RMSEA=0,00; SRMR=0,00). İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğine ait DFA yol diyagramı Şekil 

3.4’te verilmiştir. 
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Şekil 3.4 İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğine Ait Yol Diyagramı 

 

 
 

3.4. İşlem ve Analizler 

Bu araştırmanın verileri IBM SPSS 25 ve IBM AMOS  25 (Arbuckle, 2016) paket programları 

kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için Cronbach alfa katsayısı 

kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon analizi 

yapılmıştır. Ölçeklerin yapısal geçerliliğini ve ölçüm modeli test etmek için doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA), maksimum olabilirlik (Maximum Likelihood) hesaplama yöntemi ile yapılmıştır 

(Gürbüz, 2019). Değişkenler arsındaki doğrudan ve dolaylı etkileri tespit etmek için ise örtük 

yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. DFA ve YEM sonuçları; X2/df (Ki 

Kare/degrees of freedom), CFI (Comparative Fit Index), SRMR (Standardized Root Mean Square 

Residual) ve RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) uyum iyiliği indeksleri tercih 

edilerek raporlanmıştır (Gürbüz, 2019 ; Kline, 2016).  

 

Aracılık ya da dolaylı etkiye dair araştırma sorularının test edilmesinde ise bootstrap tekniği tercih 

edilmiştir. Bootstrap tekniğinin, (Baron & Kenny, 1986) önerdiği klasik yöntemden ve Sobel 

testinden daha güçlü olduğu iddia edilmektedir (Gürbüz, 2019; Hayes, 2018). Bootstrap 

tekniğinde 5000 yeniden örnekleme seçeneği kullanılmıştır. Aracılık analizlerinde 5000 yeniden 

örneklemenin yeterli olduğu iddia edilmektedir. Düzenleyici değişkenli hipotezler ise Process 

Makro v3.3 ile test edilmiştir (Hayes, 2018). Tüm analizlerde %95 güven düzeyi temel alınmıştır. 

 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Tanımlayıcı İstatistiki Bulgular  

Araştırmanın bağımsız, ara ve bağımlı değişkenlerine ait ortalama, standart sapma ve Pearson 

korelasyon değerleri Tablo 4.1’de sunulmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; 

örgütsel kronizm ile işe yabancılaşma (r= 0,509; p<0,01) ve işten ayrılma niyeti (r= 0,377; 

p<0,01) değişkenleri arasında olumlu yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 

işe yabancılaşma ile işten ayrılma niyeti arasında olumlu yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır 

(r= 0,453; p<0,01). Buradan hareketle, katılımcıların örgütsel kronizme ait tutum puanları 

arttıkça, işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti ilişkin değişkenlerine ait puanlarının da arttığı 

söylenebilir.  
 

Tablo 4.1. Araştırmanın Değişkenlerine Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri (N=300) 

 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 

1. Örgütsel Kronizm 2,25 0,59    

2. İşe Yabancılaşma 2,40 0,67 0,509**   
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3. İşten Ayrılma Niyeti 2,11 0,86 0,377** 0,453** - 
NOT: *p<0,05, **p<0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon 

4.2. Hipotez Testleri 

Korelasyon analiz bulguları değişkenler arasındaki ilişkilere dair ön bulgular sunmuştur. Ancak 

değişkenler arasındaki etkileri ve yordama güçlerini daha net olarak tespit etmek ve araştırma 

hipotezlerini test etmek için daha güçlü analizlere ihtiyaç bulunmaktadır (Gürbüz & Şahin, 2018). 

Bu kapsamda araştırma hipotezlerini test etmek için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) analizi 

yapılmıştır.  

 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla örtük değişkenli yapısal model analizi yapılmıştır. 

Araştırma modeli aracılı bir model olduğundan kurulan yapısal model, aracılı bir YEM modelidir. 

YEM analizinde aracılık ya da dolaylı etkileri test etmek için bootstrap yöntemini esas alan yol 

analizi yapılmıştır.  Bootstrap yönteminin, Baron ve Kenny’nin geleneksel yönteminden (1986) 

ve Sobel testinden daha güvenilir sonuçlar verdiği öne sürülmektedir (Gürbüz, 2019; Hayes, 

2018). Bootstrap analizinde 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. Bootstrap tekniği 

ile yapılan aracılık etki analizlerinde, araştırma hipotezinin desteklenebilmesi için analiz 

neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki (GA) değerlerin sıfır (0) değerini kapsamaması 

gerekmektedir (Gürbüz, 2019).   

 
Yapısal model üzerinden gerekli analizleri yapmadan önce, tüm değişkenlerin (bağımsız 

değişken, aracı değişken ve bağımlı değişken) bulunduğu ölçüm modeli test edilmiştir.  Yapılan 

analiz sonucunda, elde edilen uyum iyiliği değerlerinin yazında kabul edilebilir eşik değerler 

içinde olması (Gürbüz, 2019) ; (Kline, 2016) ölçüm modelinin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir 

olduğuna işaret etmektedir (X2 [272, N=300] =374,32; p<0,01; X2/sd= 2,37; CFI= 0,91; 

RMSEA=0,035; SRMR=0,02). Ölçüm modeline ait uyum iyiliği değerleri Tablo 4.2’de 

verilmiştir.  
 

Tablo 4.2: Test Edilen YEM Uyum İyiliği Değerleri 

 
Uyum İstatistikleri Ölçüm Modeli Yapısal Model Yazında Kabul Edilebilir 

Değerler 

χ2/df 2,37 1,37 ≤5 

CFI 0,91 0,91 ≥ 0,90 

SRMR 0,02 0,03 ≤ 0,08 

RMSEA 0,035 0,035 ≤ 0,08 

 
Ölçüm modeli doğrulandıktan sonra aracı değişkenli yapısal model kurulmuş ve test edilmiştir 

(Örgütsel Kronizm → İşe Yabancılaşma → İşten Ayrılma Niyeti). Söz konusu ilişkilere yönelik 

YEM modeli Şekil 4.1’de verilmiştir. Yapılan nihai analiz sonucunda, elde edilen uyum iyiliği 

değerlerinin yazında kabul edilebilir eşik değerler içinde olması (Gürbüz, 2019); Kline, 2016), 

yapısal modelin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğuna işaret etmektedir (X2 [272, N=300] 

=374,32; p<0,01; X2/sd= 1,37; CFI= 0,91; RMSEA= 0,035; SRMR=0,03). Ölçüm Modeline ait 

uyum iyiliği değerleri Tablo 4.2’de verilmiştir. 
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Şekil 4.1: Yapısal Model ve Yol Katsayılar 

 

 
 
Şekil 5.1’de, bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinde ve aracı değişkenin de bağımlı 

değişken üzerindeki yordama güçlerini gösteren standardize yol katsayıları (doğrudan etkiler) 

görülmektedir. Söz konusu doğrudan etkileri daha ayrıntılı incelemek bakımından Tablo 4.3’teki 

bulgular verilmiştir. Buna göre, örgütsel kronizm’in işe yabancılaşmayı (β= 0,672; p<0,01) ve 

işten ayrılma niyetini (β= 0,191; p<0,01) yordadığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular ışığında, H1 ve 

H2 hipotezleri desteklenmiştir. Benzer sekilde işe yabancılaşmanın, işten ayrılma niyetini (β= 

0,517; p<0,01) yordadığı saptanmıştır. Bu bulgular ışığında, H3 hipotezi desteklenmiştir. 
 

Tablo 4.3: Doğrudan Etkiler Tablosu 
 

Doğrudan Etkiler β SH P 

Örgütsel Kronizm  İşe Yabancılaşma 0,672 0,133 *** 

Örgütsel Kronizm  İşten Ayrılma Niyeti 0,191 0,177 *** 

İşe Yabancılaşma  İşten Ayrılma Niyeti 0,517 0,171 *** 

NOT: ***p<0,001 düzeyinde anlamlı. Standardize edilmiş regresyon katsayıları raporlanmıştır. 

 
Örgütsel kronizm, işe yabancılaşma vasıtasıyla işten ayrılma niyeti üzerindeki dolaylı olarak 

etkisi ya da işe yabancılaşma aracılık rolü olup olmadığı ise yukarıda açıklandığı şekilde 

bootstrap yöntemini esas alan yol analizi ile yapılmıştır (Gürbüz, 2019).  Dolaylı etkilerin yer 

aldığı bulgular ise Tablo 4.4’te yer almaktadır.  Bootstrap sonuçlarına göre, Örgütsel kronizm, 

işe yabancılaşma vasıtasıyla işten ayrılma niyeti (β =0,348, %95 GA [0,099-0,587]) üzerindeki 

dolaylı etkisinin anlamlı olduğu saptanmıştır. Zira, yüzdelik yöntem ile elde edilmiş Bootstrap alt 

ve üst güven aralığı değerleri (GA), 0 (sıfır) değerini kapsamamaktadır. Bu sonuçlar, örgütsel 

kronizm ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide işe yabancılaşma aracılık etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak H4 hipotezi desteklenmiştir. 
Tablo 4.4:  Dolaylı Etkiler Tablosu 

 
Dolaylı Etkiler β GA 

Örgütsel 

Kronizm 
 İşe Yabancılaşma   

İşten Ayrılma 

Niyeti 
0,348 0,099-0,587 
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Not: Standardize edilmiş regresyon katsayıları raporlanmıştır. GA= Güven Aralığı. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan istatistik analizi sonuçlarına göre, algılanan örgütsel kronizm ile işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişkide işe yabancılaşmanın kısmi aracılık rolü saptanmıştır. Buna göre, örgütsel 

kronizm algısına sahip çalışanın işten ayrılma niyeti üzerindeki olumlu etkisi, işe yabancılaşma 

aracılığıyla da gerçekleşmektedir. Başka bir ifadeyle, çalışanın örgütsel kronizm algısına bağlı 

olarak işten ayrılma niyetinin olumlu yönde etkilenmesi sadece işe yabancılaşmasına bağlı 

değildir. Ancak çalışanın algılanan örgütsel kronizm ile birlikte işe yabancılaşmaya sahip olması, 

işten ayrılma niyeti üzerinde nispeten daha olumlu bir etki yaratmaktadır. 

 

Diğer araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, 

veriler araştırma örneklemi üzerinden derlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle ortaya çıkan bulgular 

üzerinden kapsamlı genellemeler yapmak doğru olmayabilir. Diğer bir husus olarak, araştırma 

kapsamında elde edilen bulgular kişinin kendi bireysel değerlendirmesine dayanmaktadır. 

Bununla birlikte, ölçme araçlarının kullanılması belirli değerlendirme ve objektiflik sorunlarının 

ortaya çıkmasına sebep olsa ve çeşitli tartışmaları beraberinde getirse de kuramsal çerçevede 

oluşturulan yapıyı desteklemektedir. Araştırma sonuçlarının genellenebilmesi için örneklem 

hacminin genişletilerek ve/veya farklı sektörlerde yapılacak çalışmalarla daha kapsamlı 

incelenmesi ya da işgören performansı, iş tatmini ve çalışan sessizliği gibi konularla birlikte ele 

alınabileceği önerilmektedir.  
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Özet 
Örgütsel sadakat, çalışanların örgüte karşı yüksek düzeyde bağlılığını ve örgütle bütünleşmesini ifade etmektedir. 

Çalışma etiği, çalışanların tutum ve davranışlarıyla etkileşim içerisinde bulunan etik ilke ve değerleri kapsamaktadır. 

Örgütsel sadakat ve çalışma etiğinin örgütler için önemi gittikçe artarken bu konularda yapılan çalışmalar da hız 

kazanmıştır. Bu çalışmada söz konusu konulara ilişkin yayınlanmış çalışmaların bibliyometrik analizine yer verilmiştir. 

Söz konusu iki konu ile ilgili farklı tarih aralıklarında çalışmalar olmakla beraber bibliyometrik analiz yöntemini tercih 

eden çalışmaya rastlanmamıştır. Benzer konuların bibliyometrik analizleri için yol gösterici olurken araştırma 

sonuçlarının literatüre ve araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sadakat, Çalışma Etiği, Bibliyometrik Analiz 

 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLISHED STUDIES ON 

ORGANIZATIONAL LOYALTY AND WORK ETHICS 

 

Abstract 
Organizational loyalty refers to the high level of commitment and integration of employees towards the organization. 
Work ethics includes ethical principles and values that interact with the attitudes and behaviors of employees. While 

organizational loyalty and business ethics are becoming increasingly important for organizations, studies on these 

issues have also gained momentum. In this study, a bibliometric analysis of published studies on these subjects is 

included. Although there are studies on these two subjects in different date ranges, no study was found that preferred 

the bibliometric analysis method. It is thought that the results of the research will contribute to the literature and 

researchers, while being a guide for bibliometric analyzes of similar subjects. 

Key Words: Organizational Loyalty, Work Ethics, Bibliometrics Analysis 

1. GİRİŞ 

Dijital teknolojinin insanların hayatında pozitif yönde etki bıraktığı günümüz dünyasında 

örgütler, sürdürülebilir rekabet ortamında kendilerine yer bulabilmek amacıyla inovatif 

dönüşümlere hızlı cevap vermek zorundadır. Söz konusu yeni düzene cevap veremezlerse ya da 

zamanında reaksiyon gösteremezlerse her örgütün rekabet avantajı kazanma şansı oldukça az 

olacaktır. Hatta gereksinim duyulan dönüşümleri gerçekleştiremeyen örgütlerin orta ve uzun 

vadede faaliyetlerini sonlandırarak yaşamları son bulacaktır. Bu bağlamda örgütlerin kurumsal 

aidiyet duygusunun, iş performansına olumlu yönde etki yaptığı dünya koşullarında dış 

müşterileri ile birlikte iç müşterilerinin memnuniyetlerini sağlaması oldukça önemli hale 

gelmiştir.    

Örgütlerin en önemli kaynağı olarak kabul edilen çalışanlar, belirlenmiş olan amaç ve hedeflere 

ulaşmak adına oldukça önemli rollere sahiptir. Çalışanların huzurlu, mutlu ve tatminkar olmaları 

hem çalışanların iç motivasyonunu artıracağı gibi hem de hizmet verdikleri örgütlere karşı daha 

faydalı olmalarını sağlayacaktır. Zira çalışanların bireysel verimi doğrudan veya dolaylı olarak 

örgütlerin verimine etki etmektedir. Bu doğrultuda örgütlerin temel amaçlarından biri çalışan 

odaklı politikalar üretmek olmalıdır. Kendilerini örgütün odak noktası olarak gören çalışanların 

sadakat duygusu içerisinde hizmet vermeleri beklenen bir durumdur. Clague (1993), çalışanların 
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performanslarının yükselmesinde örgüt amaçlarının içselleştirilmesinin önemli olduğunu 

vurgulamaktadır (Vuong vd., 2021). 

Çalışanların örgütlerin belirlemiş olduğu davranış kalıpları çerçevesinde hareket etmesi kurumsal 

aidiyet duygusunun daha yoğun şekilde oluşmasına pozitif yönde katkı sağlayacaktır. Bu davranış 

kalıplarını belirleyen faktörlerin prosedür, talimat ve görev tanımları kurumun misyonuna yönelik 

olarak yazılı hale dönüştürülmesi ve tüm çalışanların bu doğrultuda hareket etmesi oldukça 

önemlidir. Ancak toplumda, yazılı normların dışında ahlak kurallarının olduğu ve herkesin bu 

kurallara uyduğu gibi örgütlerde çalışan personelin de uymasının beklendiği bir takım etik 

kurallar vardır. Çalışma etiği kavramı tam da bu tanımı içermekte olup yöneticiler başta olmak 

üzere her kademede çalışan personelin çalışma etiğine uyması beklenmektedir.  

Örgütsel bütünlüğün sağlanması ve örgütlerin yaşamını devam ettirmeleri açısından örgütsel 

sadakat ve özellikle çalışanların etik davranışlarının önemli olduğu bilinmektedir.  Bu noktadan 

hareketle literatür incelendiğinde örgütsel sadakat ve çalışma etiği konularında yapılmış olan bir 

çok çalışmanın olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada söz konusu konularla ilgili yapılan çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle 

incelenmiştir. Bibliyometrik analiz, bilimsel bir araştırma alanı olup son dönemlerde akademik 

çevrelerce çok fazla ilgi gören ve birçok araştırma alanına uygulanan bir yöntemdir (Wang vd., 

2020).  

Bu çalışmanın amacı, Web of Science veri tabanında Social Science Citation Index’te taranan 

dergilerde örgütsel sadakat ve çalışma etiği konularında yapılmış çalışmaların bibliyometrik 

analiz yöntemi ile incelenmesidir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Örgütsel Sadakat 

Bireyin düşünce ve eylemlerini biçimlendiren sadakat kavramı (Merriam, 1998), bireyler arasında 

sözle verilen net veya dolaylı taahhüttür. Sözlü taahhüt, ahlaki sorumluluğa sahip olup ifa 

edilmesi anlamına gelmektedir (Meyer ve Allen, 1991). Küresel bir kavram olan ve hemen hemen 

her kültürde var olan sadakat kavramı, bilimsel olarak 1960’larda kendisine yer bulmuştur. 

Doğası gereği farklı disiplinlerin konusu olan ve birçok araştırmacı tarafından çalışılmış olan 

sadakat konusu özellikle yönetim, pazarlama, psikoloji, etik vb. alandaki çalışmalar sayesinde 

gelişim göstermiş ve her geçen gün her örgütün hem iç müşterilerinin hem de dış müşterilerinin 

kuruma olan bağlılığında oldukça önemli bir konu haline gelmiştir.  

Son zamanlarda iş dünyasında yaşanan büyük değişiklikler, örgütsel sadakati daha da önemli hale 

getirmiştir (Mehta vd., 2010).  

Sadakati, örgütün yararını önde tutan ve çalışkan çalışanların sadakat içerisinde değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği özelinde ele alan Vuong vd. (2021), sadakat kavramını tanımlamanın zor 

olduğunu ve bundan dolayı da herhangi bir fikir birliği olmadığını ifade etmişlerdir.  

Kendisini örgütün amaçlarıyla bütünleştiren çalışanlar, örgütte alınacak herhangi bir kararda 

bireysel çıkar yerine takım veya örgüt çıkarını ön planda tutacaktır (Simon, 1991).Ortak ahlaki 

değerlere bağlılığı ifade eden örgütsel sadakat (Coughlan, 2005), örgütte olmaktan dolayı gurur 

duymak ve örgütüne yöneltilen eleştirilere yanıtlar bulmak ile açıklanmakta (Niehoff vd., 2001) 

ve bir örgütsel vatandaşlık biçimi olup örgütsel bağlılığı güçlendirmektedir (Bettencourt vd., 

2001). 

Literatürde örgütsel sadakat; “yöneticiye sadakat, meslektaşlara sadakat ve astlara karşı 

sadakat” olarak üç boyutuyla ele alınmıştır (Akman, 2017). Yöneticisine ve örgüte karşı bağlılık 

gösteren çalışana karşı söz konusu yönetici, güven duygusuyla yaklaşacak ve bu güven hissinin, 

karşılıklılık ilkesi ile güçlenmesi beklenecektir. Kendisine karşı sadık olunduğu hissini duyan 

çalışanların, yöneticilerine minnet duygusuyla bağlanıp hareket etmesi beklenmektedir.   
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2.2. Çalışma Etiği 

Çalışma etiği makro nitelikte bir kavram olarak, bireylerin profesyonel manada yaptığı tüm 

eylemelere ilişkin evrensel nitelikteki ahlaki ilkeleri içeren bir kavram olarak ifade edilmektedir. 

Kişiler çalışırken bazı ikilemlerle karşılaşabilmekte olup bu durumlarda onlara rehberlik edecek  

bir takım ahlaki ilkeler mevcuttur. Çalışma etiği, işin ve çalışanın niteliği fark etmeksizin, 

çalışırken uyulması gereken evrensel nitelikteki ahlaki kuralların tamamı için kullanılmaktadır 

(Gül, 2016). Çalışma etiği, bir toplumda işe ve çalışmaya ilişkin değerler ve tutumları ifade 

etmektedir. Disiplini, verimliliği, kaliteyi ve etkinliği önemsemekte ve kişilerin çalışkan, tutumlu, 

dakik, disiplinli ve dürüst olmalarını ön planda tutmaktadır (Arslan ve Berkman,2009). 

Çalışma yaşamı, her toplum ve her örgüt için temel ilke ve kuralları bünyesinde barındırırken 

toplumlara ve örgütlere çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda örgütlerde çalışanların 

etik ilke ve kurallar çerçevesinde hareket etmesi örgütsel faaliyetlerin geneline yansıyacaktır. 

Özellikle kültürel ve evrensel normlar değiştikçe etik davranışlar ve durumlar değişmekte ve her 

çalışan bu değişime uyum sağlamaktadır. Bu sebeple her örgüt yöneticisinin ve çalışanının bu etik 

kuralları özümsemesi gerekmektedir.  

3. YÖNTEM 

Çalışma bibliyometrik analiz yönetimiyle yapılmıştır. Bibliyometrik analiz, nesnel veriler elde 

etmek için belirli alandaki bilgi yapısını ve ortaya çıkan eğilimleri analiz eden ölçülebilir bir 

bilişim yöntemidir (Kreps ve Neuhauser, 2013; Guo vd., 2020). Bibliyometrik çalışmalar, 

akademik alandaki çalışmaların makale, atıf, yazar, konu ve ülkelerin dağılımına göre 

matematiksel veya istatistiksel olarak analiz edilmesi şeklinde ifade edilmiştir (Zeren ve Kaya, 

2020). 

Çalışmanın amacı doğrultusunda örgütsel sadakat ve çalışma etiği konularında Web of Science 

veri tabanında Social Science Citation Index’te taranan dergilerde akademik alanda yapılmış 

çalışmaların bibliyometrik yöntemle analiz edilmesi için şu sorulara cevaplar aranmıştır;  

 Örgütsel sadakat ve çalışma etiği konularını içeren ve Web of Science veri tabanında 

Social Science Citation Index’te taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaların yıllara göre 

dağılımı nasıldır? 

 Örgütsel sadakat ve çalışma etiği konularını içeren ve Web of Science veri tabanında 

Social Science Citation Index’te taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaların yıllara göre 

anahtar kelimelerin toplam bağlantı gücü nasıldır?  

 Örgütsel sadakat ve çalışma etiği konuları üzerinde en fazla çalışma yaparak literatüre 

katkılarını sunan üniversiteler hangileridir? 

Bu sorulara çözüm üretmek için, Web of Science veri tabanı kullanılarak Social Science Citation 

Index’te yapılmış olan çalışmalarla ilgili veriler toplanmış ve bibliyometrik analiz yöntemi ile 

makaleler, ülkeler ve anahtar kelimeler arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 

1977-2019 yılları arasında Web of Science veri tabanında örgütsel sadakat ve çalışma etiği 

anahtar kelimeleri dikkate alınarak Social Science Citation Index’te taranan dergilerde bulunan, 

1265 çalışma incelenmiştir. Bibliyometrik çalışmanın örneklemini oluşturan 1265 çalışma 

içeriğini Social Science Citation Index’te taranan dergilerde bulunan makale (921), proceedings 

paper (150), kitap eleştirileri (85), kitap bölümleri (48), editoryal metinler (38), mektuplar (7), 

toplantı özetleri 11, bibliyografyalar (4), kitap (1) çalışmalar oluşturmaktadır. Bibliyometrik 

analiz yöntemi için Web of Science veri tabanından yararlanılarak Social Science Citation 

Index’te taranan dergilerde bulunan ve en az bir kez [(“organizational loyalty”) ve  (“work 

ethics”)] kelime grubunu içeren bilimsel yayınlar oluşturmaktadır.    

Web of Science veri tabanında Social Science Citation Index’te taranan dergilere ulaşmak için 

bibliyometrik analiz yönteminde VOSwiver programından faydalanılmış ve veriler excel 

programına aktarılarak grafikler oluşturulmuştur.  
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4. BULGULAR 

Örgütsel sadakat ve çalışma etiği konularında bibliyometrik analiz yöntemi ile Web of 

Science veri tabanında Social Science Citation Index’te taranan dergilerde yapılan çalışmaların 

yıllara göre dağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 1. Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği ile İlgili Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Grafik 1 incelendiğinde 1977-2019 yılları arasında [(“örgütsel sadakat”) ve (“çalışma etiği”)] ile 

ilgili yapılan çalışmaların 2006 yılına kadar her yıl arttığı ancak 2006 yılından sonra ise artışın 

daha yoğun olduğu görülmektedir. 

VOSviewer programı ile 1977-2019 yılları arasında çalışılmış “örgütsel sadakat ve çalışma etiği” 

konularında yapılan çalışmaların ülkelere göre dağılımı incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 1’de 

ve Şekil 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği İle İlgili Çalışmaların Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülkeler Dökümanlar Alıntı Toplam Bağlantı 

Gücü 

Amerika Birleşik Devletleri 596 11258 101 

İngiltere 121 1761 51 

Avustralya 70 861 39 

Çin 53 660 37 

Kanada 84 1305 34 

Almanya 35 884 32 

Pakistan 31 517 16 

Güney Kore 23 298 14 

Malezya 24 225 14 

Yeni Zellanda 12 154 13 
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Singapur 8 197 11 

Fransa 14 113 10 

İspanya 20 279 10 

İsviçre 13 250 9 

Norveç 14 102 9 

Filipinler 5 22 9 

İsveç 13 128 9 

Türkiye 35 230 6 

Avusturya 7 61 6 

 

 

Şekil 1. Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği ile ilgili Çalışmaların Ülkelere Göre Dağılımı 

Tablo 1 ve Şekil 1 incelendiğinde örgütsel sadakat ve çalışma etiği ile ilgili çalışmaların ülkelere 

göre dağılımında en fazla yayın yapan ülkenin 596 çalışma ile Amerika Birleşik Devletleri olduğu 

görülmüştür ve 18.02.2022 tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalara 

11.258 atıf yapıldığı görülmüştür. Amerika Birleşik Devletlerini ise sırasıyla İngiltere (121) 

çalışma ve 1761 atıf, Avusturya (70) çalışma ve 861 atıf, Çin (53) çalışma 660 atıf, Kanada (84) 

çalışma ve 1305 atıf, Almanya (35) çalışma ve 884 atıf şeklinde devam etmektedir. Ülkemiz ise  

(35) çalışma ve 230 atıf ile 19. sırada yer almaktadır.  

VOSviewer programı ile 1977-2019 yılları arasında çalışılmış “örgütsel sadakat ve çalışma etiği” 

konularında yapılan çalışmaların üniversitelere göre dağılımı incelenmiş ve analiz sonuçları 

Tablo 2’de ve Şekil 2’de şu şekilde gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği ile İlgili Çalışmaların Üniversitelere Göre Alıntı 

Dağılımı 

Üniversiteler Alıntılar 

Carolina Üniversitesi 645 

Michigan State Üniversitesi 600 

Arab Emirate Üniversitesi 390 

Tennesse Üniversitesi 387 

Missouri Üniversitesi 364 

Michigan Üniversitesi 318 

Harward Üniversitesi 258 

Calgery Üniversitesi 258 

Minnesota Üniversitesi 232 

Texas Austin Üniversitesi 208 

                   

 

Şekil 2. Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği ile İlgili Çalışmaların Üniversitelere Göre Alıntı 

Dağılımı 

Tablo 2 ve Şekil 2 incelendiğinde örgütsel sadakat ve çalışma etiği ile ilgili çalışmaların 

üniversitelere göre dağılımında en fazla atıf alan üniversitenin Carolina Üniversitesi (645) olduğu, 

bu üniversiteyi sırasıyla Michigan State Üniversitesi (600), Arab Emirate Üniversitesi (390), 

Tennesse Üniversitesi (387), Missouri Üniversitesi (364), Michigan Üniversitesi (318), Harward 

Üniversitesi (258), Calgery Üniversitesi (258), Minnesota Üniversitesi (232), Texas Austin 

Üniversitesi (208) takip etmektedir.  

Web of Science veri tabanında Social Science Citation Index’te taranan dergilerde,  1977-2019 

yılları arasında yayımlanmış “örgütsel sadakat ve çalışma etiği” konusunda yapılan 1265 adet 

çalışmada kullanılan anahtar kelimelerin ve toplam bağlantı güçlerinin neler olduğu VOSviewer 

programı ile belirlenmiş ve analiz sonuçları Tablo 3’de ve Şekil 3’de şu şekilde gösterilmiştir.  
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Tablo 3. Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği İle İlgili Çalışmaların Anahtar Kelimelere Göre 

Dağılımı 

 

           

 

Şekil 3. Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği İle İlgili Çalışmaların Anahtar Kelimelere Göre 

Dağılımı 

Tablo 3 ve Şekil 3 incelendiğinde 1977-2019 yılları arasında örgütsel sadakat ve iş etiği ile yapılan 

çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin ve diğer anahtar kelimeler ile bağlantı gücü en yüksek 

olan kelime “çalışma etiği” 1265 çalışma içerisinde 181 bağlantı gücü ile en fazla kullanılan 

anahtar kelime olmuştur. Bu anahtar kelimeyi sırasıyla iş tatmini (44), çalışma (34), İslami 

Anahtar Kelimeler Toplam Bağlantı gücü 

Çalışma etiği 181 

İş tatmini 42 

Çalışma 34 

İslami çalışma ahlakı 34 

Cinsiyet 27 

Kapitalizm 24 

Kültür 22 

Eğitim 21 

Örgütsel bağlılık 20 

Motivasyon 19 
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çalışma ahlakı (34), cinsiyet (27), kapitalizm (24), kültür (22), eğitim (21), örgütsel bağlılık (20), 

motivasyon (19) takip etmektedir. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada örgütsel sadakat ve çalışma etiği konularında Web of Science veri tabanında Social 

Science Citation Index’te taranan dergilerde akademik alanda yapılmış çalışmalar bibliyometrik 

yöntemle analiz edilmiştir. Araştırmada özellikle 2006 yılından sonra örgütsel sadakat ve çalışma 

etiği ile ilgili konularda yoğun şekilde çalışıldığı görülmekte, 2000’lerden sonra ise örgütsel 

sadakat ve çalışma etiği konularının daha fazla çalışıldığı görülmektedir. Bu konularda en fazla 

yayın yapan ülkenin ABD olduğu, araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle en fazla atıf Amerika 

Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalara olurken ikinci sırada İngiltere’nin geldiği 

görülmektedir. En fazla atıf alan üniversite Carolina Üniversitesi iken örgütsel sadakat ve çalışma 

etiği ile bağlantı gücü en yüksek anahtar kelimeler “ çalışma etiği, iş tatmini, çalışma ” ilk üç 

sırada yer almaktadır. 

Örgütsel sadakat ve çalışma etiği konularına ilişkin yapılan bibliyometrik analizin sadece Web of 

Science veri tabanında Social Science Citation Index’te taranan dergilerde yapılması araştırmanın 

kısıtını oluşturmaktadır. Her iki konunun artan önemi düşünüldüğünde konulara ilişkin ulusal 

veya uluslararası çalışmalar farklı parametreler açısından araştırılabilir. Örgütsel sadakat ve 

çalışma etiğinin hangi kavramlarla ele alındığı ortaya konulabilir veya literatürdeki eksiklikler 

ortaya konularak araştırmacılara yol gösterici olabilir. Araştırmada konuların bibliyometrik analiz 

yöntemiyle incelenmesi alan yazına katkı sağlarken, konulara ilişkin elde edilen sonuçların 

araştırmacılara farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Journal of Management (J-O-M), işletme ve yönetim alanında özgün, hakemli ve uluslararası üne sahip bir dergidir. 

Bu çalışma, derginin 1983 ve 2021 yılları arasında Web of Science (WOS) veri tabanından elde edilen 1963 makalenin 

metin verisine dayalı haritalama ve bibliyografik verilerle dergiye genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda Wosviewer yazılım programı kullanılarak derginin etkisi, öne çıkan konuları, en üretken yazarları ve ülkeleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda en üretken ülke ABD, en çok atıf yapılan referans ise  Barney, J. (1991) 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın, dergide neler olup bittiğine dair hızlı bir anlık görüntü elde etmek 

için yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Journal of Management (JOM), Bibliyometrik analiz, VOSviewer 

 

JOURNAL OF MANAGEMENT: BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND MAPPING 

BETWEEN 1983-2021 

Abstract 

Journal of Management (J-O-M) is an original, peer-reviewed, and internationally renowned journal in business and 

management. This study aims to provide an overview of the journal with mapping and bibliographic data based on text 

data of 1963 articles obtained from the journal's Web of Science (WOS) database between 1983 and 2021. In this 

context, the impact of the journal, its prominent topics, the most productive authors, and countries were tried to be 

determined by using the Wosviewer software program. As a result of the analysis, the most productive country was the 

USA, and the most cited reference was Barney, J. (1991). In this context, it is thought that this study will be useful to 

get a quick snapshot of what is happening in the journal. 

Keywords: Journal of Management (JOM), Bibliometric analysis, VOSviewer 

 

1. GİRİŞ 

Journal of Management (J-O-M) mikro ve makro işyeri fenomenleri ile ilgili ampirik ve teorik 

makaleleri yayınlamaktadır. Dergi bir bütün olarak yönetim alanı üzerinde yüksek etkisi olan 

bilimsel ampirik ve teorik araştırma makaleleri yayınlamaya kendini adamıştır. Ayrıca dergi, 

mevcut araştırmalara ilişkin yeni fikirleri veya yeni bakış açılarını teşvik etmektedir. JOM, iş 

stratejisi ve politikası, girişimcilik, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, örgüt teorisi ve 

araştırma yöntemleri gibi alanları kapsamaktadır. Dergi 1975 yılında yayın hayatına başlamıştır 

ve son 46 yılda önemli bir akademik yayın olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar, 

akademisyenler ve uygulayıcılar Journal of Management takip etmektedir. Auburn 

Üniversitesi'nden Brian L. Connelly derginin şu an ki editörüdür.   

2021’de Scimago JOM’u derecelendirmiştir. İşletme, Yönetim ve Muhasebe kategorisinde 

sınıflandırılan en etkili 150 dergi arasında yer almıştır.  Google Akademik metrikleri 2021'e göre 

JOM, h5-indeksi (98) ve h5-ortanca değeri (175) ile hem Organizasyonda hem de İnsan 

Kaynakları alanlarında 1. sırada yer almaktadır. Scopus ve Web of Science dahil olmak üzere 

neredeyse tüm büyük veri tabanlarında indekslenmektedir ve her ikisinde de ilk sırlarda yer 

almaktadır. Bu kadar yüksek sıralamalar, JOM’un özgün ve iyi yürütülen araştırmaları yayınlama 

konusundaki itibarını teyit etmektedir. Clarivate Analytics'e göre, JOM’un etki faktörü 

11.790’dır, Scimago Journal & Country Rank 2021'e göre, JOM’un h-endeksi 318'dir. JOM’un 

45 yıllık yayıncılığını dikkate alan bu çalışma, dergiye bibliyografik bir genel bakış sunmaktadır. 
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Bu tür retrospektifler literatürde yaygındır. Örneğin, Byington, Felps ve Baruch (2019) 23 yıllık 

Mesleki Davranış, Donthu, Kumar ve Pattnaik (2020) 45 yıllı İşletme Araştırmaları, Martínez-

López, ve diğerleri (2018) 50 yıllık Avrupa Pazarlama ve Valenzuela ve diğerleri (2017) 30 yıllık 

İşletme ve Endüstriyel Pazarlama dergilerine kapsamlı bir genel bakış açıları sunmuşlardır. 

 Bibliyometrik incelememizde, JOM’un yayın eğilimi ve alıntı yapısının derinlemesine bir 

analizini sunulmuştur. 1983-2021 yılları arasındaki makaleler, derginin en üretken yazarları ve 

bağlı kuruluşları ve ülkeleri ele alınmıştır. Ayrıca JOM’da tartışılan ana temalarına, makalelerini 

on bibliyografik kümelerine ve içeriğine ilişkin genel bakış sunmaktadır. Haritalama analizi, 

tanımlayıcı bulguları doğrulamakta ve katkıda bulunanların ortak yazarlıkları 

görselleştirmektedir. Bibliyografik birleştirme analizleri aracılığıyla, JOM yazarlarının ve onların 

bağlı kurumlarının ve ülkelerinin anlamsal birlikteliğini keşfetmektedir. Eşleme analizi, yazar 

tarafından belirtilen anahtar kelimelerin birlikte oluşumlarını inceleyerek JOM makalelerindeki 

ana tartışmaların tematik bağlantıları gösterilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında çalışma 

metodolojisine yer verilmiştir. Bulgular kısmında metin verisine dayalı haritalama ve 

bibliyografik verilere dayalı haritalama analizlerin sonuçları verilmiştir. 

2. VERİ VE YÖNTEM 

Journal of Management’ı analiz etmek için bibliyometrik analiz tercih edilmiştir. Bibliyometri, 

nicel yöntemler kullanarak bibliyografik materyali inceleyen bir kütüphane ve bilgi bilimleri 

araştırma alanıdır. Bibliyometri, bir dizi bibliyografik belgenin en temsili sonuçlarını özetlemek 

için yaygın olarak kullanılmaktadır. (Martínez-Lopez vd., 2018). Bibliyometrik analizlerde genel 

itibariyle WOS (Web of Science) ve Scopus veri tabanları kullanılmaktadır (Muritala vd., 2020). 

Bu kapsamda araştırmada kullanılan veriler WOS veri tabanından Aralık 2021 tarihinde elde 

edilmiştir. Bu veri tabanında ‘Journal of Management’ kelimeleri publication titles kategorisinde 

1983-2021 yılları arasında taratılmıştır. Doküman olarak articles ve review articles 

işaretlenmiştir. Yapılan seçimler sonucunda 1963 makaleye ulaşılmıştır.  

Web of Science veri tabanında elde edilen 1963 makale VOSviewer 1.6.17 yazılım programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. VOSviewer, ağ verilerine dayalı haritalar oluşturmak ve bu 

haritaları görselleştirmek ve keşfetmek için kullanılan bir yazılım aracıdır (Van Eck ve Waltman, 

2021: 3). Bu bağlamda bu çalışmada VOSviewer yazılım programı kullanılarak, metin verisine 

dayalı haritalama, ortak oluşum, atıf, bibliyografik eşleştirme ve ortak atıf analizleri yapılmıştır. 

3. BULGULAR 

Journal of Management ilk olarak Web of Science veri tabanından elde edilen veriler kapsamında, 

ikinci olarak metin verisine dayalı haritalama ile ve son olarak da bibliyografik verilere dayalı 

haritalama yöntemi ile analiz edilmiştir. Buna göre aşağıda derginin yıllara göre çıkardığı makale 

sayısı gösterilmiştir (Grafik 1): 
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Grafik 1. Yıllara Göre Makale Sayısı 

Grafik 1. Journal of Management’in 2021-1983 yılları arasındaki yayınlanan çalışmaların 

dağılımını göstermektedir. Buna göre yayın sayısının yıllık gelişimi incelendiğinde dergi ilk 

yıllarda her yıl 30-40 makale yayınlamıştır. 2009 yılından sonra bu sayının artış gösterdiği, 2018 

ve 2019 yıllarında ise 100’ün üzerinde makale yayınlandığı görülmektedir. 2020 yılından itibaren 

ise  yayınlanan makale sayında düşüş görülmektedir.  

Tablo 1. Journal of Management En Üretken Yazarlar 

Yazar Makale Sayısı 

Hitt MA 20 

Ferris GR 19 

Aguinis H 16 

Ketchen DJ 16 

Priem RL 14 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Journal of Management’da en çok yayına sahip yazar birinci sırada 

Hitt, M.A., ikinci sırada Ferris, G.R. ve üçüncü sırada ise Agunish, H. yer almaktadır. 

Tablo 2. En Üretken Üniversiteler 

Üniversite Yayın Sayısı 

STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA  125 

UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA  109 

TEXAS A M UNIVERSITY SYSTEM  106 

TEXAS A M UNIVERSITY COLLEGE STATION  103 

UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 75 

Tablo 2’ye göre Journal of Management’da en çok yayına sahip üniversiteler sırasıyla; State 

Unıversıty System Of Florıda, Unıversıty System Of Georgıa ve Texas A M Unıversıty System 

olarak gözükmektedir.  
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Grafik 2. En Üretken Ülkeler 

Grafik 2’de yer alan JOM’da en çok yayına sahip ülkelere göre birinci sırada 1636 yayınla USA 

yer almaktadır. İkinci sırada ise 155 yayınla Canada, üçüncü sırada ise 117 yayınla England yer 

almaktadır.  

Tablo 3. Journal of Management En Çok Atıf Alan Yayınlar 

Yazar Adı Yayın Adı Yıl 
Atıf 

Sayısı 

BARNEY, J 
Fırm Resources And Sustaıned Competıtıve 

Advantage 
1991 21373 

PODSAKOFF, PM 

AND ORGAN, DW 

Self-Reports In Organızatıonal Research - Problems 

And Prospects 
1986 9368 

CROPANZANO, R 

AND MİTCHELL, 

MS 

Social Exchange Theory: An İnterdisciplinary 

Review 
2005 3394 

WILLIAMS, LJ AND 

ANDERSON, SE 

Job-Satısfactıon And Organızatıonal Commıtment As 

Predıctors Of Organızatıonal Cıtızenshıp And In-

Role Behavıors 

 

1991 2828 

PODSAKOFF, PM; 

MACKENZİE, SB; 

(...); BACHRACH, DG 

Organizational Citizenship Behaviors: A Critical 

Review Of The Theoretical And Empirical Literature 

And Suggestions For Future Research 

 

2000 2350 

Tablo 3’e bakıldığında Journal of Management yer alan çalışmalarda en çok atıf alan yazar ve 

yayın adı yer almaktadır. Buna göre en çok atıf alan yazar, Barney, J., ikinci sırada Podsakoff, 

P.M. ve Organ, D.W. üçüncü sırada ise Cropanzano ve Mithell yer almaktadır.  

3.1. Metin Verisine Dayalı Haritalama 

Journal Of Management’da 1983-2021 yılları arasında yayınlanan çalışmalarda en çok kullanılan 

terimlerin tespiti için VOSviewer programındaki metin verisine dayalı haritalama yöntemi 

kullanılmıştır. Programdaki eşik değer 10 belirlendiğinde konu başlığı ile %60 alakalı terimler 

seçildiğinde 607 terimden 364 tanesi ele alınmıştır. Analiz sonucunda en çok kullanılan ifadeler 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 
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Tablo 4. Journal of Management Metin Verisine Dayalı Haritalama Analizine Göre En Çok 

Kullanılan İlk 10 Kelime 

Terim Kullanım Sayısı 

Firm 406 

Employee 266 

Sample 251 

Review 244 

Support 208 

Area 145 

Perception 139 

Researcher 138 

Field 134 

Implication 123 

 

 

Şekil 1. Journal of Management Metin Verisine Dayalı Haritalama Analizi Ağ Haritası ve 

Yoğunluk Haritası 

 

Şekil 1.’de ağ haritasına bakıldığında en çok kullanılan terimler 4 ana kümede toplanmıştır. Buna 

göre küme gruplarında ön plana çıkan ve küme gruplarına liderlik eden kelimeler: yeşil kümede 

firm (firma), industry (endüstri), market (Pazar), competitive advantage (rekabet avantajı); 

kırmızı kümede, employee (çalışan), sample (örnek), support (destek), perception (algı), 

implaction (uygulama); mavi kümede, review (dergi), field (alan), researcher (araştırmacı), 

scholar (akadmisyen), interest (algı) ve sarı kümede ise corporate social responsibilit (kurumsal 

sosyal sorumluluk) ve csr (kss)  olduğu ağ haritasından çıkartılmaktadır. Dergi kapsamında temel 

alınan dokümanlardaki kelimeler arasındaki ilişkinin yoğunluğuna baktığımızda ise, görsel 

haritayı destekler niteliktedir. Buna göre haritada üzerinde yoğunluk derecesi maviden kırmızıya 

doğru artış göstermektedir. Buna göre mavi olan yerler arasında yoğunluğunun olmadığını ya da 

çok az olduğunu söylemek mümkündür.  

3.2. Bibliyografik Verilere Dayalı Haritalama Analizi 

VOSviewer programındaki bibliyografik verilere dayalı analiz kapsamında Journal of 

Management’da yer alan çalışmalara, ortak oluşum (co-occurence), ortak alıntı (co-citation) ve 

bibliyografik eşleştirme (bibliographic coupling) teknikleri kullanılmıştır. Bu şekilde Journal of 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Management’da çalışma yapan önemli yazarların, dokümanların, atıfların, kaynakların, ülkelerin 

ve organizasyonların ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. 

3.2.1. Journal of Management Birlikte Bulunabilirlik Analizi 

Yazarların Anahtar Kelimeleri 
Yazarların anahtar kelimeleri analizinde yayınlarda en çok kullanılan kelimeler arasındaki 

işbirliği ağ haritası incelenmiştir. Bu bağlamda Vosviewer programında yazarların kullandığı 

ortak anahtar kelimeler program tarafından 5 olarak seçildiğinde 3077 kelimenin 187’si eşik 

değeri karşılamaktadır. Programa göre anahtar kelimelerin bağlantı gücü haritası  aşağıdaki Şekil 

2’de gösterilmiştir: 

Şekil 2. Yazarların Anahtar Kelimeler Açısından Ağ Haritası 

Şekil 2’deki anahtar kelimeler ağ haritası en az 5 kelime arasındaki işbirliği ağını ele almaktadır. 

Analiz sonucunda Journal of Management kapsamında yapılan çalışmalar 10 farklı kümede 

toplanmaktadır. Buna göre kendi aralarında yoğunlaşan bu kümelerde genel itibariyle hangi 

konuda çalışmalar yapıldığı aşağıdaki gibidir:  

Mavi Küme: Örgütlerde İş Tatmini  

Bu kümede; meta analiz, performans, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş performansı, 

stres takım performansı gibi kelimelerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu kümede yer alan 

çalışmalar genel itibariyle örgütlerde iş tatmini artıran, örgütsel vatandaşlık davranışını geliştiren 

unsurlar üzerinde yapılmıştır (Fassina vd., 2008; Zhao, vd., 2020; Zhang vd., 2020). Diehl vd. 

(2018) yaptıkları çalışmada örgütsel adaletin, iş performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışını 

olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Ng ve Feldman (2010)’a göre, uzun süreli 

kadrolu çalışanların genellikle daha yüksek rol içi performansa ve vatandaşlık performansına 

sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Zhao vd. (2020) yaptıkları çalışmada kurumsal sosyal 

sorumluluğun iş tatminini, örgütsel güveni ve örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşmışladır.  
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Yeşil Küme: Örgütlerde Karar Verme 

Bu kümede; vekâlet teorisi, girişimcilik, yönetim, karar verme, CEO, üst yönetim ekibi, stratejik 

karar verme, üst kademeler, firmanın davranış teorisi, dinamik yetenekler, belirsizlik, kaynak 

tahsisi gibi anahtar kelimelerin yoğunlukta olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre bu kümede yer 

alan çalışmalar incelendiğinde karşımıza şu çalışmalar çıkmaktadır: Latham ve Braun (2009) 

tarafından yapılan çalışma, yöneticilerin kurumsal gerileme ve yenilik arasındaki ilişkiye ilişkin 

kişisel risk değerlendirmelerini tanıtmaktadır. Vekalet Teorisi bakış açısı ile, firmalar düşük 

performansla karşılaştığında, yönetimsel mülkiyetin ve kaynak bolluğunun yöneticilerin yenilik 

kararlarını nasıl etkilediğini incelemektedir. Pryor vd. (2019)’ne göre firmalar, ortamlarını ne 

ölçüde taradıklarına göre farklılık göstermekte ve bu da sonuçta performanslarını etkilemektedir. 

Çalışmada ele alınan üst kademeler teorisi genel olarak üst düzey yöneticilerin bireysel düzeydeki 

niteliklerinin firma stratejisini ve performansını nasıl etkilediğini ele alınmakla beraber, bu 

niteliklerin firmaların çevresel taramasını nasıl etkilediğine ve stratejik karar vermelerini nasıl 

etkilediğine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Lyon vd. (2000) yaptıkları çalışmada, strateji 

alanının kalbinde yer alan bir strateji oluşturma ve karar verme süreci ile ilgili anahtar bir 

kavrama, yani girişimci yönelime odaklanmayı ele almaktadır. Buna göre bu kümede yer alan 

çalışmalar genel itibariyle, girişimcilerin, finansal yöneticilerin, CEO’ların, üst kademelerin firma 

için önemli olan ve performansını yakından ilgilendiren karar verme işlemlerini ele almaktadır.  

Kırmızı Küme: Örgütler Arası İşbirlikleri 

Kırmızı kümede yer alan anahtar kelimeler; kurumsal yönetim, kurumsal teori, güven, iletişim, 

bilgi işleme, yönetim kurulu, çatışma, siyasi beceri, örgütler arası ilişkiler, ağlar, sosyal sermaye, 

sosyal değişimler, sosyal etkidir. Kotabe vd. (2017), yaptıkları çalışmada kurumsal teoriyi 

dinamik yetenek perspektifiyle birleştirerek, yükselen piyasa firmalarının hükümet yetkilileriyle 

siyasi ağlar kurma yoluyla kaynak elde etmedeki örgütsel yeteneklerinin artan ve radikal 

yenilikleri geliştirmede onların özümseme kapasitelerini nasıl tamamladığını araştırmıştır. Bu 

kapsamda Çin'deki 108 üst düzey yöneticiyle yapılan bir ankete dayanarak, siyasi ağ oluşturma 

yeteneğinin, firmaların yeniliklerini geliştirmede kaynak kısıtlamalarının ve örgütsel 

dezavantajların üstesinden gelmede özümseme kapasitesini tamamladığını ve sonucun artan 

yeniliklerden ziyade radikal yenilikleri geliştirmede daha etkili olduğunu bulunan sonuçlar 

arasındadır. Barringer ve Harrison (2000) örgütler arası ilişkilere ilişkin literatür taraması 

yapmıştır. Çalışmada, işlem maliyetleri, kaynak bağımlılığı, stratejik seçim, paydaş teorisi, 

örgütsel öğrenme ve kurumsal teori dahil olmak üzere organizasyonlar arası ilişki oluşumunu 

açıklayan yaygın olarak kullanılan altı teorik paradigmayı gözden geçirilmiş aynı zamanda ortak 

girişimler, ağlar, konsorsiyumlar, ittifaklar, ticaret birlikleri ve birbirine bağlı müdürlükler dahil 

olmak üzere, uygulamada en yaygın olarak izlenen ve literatürde tartışılan altı örgütler arası ilişki 

biçimini de değinilmiştir. Luo (2002) ise çalışmasında, uluslararası stratejik ittifaklarda (ISA'lar) 

güven-performans bağlantısını ele almıştır. Buna göre kırmızı kümede yer alan çalışmalar genel 

itibariyle örgütler arası sosyal ağları, kurumsal kuram, güven, iletişim, yönetim kurulu gibi 

anahtar kelimeleri kullanarak ele almaktadır.  

Turuncu Küme: Örgüt Performansı 

Turuncu kümede; firma performansı, kimlik, işten ayrılma, refah, anlamlandırma, insan 

sermayesi, strateji, çok düzeyli teori, insan kaynakları, organizasyonel performans, üretkenlik, 

sinyal teorisi gibi anahtar kelimelerin yer aldığı görülmektedir. Thatcer ve Greer (2008) bir 

yatırım teknolojisi firmasında 179 çalışanla yapılan bir saha çalışmasında, kimliği anlama 

(Kimliği anlama, kişinin kimliklerinin göreceli öneminin, önemli başkaları tarafından tanınma 

derecesi olarak tanımlanır) ve bireysel çalışma sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Araştırma sonucu, çalışma takımlarında daha yüksek düzeyde kimlik anlayışına sahip bireylerin 

daha yüksek düzeyde yaratıcılık ve memnuniyete ve daha düşük devamsızlık seviyelerine sahip 

olma olasılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Meulenaere vd. (2021) çalışmalarında toplu 

işten ayrılmanın performans etkilerinde firma büyüklüğü ve bilgi yoğunluğunun rolünü 

araştırmışlardır. Araştırmada ele alınan işten ayrılma teorisi, toplu işten ayrılmanın performans 
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sonuçları için teorik bir çerçeve sağlamakta ve özellikle firma boyutunun, toplu işten ayrılma-

performans ilişkisinde çok önemli bir rol oynadığını savunmaktadır. Genel olarak turuncu küme 

incelendiğinde firma performansına ilişkin çalışmalar karşımıza çıkmaktadır (Wood ve 

Ogbonnaya, 2018; Ployhart, 2021).  

Sarı Küme: İnovasyon Yönetimi 

Sarı küme kapsamında ortaya çıkan kelimler genel itibariyle, inovasyon, sosyal ağlar, yenilikçilik, 

inovasyon yönetimi, bilgi yönetimi, örgütsel öğrenme, bilgi transferi, stratejik dostluklar, işbirliği 

stratejisidir. Bu kümede yer alan çalışmalar genel itibariyle bilgi yönetiminin ve inovasyonun 

örgütler açısından önemi ve bilgi yönetimi ve inovasyonda sosyal ağların ve işbirliklerinin 

önemini vurgulamaktadır (Phelps vd., 2012; Grigoriou ve Rothaermel, 2014; Dunn, 2019; 

Cannella ve McFadyen, 2016).  

Turkuaz Küme: Kaynak Temelli Yaklaşım 

Turkuaz kümede yer alan anahtar kelimeler ise, kaynak tabanlı yaklaşım, takımlar, kurumsal 

sosyal sorumluluk, paydaş teorisi, sürdürülebilirlik, yönetim kurulları, gruplar, grup süreçleri, 

kurumsal teori, tazminattır. McWilliams ve Siegel (2011) yaptıkları çalışmada kaynak temelli 

yaklaşımın kurumsal sosyal sorumluluğun stratejik değerini belirlemek için bir yapıyı nasıl 

sağlayabileceğini araştırmış ve kurumsal sosyal sorumluluğun sürdürülebilir rekabeti avantajı 

sağlamada yardımcı olacağından bahsedilmiştir. McGahan (2021) yaptığı çalışmada güçlü bir 

paydaş teorisi kapsamında firmaya yeni kaynakların aktarımının daha kolay olacağını stratejik 

teori olan kaynak temelli yaklaşım bağlamında açıklamaya çalışmıştır. Bu kapsamda turkuaz 

kümenin genel itibariyle örgüt için stratejik kaynak oluşturma, sağlama konularında 

yoğunlaştığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Pembe Küme: Çalışan Motivasyonu 

Pembe küme incelendiğinde yapılan çalışmaların genel itibariyle anahtar kelimeleri; motivasyon, 

kişilik, etki, iş tutumları, biliş, çok düzeyli modelleme, değer yaratmadır. Bu kümede yer alan ve 

Kammeyer-Mueller vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada, iş öncesi duygusal tükenmenin iş 

sonrası duygusal tükenme üzerindeki etkisinin hem kişilik hem de motivasyon tarafından 

düzenlendiğini ortaya koymuştur. Van Dierendonck (2011) çalışmasında, güven ve adaletin 

yüksek olması, kendini gerçekleştirmeyi, olumlu iş tutumlarını, motivasyonu, performansı ve 

sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluğa daha güçlü bir kurumsal odaklanmayı teşvik 

etmek için en önemli aracı süreçler olarak ele almıştır. Bu kapsamda pembe kümede yer alan 

çalışmalar genel itibariyle çalışan motivasyonuna odaklanan makaleler olarak yoğunlaşmaktadır.  

Mor Küme: Adalet  

Mor kümede yer alan anahtar kelimeler, adalet, örgütsel adalet, istismarcı yönetim, müşteri 

hizmetleri, duygular, çalışan sesi, proaktif davranış, adalet, organizasyonel değişim, işyerinde 

sapma olarak ortaya çıkmıştır. Priesemuth ve Schminke (2019) çalışmasında, çalışanın işyerinde 

istismarcı yönetime yönelik tepkilerini incelemiştir. Bu kümede yer alan başka bir çalışmada 

(Zhang vd., 2019), istismarcı yönetimin, örgütsel vatandaşlık üzerine etkisini ele almıştır. Barsky 

vd. (2011) ise duygusal tepkilerin adalet yargılarını nasıl şekillendirdiğini ve tesadüfi duygusal 

deneyimlerin ve ortam ruh hallerinin işyerinde adalet olaylarının ortaya çıkmasını ve 

değerlendirilmesini nasıl etkilediğini dile getiren bir çalışma ele almışlardır.  

Lila Küme: İnsan Kaynakları 

Lila küme de yer alan anahtar kelimeler ise, stratejik insan kaynakları yönetimi, stratejik insan 

sermayesi, personel, onaylama, personel seçimi, kaynak temelli yaklaşım, öz-belirleme teorisidir. 

Bu kümede yer alan çalışmalarda stratejik insan kaynakları yönetimi örgütler için rekabet avantajı 

sağlama da yarar sağlayan kaynak temelli yaklaşımın bir dinamiği olarak ele alınmaktadır (Shin 

ve Konrad, 2017; Nyberg vd., 2014; Shaw, 2021).  
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Kahverengi Küme: Kadın Liderler 

Kahverengi kümede yer alan çalışmalar incelendiğinde ortaya çıkan anahtar kelimler, liderlik, 

çeşitlilik, cinsiyet, kariyer, damgalama, sapma, izlenim yönetimi, üretkenlik karşıtı davranıştır. 

Bu kümede yer alan çalışmalarda karşımıza kadın liderler (Hoobler vd., 2018; Yang ve Triana, 

2019; Kossek vd., 2017) çıkmaktadır.  

3.2.2. Journal of Management Alıntı Analizi 

Journal of Management’da yapılan çalışmalarda alıntı yapılan yazarların sayısı 5 seçildiğinde 

3826 yazarın 75’i eşik değeri karşılamaktadır. Vosviewer programında yapılan analize göre 

yazarların alıntı bağlarını gösteren ağ haritası şekil deki gibidir: 

Şekil 3. Journal of Management Alıntı Analizi Haritası 

Şekile göre Journal of Management dergisinde en çok alıntı yapılan yazar Podsakoff, P.M. 

(13032), ikinci alıntı yapılan yazar Aguinis, Herman (3230), üçüncü sırada ise Ireland R.D. (2799) 

yer almaktadır.  

3.2.3. Journal of Management Ortak Atıf Analizi 

 a. Alıntı Yapılan Referanslar 

Ortak atıfta bulunulan referansın minimum sayıdaki alıntı sayısı program tarafından 20 seçilerek 

87293 atıfta bulunulan referansların 563 tanesi eşik değerini karşılamaktadır. Atıf yapılan 

referanslar açısından alıntı bağlarının görseli aşağıdaki gibidir: 
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Şekil 4. Alıntı Yapılan Referanslar Ağ Haritası 

Şekilde alıntı yapılan referanslar 4 farklı kümede toplanmıştır. Buna göre Journal of 

Management’da en çok alıntı yapılan referans,  Barney, J. (1991). Fırm Resources And Sustaıned 

Competıtıve Advantage. 17(1), 99-120. olarak görülmektedir. İkinci sırada, Podsakoff, P. M., 

MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral 

research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied 

Psychology, 88(5), 879–903. Üçüncü sırada ise Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple 

regression: Testing and interpreting interactions. Sage Publications, Inc. yer almaktadır.  

b. Alıntı Yapılan Kaynaklar 

Ortak atıfta bulunulan kaynağın minimum sayıdaki alıntı sayısı program tarafından 20 seçilerek 

19914 atıfta bulunulan kaynakların 674’ü eşik değerini karşılamaktadır. Atıf yapılan kaynaklar 

açısından alıntı bağlarının görseli aşağıdaki gibidir: 

Şekil 5. Alıntı Yapılan Kaynaklar Ağ Haritası 
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Harita en çok atıf yapılan dergileri ve ağ bağlantıları ortak atıf yapılan dergileri göstermektedir. 

Şekilde Jornal of Management’da en çok atıf yapılan kaynaklar 6 farklı kümede toplanmıştır. 

Buna göre Journal of Management’da en çok alıntı yapılan kaynaklar, Academy of Management 

Journal (11883), Journal of Applied Psychology (10374) ve Strategic Management Journal olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

c. Alıntı Yapılan Yazarlar 

Ortak atıfta bulunulan yazarların minimum sayıdaki alıntı sayısı program tarafından 20 seçilerek 

41739 atıfta bulunulan yazarların 1000’i eşik değerini karşılamaktadır. Atıf yapılan yazarlar 

açısından alıntı bağlarının görseli aşağıdaki gibidir. 

Şekil 6. Alıntı Yapılan Yazarlar Ağ Haritası 

 

Şekil ’de yer alan ağ haritasında en az yirmi yayında atıf yapılan yazarların bağlantıları 

gösterilmektedir. Şekilde alıntı yapılan yazarlar 4 ana küme altında toplanmıştır. Bu kümeler 

arasında doğrudan ya da dolaylı yoldan bağlantı bulunmaktadır. Buna göre Journal of 

Management’da en çok alıntı yapılan yazarlar, Pfeffer, J. (583), Podsakoff, P.M.(515), Hambrick, 

D., C. (483), Judge, T.A. (420) ve March, J. G. (338) olarak karşımıza çıkmaktadır.  

3.2.4. Journal of Management Bibliyografik Eşleştirme Analizi 

İki belge aynı üçüncü belgeden alıntı yaptığında bibliyografik eşleşme analizi yapılmaktadır. 

Bibliyografik eşleştirme yazarlar, kurumlar ve ülkeler için uygulanabilen bir analizdir (Martínez-

Lopez vd., 2018: 445). Journal of Management  kapsamında organizasyonlar (kurumlar) ve 

ülkeler açısından aşağıda bu analiz yapılmıştır. 

a. Organizasyon 

Vosviewer programında organizasyonun doküman sayısı 5 seçildiğinde 980 organizasyonun 

190’ı eşik değeri karşılamaktadır. Journal of Management dergisinde yapılan çalışmaların 

organizasyonlar (üniversite) arasındaki ilişki ağ haritası şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 7. Organizasyonların Bibliyografik Eşleştirme Ağ Haritası 

 

Şekile göre Journal of Management’a organizasyonların (üniversiteler) bibliyometrik eşleştirme 

analizi yapıldığında en çok alıntılanma ağına sahip organizasyon, Arizona State University 

(14462), ikinci sırada Texas A&M University (13733) ve üçüncü sırada ise Indiana University 

(9495) olarak çıkmıştır. Dergide yayınlanan en çok dokümana sahip üniversiteler ise Texas A&M 

University (69), Arizona State University (56) ve Michagen State University (47) olarak yer 

almaktadır.  

b. Ülkeler 

Vosviewer programında organizasyonun doküman sayısı 5 seçildiğinde 51 ülkenin 29’u eşik 

değeri karşılamaktadır. Journal of Management dergisinde yapılan çalışmaların ülkeler arasındaki 

ilişki ağ haritası şekilde gösterilmiştir. 

Şekil 8. Ülkelerin Bibliyografik Eşleştirme Ağ Haritası 
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Şekilde ülkelerin bibliyometrik eşleştirme analizi 13 kümede toplanmıştır. Buna göre bağlantı 

gücü en yüksek ve üretken ülke USA (doküman sayısı: 1391, bağlantı gücü: 655364), ikinci sırada 

Canada (doküman sayısı: 128, bağlantı gücü: 154856) ve üçüncü sırada ise England (doküman 

sayısı: 116, bağlantı gücü: 144211) yer almaktadır. 

4. SONUÇ 

Journal of Management (J-O-M) yönetim alanında yüksek bir etkiye sahip dünyaca tanınmış 

köklü bir dergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın temel amacı böylesi 

yüksek bir etkiye sahip bu derginin 1983-2021 yılları arasında yayınlanan çalışmaları, 

bibliyometrik yöntem kullanarak Vosviewer yazılım aracılılığıyla analiz etmektir. Bu şekilde 

derginin son 39 yıldaki önde gelen eğilimlerine genel bir bakış sunulması amaçlanmaktadır. 

Çalışma, bibliyometrik göstergeler aracılığıyla çok çeşitli konuları analiz etmektedir. Yapılan 

analizler sonucunda en çok atıf alan makaleler, en üretken yazarlar, kurumlar ve ülkeler ortaya 

çıkmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Web of Science (WOS) veri tabanından elde edilmiştir.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre Journal of Management’in 2021-1983 yılları arasındaki 

yayınlanan çalışmaların dağılımına bakıldığında; dergi ilk yıllarında her yıl 30-40 makale 

yayınlamıştır. 2009 yılından sonra bu sayının artış gösterdiği, 2018 ve 2019 yıllarında ise 100’ün 

üzerinde makale yayınlandığı görülmektedir. Journal of Management’ da en çok yayına sahip 

yazar Hitt, M.A., en üretken üniversite State Unıversıty System of Florida, en üretken ülke 1636 

yayınla USA ve en çok atıf alan yayın ise 21373 atıf ile BARNEY, J. “Fırm Resources And 

Sustaıned Competıtıve Advantage” (1991) olarak karşımıza çıkmaktadır.  

JOM’un Vosviewer programı aracılığıyla yapılan yazarların anahtar kelimeleri kapsamında 

yapılan analiz sonucunda çalışmalar 10 farklı kümede toplanmaktadır. Buna göre dergiye 

gönderilen çalışmalarda en çok kullanılan anahtar kelimeler, meta analysis, performance, 

leadership, resoruce-based view, agency theory, entrepreneurship, innovation, teams, corporate 

governance ve motivation çıkmaktadır.  

JOM’da en fazla alıntı yapılan yazar Podsakoff, P.M. (13032), ikinci alıntı yapılan yazar Aguinis, 

Herman (3230), üçüncü sırada ise Ireland R.D. (2799) yer almaktadır.  

JOM ortak atıf analizinde en çok atıf yapılan referans Barney, J. (1991). Firm Resources and 

Sustained Competitive Advantage. 17(1), 99-120., en çok atıf yapılan kaynak ise Academy of 

Management Journal (11883) olmuştur.  

JOM bibliyografik eşleştirme sonucunda ise en çok alıntılanma ağına sahip organizasyon, 

Arizona State University (14462), bağlantı gücü en yüksek ve üretken ülke USA (doküman sayısı: 

1391, bağlantı gücü: 655364) çıkmıştır.  

JOM kapsamında yapılan bu çalışma genel olarak, makaleler, yazarlar, kurumlar, ülkeler, dergiler 

ve anahtar kelimeler açısından dergideki önde gelen eğilimleri belirlemeyi amaçlamıştır. Bu 

sayede, dergide geçmişten günümüze neler olup bittiğine dair hızlı bir anlık görüntü elde etmek 

için bu çalışmanın yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışma sadece Web of Science veri 

tabanından elde edilen verilen ışığında analiz edilmiştir. Gelecekte bu konuda çalışma yapacaklar 

için analize Scopus veri tabanının da dahil edilmesi çalışmanın daha kapsamlı olması bakımından 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Yine çalışmanın sınırlıkları kapsamında bu araştırmada 

doküman olarak makale türü seçilmiş olup başka çalışmalarda bu durum bildiri, kitap gibi 

kaynaklar da taramaya dahil edilerek daha kapsamlı bir çalışma yapılabileceği düşünülmektedir. 
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Özet  

Eğitim organizasyonlarında yöneticilerin bilişsel esneklik düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ve 

her iki değişkenin demografik değişkenler bakımından incelenmesini amaçlayan bu çalışma ilişkisel tarama modelinde 

yapılandırılmıştır. Araştırma evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumunun yöneticileri 

oluşturmaktadır. 201 okul yöneticisinden veri toplanan araştırmada, Dennis ve Vander Wal (2010) tarafından 

geliştirilen ve Dağ ve Gülüm (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Bilişsel Esneklik Envanteri’ ile Heppner ve 

Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Savaşır ve Şahin (1997) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ‘Problem Çözme 

Envanteri’ kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre örneklemdeki okul yöneticilerinin bilişsel esneklik düzeyleri ve 

problem çözme becerileri düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Örneklemde yer alan okul yöneticilerinin bilişsel 

esneklikleri ile problem çözme becerileri arasında istatistiki olarak pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Demografik farklılıklara göre ise araştırma örneklemindeki okul yöneticilerinin bilişsel esneklik 

düzeyleri ile problem çözme becerileri yaş değişkenine göre istatistiki olarak anlamlı fark göstermezken, kıdem yılı, 

cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu değişkenlerine göre istatistiki olarak farklılıklar belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Bilişsel Esneklik, Problem Çözme. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE FLEXIBILITY AND 

PROBLEM SOLVING SKILLS: A RESEARCH IN İSTANBUL 

 

Abstract   

This study is a research structured in a correlational design to examine the relationship between cognitive flexibility 

levels and problem solving skills in the context of school administrators, and whether these two variables differ 

according to gender, age, marital status, seniority and education level.  The research universe consists of the 

administrators of a private educational institution operating throughout Turkey. Within the scope of the research, data 

were collected from 201 school administrators. In the research, 'Cognitive Flexibility Inventory' developed by Dennis 

and Vander Wal (2010) and adapted into Turkish by Dağ ve Gülüm (2012) and 'Cognitive Flexibility Inventory' 

developed by Heppner and Peterson (1982) and adapted into Turkish by Savaşır and Şahin (1997). Problem Solving 

Inventory' have been used. According to the research findings; it was determined that the cognitive flexibility levels 

and problem solving skills of the school administrators participating in the research were high, and a highly significant 

positive correlation was found between the cognitive flexibility of the school administrators and their problem solving 

skills. While school administrators' cognitive flexibility levels and problem solving skills did not differ a significant 

difference according to the age, some significant differences were found according to the variables of seniority, gender, 

marital status and educational status. 

Keywords: School Administrator, Cognitive Flexibility, Problem-Solving Skill 

 

GİRİŞ  

İçinde bulunduğumuz dünyada yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyolojik dönüşümler 

araştırmacıları farklı kavramları ve olguları tekrar ele alma ve yeniden tanımlamaya 

yöneltmektedir. Farklı alanlarda faaliyet gösteren diğer organizasyonlar gibi eğitim 

organizasyonları da her geçen gün farklı problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim etkin 

okul yönetimi yöneticinin problem çözme yeteneklerinin farkında olması, yaratıcı düşünme 

becerileri kullanmayı ve öğretmeyi öngören fırsatları anlaması, eleştirel düşünce tekniklerine 

aşina olması ve bu becerileri problem çözme sürecinde etkili bir şekilde kullanması gündeme 

gelmektedir (Ülger, 2003). Bu durum araştırmacıları eğitim yöneticisinin problem çözme 

becerileriyle ilgili çalışmalar yapma ve bu niteliğe katkıda bulunma sürecine yöneltmiştir. Bu 

çalışmada da eğitim organizasyonlarında görev yapan yöneticilerinin bilişsel esneklik düzeyleri 

ile problem çözme becerileri ilişkisi incelenmiştir. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Fransızca “probleme” sözcüğünden gelmekte olan “problem” kelimesi Türk Dil Kurumu Güncel 

Türkçe sözlüğünde “Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele, sorun” 

olarak tanımlanmaktadır (TDK, https://sozluk.gov.tr/). John Dewey, problemi, insan zihnini 

karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır (Baykul 

1987’dan Gelbal, 1991). Karasar (1978) ise bireyi fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden, 

kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görülen her durumu problem olarak 

tanımlamaktadır. Sayısız etmenleri ve boyutları ile kompleks bir süreç olan problem çözme, bir 

yöntem bilim ya da belli düşünsel davranışlar için bir model olduğu kadar, düşünme, harekete 

geçme, hissetme ve öğrenmenin de bir yolu olarak ifade edilebilir (Karasar, 1978). 

Organizasyonel açıdan amaçların gerçekleşmesini yavaşlatan, saptıran ve/veya engel olan 

problemler yönetsel olarak rahatsız edici (Taymaz, 2003) olmakta ve bir uzmanlık alanı olarak 

ele alınması gerekmektedir. Organizasyonlarda problem çözme becerileri ile ilişkili olabilen 

farklı değişkenler bulunmakta olup “bilişsel esneklik” kavramı bu bağlamda ele alınabilir.  

Bireyler yaşamlarında bir şeyleri çözmek,  karar vermek ya da seçimler yapmak durumunda 

kalabilirler ve bu durum düşünceleri harekete geçirir.  

Kişinin düşüncelerini davranışa dönüştürmeden önce içinde bulunulan duruma uyum sağlamak 

ya da bir problemi çözmek için alacağı karara yönelik seçenekleri farketmesi, bu seçeneklere 

ilişkin senaryolar geliştirmesi, uygun olana karar verilmesi ve bunu yaparken yeterli hissetmesi 

bilişsel esnekliği gerektirmektedir (Kaptanbaş Gürbüz, 2017). Çevresel uyaranlara uyum 
sağlamaya yönelik var olan düşünceden bir başka düşünceye geçme becerisi (Dennis ve Vander 

Wal, 2010) olarak açıklanan bilişsel esneklik Martin ve Rubin (1995) tarafından “insanların 

herhangi bir durum karşısında her zaman birden fazla davranış seçeneğinin olduğu ve buna 

dayanarak a) bireyin herhangi bir durum karşısında uygun alternatiflerin farkında olması, b) esnek 

olmak konusundaki kararlılığı ve c) esnek olmak konusundaki öz yeterliliği olarak 

tanımlanmaktadır (Altunkol, 2017). 

Bireylerin otomatik tepkilerini engelleyen ve mevcut durumu bağımsız olarak yönetme kapasitesi 

olarak görülen bilişsel esneklik (Gündüz, 2013) ile ilgili yapılan çalışmalarda yer alan 

tanımlamaların ortak noktasının farklı düşüncelere ve alternatiflere sahip olma ve duruma uygun 

bir şekilde bu düşünceler arasında geçiş yapabilme becerisi olduğu görülmektedir (Altunkol, 

2017). Özellikle her alanda değişimin giderek hızlandığı günümüz dünyasında gerek bireysel 

gerek organizasyonel olarak zorluklarla mücadelede “uyum sağlayabilme becerisi”  son derece 

önemli olmaktadır. Kişilerin kendilerini sonuca götürmeyen çözüm seçeneklerinde diretmesi 

onları problem çözme hususunda umutsuzluğa sürükleyebilir. Ancak tanımlarda da gördüğümüz 

üzere bilişsel esnekliğe sahip kişiler alternatif düşünce yollarını yaratabilir ve bu çözümleri 

oldukça hızlı bir biçimde hayata geçirebilir. Örgütsel yapılar problemlerin sıklıkla yaşanacağı 

alanlar olduğundan yöneticilerde bilişsel esneklik incelemeye değer konular arasında 

sıralanabilir. Yanı sıra yöneticilerin mücadele etmek zorunda olduğu problemlerin her geçen gün 

değişerek artması ve karmaşıklaşması yönetim alanında problem çözme becerilerine yönelik 

çalışmalara olan ilgiyi artırmaktadır. Buradan hareketle bu araştırma ile çağın gerektirdiği 

durumları göz önünde bulundurarak eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerinin problem 

çözme becerileriyle bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesini 

amaçlanmaktadır. 

  

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışma, özel eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin problem çözme becerileri 
ile bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleme amacını taşımaktadır. Araştırmanın 

modeli iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma modeli olan ilişkisel tarama modeli (Karasar, 2005) olarak 

belirlenmiştir. 
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Araştırma evrenini İstanbul’da bulunan özel okullarda görev alan okul yöneticileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise kolayda örnekleme olarak belirlenmiştir. Çalışmaya 

katılmak gönüllülük esasına dayalı olup katılımcılara araştırmanın amacı, nasıl uygulanacağı, 

araştırmaya katılmaları halinde kimlik ve iletişim bilgilerinin hiçbir kişi ya da kurumla 

paylaşılmayacağı, elde edilecek bulguların sadece akademik bir araştırmada kullanılacağı bilgileri 

aktarılmış ve onayları alınmıştır.  

2.1. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm araştırmacı 

tarafından çalışma grubunun sosyo demografik verilerini elde etmek amacıyla hazırlanmış olan 

“Kişisel Bilgi Formu” dur. İkinci bölüm Dennis ve Vander Wal (2010) tarafından geliştirmiş olan 

“Bilişsel Esneklik Ölçeği”dir. 20 maddeden oluşan ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Gülüm ve Dağ 

(2012) tarafından yapılmıştır. Üçüncü bölüm ise Heppner ve Petersen  (1982) tarafından 

geliştirilmiş olan “Problem Çözme Envanteri” dir. 35 maddeden oluşan ölçeğin Türkçe’ye 

uyarlaması Şahin ve Şahin (1993) tarafından yapılmıştır. 

2.2. Veri Toplama Araçlarına İlişkin Geçerlik ve Güvenilirlik Analizleri 

 Veri toplama araçlarının geçerliklerini değerlendirmek için SPSS AMOS 24, güvenirliklerini 

değerlendirmek ve araştırmanın hipotezlerini test etmek için yapılan tüm analizlerde R Studio 

(versiyon 4.1.0) programı kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının geçerliklerini değerlendirirken 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA), güvenirliklerini değerlendirirken ise Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı hesaplaması ve yarıya bölme (split-half) güvenirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet, 

medeni durum ve eğitim durumu değişkenlerinin araştırma değişkenleri açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak bağımsız gruplar için t testi, yaş ve kıdem yılı ile 

ilişkili araştırma değişkenlerini tespit etmek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, araştırmada ele alınan tüm değişkenlerin birbirleriyle olan 

ilişkilerini değerlendirmek için de Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri 

uygulanmıştır. Son olarak, bilişsel esnekliğin problem çözme becerileri üzerindeki yordayıcı 

etkisini incelemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde 

anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak kabul edilmiştir. 
          2.2.1.Veri Toplama Araçlarına İlişkin Geçerlik Analizleri 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının yapı geçerliğini test etmek amacıyla yapısal 

eşitlik modeli kurularak yapılan DFA analizleri sonucunda Bilişsel Esneklik Envanteri’ni 

oluşturan 20 madde ve 2 alt boyutun ölçek yapısıyla ilişkili olduğu ve ölçeğin yapısal denklem 

modelinin p < 0,001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 
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Şekil 1. Bilişsel Esneklik Envanteri'nin İki Faktörlü Yapısı 

 

Tablo 1 Bilişsel Esneklik Envanteri'nin iki faktörlü yapısı 

2 / df RMSEA NFI CFI GFI 

2,354 0,082 0,858 0,912 0,855 

2 / df: Ki-kare olabilirlik oranı / serbestlik derecesi, RMSEA: Tahminin kök hata kareler ortalaması, NFI: Ölçeklendirilmiş uyum 
indeksi, CFI: Karşılaştırmalı uyum indeksi, GFI: Uyum indeksi iyiliği 

 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde  2 / df’nin 2,354, RMSEA’nın 0,082, NFI’nın 0,858, CFI’nın 

0,912 ve GFI’nın 0,855 olduğu görülmektedir. Elde edilen değerler uyum indeksleri içerisinde 

yer aldığından Bilişsel Esneklik Envanteri’nin iki faktörlü yapısı doğrulanmıştır.  

Problem Çözme Envanteri’ne ilişkin yapı geçerliğini sınamak için yapılan DFA’ya göre ölçeğin 

6 alt boyutunun ölçek yapısıyla ilişkili olduğu ve ölçeğin yapısal denklem modelinin p < 0,001 

düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Ancak elde edilmek istenilen uyum indekslerinin 

sağlanamamasından dolayı modelde modifikasyon yapılmıştır. Modifikasyon yapılırken model 

uyumunu düşüren değişkenler belirlenmiş ve artık değerler arasında kovaryansı yüksek olan 

maddeler arasında (2-3, 10-12, 13-17, 20-35 ve 23-24) yeni kovaryanslar oluşturulmuştur. 

Modelin modifikasyon öncesi ve sonrası uyum iyiliği değerleri Tablo 2’te gösterilmektedir. 

Tablo 2 Problem Çözme Envanteri’ne İlişkin DFA Model Uyumu 

 2 / df RMSEA NFI CFI GFI 

Modifikasyon 

öncesi 
2,044 0,072 0,803 0,886 0,801 

Modifikasyon 

sonrası 
1,921 0,068 0,818 0,901 0,812 

2 / df: Ki-kare olabilirlik oranı / serbestlik derecesi, RMSEA: Tahminin kök hata kareler ortalaması, NFI: Ölçeklendirilmiş uyum 

indeksi, CFI: Karşılaştırmalı uyum indeksi, GFI: Uyum indeksi iyiliği 

 

Tablo 2’teki veriler incelendiğinde yapılan modifikasyon sonucunda 2 / df’nin 1,921, 

RMSEA’nın 0,068, NFI’nın 0,818, CFI’nın 0,901 ve GFI’nın 0,812 olduğu görülmektedir. Elde 

edilen değerler uyum indisleri içerisinde yer aldığından Problem Çözme Envanteri’nin altı 

faktörlü yapısı doğrulanmıştır.  
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Tablo 3 Veri Toplama Araçlarına Ait DFA Modeli Sonuçları 

Ölçüm adı Mükemmel uyum Kabul edilebilir uyum 
Modelin ulaştığı sonuç Modelin 

başarı 

düzeyi BEE PÇE 

2 / df 0 < 2 / df < 3 0 < 2 / df < 5 2,354 1,921 ✓ 

RMSEA RMSEA  0,05 RMSEA  0,08 0,082 0,068 ✓ 

NFI 0,95  NFI < 1 0,80  NFI < 1 0,858 0,818 ✓ 

CFI CFI  0,95 CFI  0,80 0,912 0,901 ✓ 

GFI GFI  0,90 GFI  0,80 0,855 0,812 ✓ 

BEE: Bilişsel Esneklik Envanteri, PÇE: Problem Çözme Envanteri, 2 / df: Ki-kare olabilirlik oranı / serbestlik 

derecesi, RMSEA: Tahminin kök hata kareler ortalaması, NFI: Ölçeklendirilmiş uyum indeksi, CFI: Karşılaştırmalı uyum indeksi, 

GFI: Uyum indeksi iyiliği. Kaynak: (Karagöz, 2017) 

Şekil 2. Problem Çözme Envanteri’nin Altı Faktörlü Yapısı 

 

 
 

            

2.2.2. Veri Toplama Araçlarına İlişkin Güvenirlik Analizleri  

Güvenirlik analizi için ölçeklerin toplam puanının ve alt ölçeklerin puanlarının Cronbach alfa 

katsayıları hesaplanmıştır. Problem Çözme Envanteri’nin güvenirlik katsayısı 0,905 olarak 

bulunmuş olup alt boyutların güvenirlik katsayıları aceleci yaklaşım için 0,843, düşünen yaklaşım 

için 0,840, kaçıngan yaklaşım için 0,763, değerlendirici yaklaşım için 0,783, kendine güvenli 

yaklaşım için 0,868 ve planlı yaklaşım için 0,738 olarak hesaplanmıştır. Bilişsel Esneklik 

Envanteri’nin toplam puanının güvenirlik katsayısı ise 0,902 olarak bulunmuş olup alt boyutların 

güvenirlik katsayıları alternatifler için 0,911 ve kontrol için 0,788 olarak hesaplanmıştır. Kılıç’a 

göre (2016) Cronbach alfa katsayısı’nın 0,900 üzerinde olması ölçeğin mükemmel güvenirlikte 
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olduğuna ve 0,700 ve 0,900 arasında olması iyi güvenirlikte olduğuna, 0,600 ve 0,700 arasında 

olması kabul edilebilir güvenirlikte olduğuna, 0,500 ve 0,600 arasında olması zayıf güvenirlikte 

olduğuna ve 0,500’den küçük olması kabul edilemez güvenirlikte olduğunu göstermektedir.  Bu 

bağlamda araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin ve alt boyutlarının mükemmel ve iyi 

güvenirlikte olduğu ifade edilmektedir. 

Tablo 4 Ölçme Araçlarının Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları 

Ölçek ve alt ölçekler Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

1. Problem Çözme Envanteri toplam puanı 0,905 

1.1. Aceleci yaklaşım 
0,843 

1.2. Düşünen yaklaşım  0,840 

1.3. Kaçıngan yaklaşım 0,763 

1.4. Değerlendirici yaklaşım 0,783 

1.5. Kendine güveni yaklaşım  0,868 

1.6. Planlı yaklaşım 0,738 

2. Bilişsel Esneklik Envanteri toplam puanı 0,902 

2.1. Alternatifler 0,911 

2.2. Kontrol 0,788 

 

Ayrıca araştırmada kullanılan ölçekler tek ve çift maddelerden yarıya bölünerek yarıya bölme 

(split-half) güvenirlik analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre Problem Çözme Envanteri’nde 

ilk yarıyı oluşturan maddelerin Cronbach alfa değeri 0,721 ve ikinci yarıyı oluşturan maddelerin 

Cronbach alfa değeri 0,898 olarak hesaplanmıştır. İki yarı arasındaki korelasyon değerinin 0,820 

olduğu ve Guttman yarıya bölme katsayısının 0,886 olduğu bulunmuştur. Bilişsel Esneklik 

Envanteri’nde ise ilk yarıyı oluşturan maddelerin Cronbach alfa değeri 0,751 ve ikinci yarıyı 

oluşturan maddelerin Cronbach alfa değeri 0,869 olarak hesaplanmıştır. İki yarı arasındaki 

korelasyon değerinin 0,855 olduğu ve Guttman yarıya bölme katsayısnın 0,917 olduğu 

bulunmuştur. 

2.3. Veri Toplama Araçlarına Ait Betimsel İstatistikler 

Araştırma verilerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5 Bilişsel Esneklik Envanteri ve Problem Çözme Envanteri’ne Ait Betimsel İstatistikler 

Ölçek ve alt boyutları n Min. - Maks. Ort  Ss Çarpıklık Basıklık 

1. BEE toplam puanı 201 47 - 100 87,22 ± 9,46 -1,42 1,23 

1.1. Alternatifler 201 33 - 65 60,29 ± 6,08 -1,74 1,70 

1.2. Kontrol 201 9 - 35 26,93 ± 4,62 -1,35 1,64 

2. PÇE toplam puanı 201 76 - 139 120,39 ± 9,0 -1,43 1,69 

2.1. Aceleci yaklaşım 201 9 - 45  19,8 ± 8,18 0,40 -0,45 

2.2. Düşünen yaklaşım  201 13 - 30 26,93 ± 3,35 -1,43 1,26 

2.3. Kaçıngan yaklaşım 201 4 - 19 6,33 ± 2,96 1,67 1,33 

2.4. Değerlendirici yaklaşım 201 4 - 18  15,03 ± 2,97 -1,33 1,88 

2.5. Kendine güvenli yaklaşım  201 13 - 36 31,29 ± 5,26 -1,49 1,06 

2.6. Planlı yaklaşım 201 9 - 24 21,01 ± 3,11 -1,30 1,81 
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BEE: Bilişsel Esneklik Envanteri, PÇE: Problem Çözme Envanteri, Min. - Maks.: Minimum - maksimum Ort.: Ortalama, Ss: Standart 

sapma 

 

Tablo 5’te görüleceği üzere araştırmada kullanılan veri toplama araçlarına ait çarpıklık ve basıklık 

değerleri ± 3 aralığında olduğundan yapılacak olan analizde parametrik yöntemler tercih 

edilmiştir. Katılımcıların bilişsel esneklik becerileri incelendiğinde, Bilişsel Esneklik 

Envanteri’nden alınan puanların 47-100 arasında değiştiği ve katılımcıların ortalama puanının 

87,22 (Ss = 9,46) olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmadaki katılımcıların bilişsel esneklik 

düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Problem Çözme Envanteri’nden alınan puanlar 76-139 

aralığında değişmekte olup katılımcıların envantere verdikleri ortalama puan 120,39 (Ss = 9,00) 

olarak bulunmuştur. Benzer şekilde, çalışmadaki katılan bireylerin problem çözme becerilerinin 

de yüksek seviyede olduğu söylenebilir.  

 

2.3.1. Araştırma Değişkenleri ve Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Araştırma değişkenlerinin cinsiyet, medeni durum ve mezun olunan okul açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmeye yönelik olarak bağımsız gruplar t testi yapılmıştır.  

 

Tablo 6 Araştırma Değişkenlerinin Cinsiyet Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan 

Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

 Cinsiyet    

Ölçek ve alt boyutları 

Erkek  

(n = 85) 

Ort  Ss 

Kadın  

(n = 116) 

Ort  Ss 

sd t p 

1. BEE toplam puanı 88,91 ± 7,97 85,99 ± 10,28 

199 

2,177 0,031 

1.1. Alternatifler 60,84 ± 5,57 59,90 ± 6,42 1,082 0,281 

1.2. Kontrol 28,07 ± 3,54 26,09 ± 5,13 3,058 0,003 

2. PÇE toplam puanı 120,41 ± 10,18 120,38 ± 8,08 0,025 0,980 

2.1. Aceleci yaklaşım 18,74 ± 8,34 20,58 ± 8,00 -1,578 0,116 

2.2. Düşünen yaklaşım  27,18 ± 3,71 26,75 ± 3,07 0,890 0,375 

2.3. Kaçıngan yaklaşım 6,53 ± 3,56 6,18 ± 2,44 0,824 0,411 

2.4. Değerlendirici yaklaşım 14,89 ± 3,18 15,14 ± 2,81 -0,574 0,566 

2.5. Kendine güvenli yaklaşım  32,01 ± 5,03 30,77 ± 5,38 1,665 0,098 

2.6. Planlı yaklaşım 21,06 ± 3,44 20,96 ± 2,86 0,210 0,834 

BEE: Bilişsel Esneklik Envanteri, PÇE: Problem Çözme Envanteri, Ort.: Ortalama, Ss: Standart sapma, sd: Serbestlik derecesi 

 

Analiz sonucunda Bilişsel Esneklik Envanteri toplam puanının ve bu envanterin alt boyutlarından 

kontrol boyutunun erkekler ve kadınlar arasında farklılaştığı tespit edilmiştir. Erkeklerin Bilişsel 

Esneklik Envanteri toplam puanı (88,91 ± 7,97), kadınların Bilişsel Esneklik Envanteri toplam 

puanından (85,99 ± 10,28) istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmektedir 

(t(199) = 2,177, p = 0,031)). Benzer şekilde erkeklerin kontrol boyutu puanları (28,07 ± 3,54), 

kadınların kontrol boyutu puanlarından (28,07 ± 3,54) anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

görülmektedir (t(199) = 3,058, p = 0,003)) 

Tablo 7 Araştırma Değişkenlerinin Son Bitirilen Okul Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik 

Yapılan Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

 Mezun Olunan Okul    

Ölçek ve alt boyutları 

Lisans 

(n = 130) 

Ort  Ss 

YL/Dr 

(n = 71) 

Ort  Ss 

sd t p 
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1. BEE toplam puanı 86,95 ± 9,83 87,73 ± 8,79 

199 

-0,562 0,575 

1.1. Alternatifler 60,28 ± 6,21 60,32 ± 5,89 -0,052 0,958 

1.2. Kontrol 26,67 ± 4,93 27,41 ± 3,97 -1,085 0,279 

2. PÇE toplam puanı 120,55 ± 8,07 120,10 ± 10,54 0,342 0,733 

2.1. Aceleci yaklaşım 19,24 ± 8,07 20,83 ± 8,34 -1,322 0,188 

2.2. Düşünen yaklaşım  26,28 ± 3,09 27,28 ± 3,73 -2,042 0,042 

2.3. Kaçıngan yaklaşım 6,28 ± 3,09 6,42 ± 2,73 -0,333 0,740 

2.4. Değerlendirici yaklaşım 15,33 ± 2,62 14,49 ± 3,47 1,925 0,056 

2.5. Kendine güvenli yaklaşım  31,24 ± 5,34 31,39 ± 5,14 -0,200 0,841 

2.6. Planlı yaklaşım 21,18 ± 2,90 20,68 ± 3,47 1,109 0,269 

BEE: Bilişsel Esneklik Envanteri, PÇE: Problem Çözme Envanteri, YL/Dr: Yüksek lisans/Doktora, Ort.: Ortalama, Ss: Standart 

sapma, sd: Serbestlik derecesi  

 

Mezun olunan okul açısından inceleme yapıldığında, yüksek lisans/doktora mezunu olanların 

PÇE alt boyutlarından düşünen yaklaşım boyutu puanlarının (8,72 ± 3,73), lisans mezunlarının 

puanlarından (7,72 ± 3,09) anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmektedir (t(199) = -2,042, p 

= 0,042)). 

Tablo 8 Araştırma Değişkenlerinin Medeni Durum Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan 

Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

 Medeni Durum    

Ölçek ve alt boyutları 
Bekâr 

(n = 87) 

Ort  Ss 

Evli 

(n = 114) 

Ort  Ss 

sd t p 

1. BEE toplam puanı 88,10 ± 7,81 86,55 ± 10,54 

199 

1,152 0,251 

1.1. Alternatifler 61,30 ± 4,83 59,53 ± 6,80 2,064 0,040 

1.2. Kontrol 26,80 ± 4,45 27,03 ± 4,76 -0,336 0,737 

2. PÇE toplam puanı 120,86 ± 9,41 120,03 ± 8,70 0,644 0,520 

2.1. Aceleci yaklaşım 20,23 ± 8,15 19,47 ± 8,22 0,648 0,517 

2.2. Düşünen yaklaşım  26,92 ± 2,93 26,94 ± 3,66 -0,040 0,968 

 

2.3. Kaçıngan yaklaşım 6,22 ± 2,68 6,41 ± 3,17 
-0,459 0,647 

2.4. Değerlendirici yaklaşım 15,00 ± 3,13 15,06 ± 2,86 -0,145 0,885 

2.5. Kendine güvenli yaklaşım  31,40 ± 5,33 31,21 ± 5,23 0,256 0,799 

2.6. Planlı yaklaşım 21,09 ± 2,89 20,94 ± 3,28 0,346 0,730 

BEE: Bilişsel Esneklik Envanteri, PÇE: Problem Çözme Envanteri, Ort.: Ortalama, Ss: Standart sapma, sd: Serbestlik derecesi 

 

Araştırma değişkenleri medeni durum açısından incelendiğinde, bekâr katılımcıların Alternatifler 
boyutu puanlarının, evli katılımcıların puanlarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

görülmektedir (t(199) = 2,064, p = 0,040)). 

Araştırma değişkenleri ile yaş ve kıdem yılı arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak 

Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi yapılmı olup analiz sonuçları Tablo 9’da 

gösterilmiştir.  
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Tablo 9 Araştırma Değişkenlerinin Yaş ve Kıdem Yılı Değişkenleri ile Olan İlişkilerini 

Değerlendiren Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Ölçek ve alt boyutları Yaş Kıdem yılı 

1. BEE toplam puanı r = 0,020, p = 0,779 r = 0,057, p = 0,419 

1.1. Alternatifler r = -0,007, p = 0,925 r = 0,034 , p = 0,633 

1.2. Kontrol r = 0,050, p = 0,485 r = 0,073, p = 0,304 

2. PÇE toplam puanı r = -0,047, p = 0,512 r = -0,068, p = 0,339 

2.1. Aceleci yaklaşım r = -0,133 , p = 0,060 r = -0,175, p = 0,013 

2.2. Düşünen yaklaşım  r = 0,085 , p = 0,228 r = 0,119 , p = 0,092 

2.3. Kaçıngan yaklaşım r = -0,122 , p = 0,085 r = -0,177, p = 0,014 

2.4. Değerlendirici yaklaşım r = 0,071 , p = 0,318 r = 0,092 , p = 0,195 

2.5. Kendine güvenli yaklaşım  r = 0,089 , p = 0,208 r = 0,093 , p = 0,187 

2.6. Planlı yaklaşım r = 0,020 , p = 0,780 r = 0,055, p = 0,435 

BEE: Bilişsel Esneklik Envanteri, PÇE: Problem Çözme Envanteri 

 

Yaş ve kıdem yılı ile araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde hiçbir araştırma 

değişkeninin yaş ile anlamlı bir ilişkisi çıkmazken, kıdem yılı ile aceleci yaklaşım boyutu (r = -

0,175, p = 0,013) ve kaçıngan yaklaşım boyutu (r = -0,177, p = 0,014) arasında negatif yönlü 

anlamlı ilişkiler bulundu. Bu sonuçlar neticesinde kıdem yılı arttıkça aceleci ve kaçıngan 

yaklaşımların azaldığı söylenebilir.   
 

 

2.3.2. Araştırma Değişkenleri Araındaki İlişkilerinin İncelenmesi 

Araştırmada incelenen değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla Pearson 

momentler çarpımı korelasyon analizi yapılmış olup analiz sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10 Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkileri Değerlendiren Pearson Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

Değişkenler 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

1. BEE toplam 

puanı 
1          

1.1 Alternatifler 

 

 
 

 ,91*** 1         

1.2 Kontrol 

 

 
 

,85*** ,56*** 1        

2. PÇE toplam 

puanı 
,19** ,22** ,20** 1       

2.1 Aceleci  

yaklaşım 
-,70*** -,60*** -,66*** ,13 1      

2.2 Düşünen 

yaklaşım  
,62*** ,59*** ,50*** ,52*** -,62*** 1     
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2.3 Kaçıngan 

yaklaşım 
-,54*** -,51*** -,44*** -,01 ,55*** -,54*** 1    

 

2.4 Değerlendirici 

yaklaşım 

,41*** ,39*** ,32*** ,54*** -,49*** ,62*** -,45*** 1   

2.5 Kendine güvenli 

yaklaşım  
,74*** ,64*** ,67*** ,53*** -,66*** ,71*** -,51*** ,61*** 1  

2.6 Planlı yaklaşım ,60*** ,59*** ,46*** ,60*** -,53*** ,77*** -,53*** ,64*** ,71*** 1 

***p< 0,001, **p<0,01, BEE: Bilişsel Esneklik Envanteri, PÇE: Problem Çözme Envanteri 

 

Korelasyon analizi sonucunda Bilişsel Esneklik Envanteri toplam puanı ile Problem Çözme 

Envanteri toplam puanı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r = 0,19, p < 0,001). 

Bilişsel Esneklik Envanteri toplam puanı ile Problem Çözme Envanteri’nin alt boyutları 

arasındaki ilişkiler incelendiğinde; aceleci yaklaşım boyutu (r = -0,70, p < 0,001) ve kaçıngan 

yaklaşım boyutu  (r = -0,54, p < 0,001) ile negatif yönlü anlamlı ilişkiler, düşünen yaklaşım 

boyutu  (r = 0,62, p < 0,001), değerlendirici yaklaşım  boyutu (r = 0,41, p < 0,001), kendine 

güvenli yaklaşım boyutu (r = 0,74, p < 0,001) ve planlı yaklaşım boyutu (r = 0,60, p < 0,001) ile 

pozitif yönlü anlamlı ilişkileri olduğu tespit edilmiştir.  

Bilişsel Esneklik Envanteri’nin alt boyutlarından alternatifler boyutunun Problem Çözme 

Envanteri toplam puanı pozitif yönlü anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu bulunmuştur (r = 0,22, p 

< 0,01). Alternatifler boyutu ile Problem Çözme Envanteri’nin alt boyutları arasındaki ilişkiler 

istatistiksel olarak incelendiğinde; aceleci yaklaşım boyutu (r = -0,60, p < 0,001) ve kaçıngan 

yaklaşım boyutu (r = -0,51, p < 0,001) ile negatif yönlü, anlamlı, düşünen yaklaşım boyutu (r = 

0,59, p < 0,001), değerlendirici yaklaşım boyutu (r = 0,39, p < 0,001), kendine güvenli yaklaşım 

boyutu (r = 0,64, p < 0,001) ve planlı yaklaşım boyutu (r = 0,59, p < 0,001) ile pozitif yönlü 

anlamlı ilişkiler içerisinde olduğu görülmüştür. 

Son olarak, Bilişsel Esneklik Envanteri’nin alt boyutlarından kontrol değişkeninin Problem 

Çözme Envanteri toplam puanı ile istatistiksel olarak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki içerisinde 

olduğu tespit edilmiştir (r = 0,20, p < 0,01). Kontrol boyutu değişkeni ile Problem Çözme 

Envanteri’nin alt boyutları arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak incelendiğinde; aceleci yaklaşım 

(r = -0,66, p < 0,001) ve kaçıngan yaklaşım boyutu (r = -0,44, p < 0,001) ile negatif yönlü anlamlı 

ilişkiler, düşünen yaklaşım boyutu  (r = 0,50, p < 0,001), değerlendirici yaklaşım boyutu (r = 

0,32, p < 0,001), kendine güvenli yaklaşım boyutu (r = 0,67, p < 0,001) ve planlı yaklaşım boyutu 

(r = 0,46, p < 0,001) ile pozitif yönlü anlamlı ilişkileri olduğu bulunmuştur. 

Bilişsel esnekliğin problem çözme becerileri üzerindeki yordayıcı etkisini değerlendirmek için 

doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Problem Çözme Envanteri toplam 

puanı bağımlı değişken, Bilişsel Esneklik Envanteri toplam puanı bağımsız değişken olmak üzere 

toplam puanlar üzerinden bir analiz yapılmıştır. Ardından Problem Çözme Envanteri’nin her bir 

alt boyutu birer bağımlı değişken, Bilişsel Esneklik Envanteri’nin alt boyutları da bağımsız 

değişken olmak üzere 6 farklı regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 11’ de görüldüğü üzere Bilişsel Esneklik toplam puanının Problem Çözme Envanteri 

toplam puanını anlamlı düzeyde yordadığı (F(1-199) = 7,485, p = 0,007) ve bu etkinin pozitif 

yönde (t = 2,736) ve anlamlı düzeyde (p = 0,007) olduğu saptanmıştır. Bilişsel Esneklik Envanteri 

toplam puanındaki artış Problem Çözme Envanteri toplam puanını da arttırmaktadır. Bilişsel 

Esneklik Envanteri toplam puanı, Problem Çözme Envanteri toplam puanı varyansının %3,1’ini 

açıklamaktadır. 
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Tablo 11 Bilişsel Esneklik Envanteri Toplam Puanının Problem Çözme Envanteri Toplam Puanını 

Yordamasına İlişkin Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken Bağımsız değişken B  t p 

PÇE toplam puan Sabit 104,590  18,006 < 0,001 

BEE toplam puan 0,181 0,190 2,736 0,007 

 
 

R2 = 0,036, Düz. R2 = 0,031,  

F(1-199) = 7,485, p = 0,007 

BEE: Bilişsel Esneklik Envanteri, PÇE: Problem Çözme Envanteri, Düz. R2: Düzeltilmiş R2 

 

Tablo 12’te görüleceği üzere Bilişsel Esneklik Envanteri alt boyutlarının aceleci yaklaşım boyutu 

puanını anlamlı düzeyde yordadığı (F(2-198) = 102,380, p < 0,001) ve bu etkinin hem alternatifler 

boyutu ( = -0,331, t = -5,521) hem de kontrol boyutu ( = -0,474, t = -7,898) için istatistiksel 

olarak negatif yönde ve anlamlı düzeyde (p < 0,001) olduğu saptanmıştır. Alternatifler ve kontrol 

boyutu puanlarındaki artış aceleci yaklaşım boyutu puanını düşürmekte ve varyansının 

%50,3’ünü açıklamaktadır.  

Tablo 12 Bilişsel Esneklik Envanteri Alt Boyutlarının Aceleci Yaklaşım Alt Boyutunu Yordamasına 

İlişkin Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken Bağımsız değişken B  t p 

Aceleci yaklaşım Sabit 69,240  17,033 < 0,001 

Alternatifler -0,445 -0,331 -5,521 < 0,001 

 Kontrol -0,839 -0,474 -7,898 < 0,001 

 
 

R2 = 0,508, Düz. R2 = 0,503,  

F(2-198) = 102,380, p < 0,001 

Düz. R2: Düzeltilmiş R2 

       

Tablo13’te görüleceği üzere Bilişsel Esneklik Envanteri alt boyutlarının düşünen yaklaşım boyutu 

puanını anlamlı düzeyde yordadığı (F(2-198) = 63,502, p < 0,001) ve bu etkinin hem alternatifler alt 

boyutu ( = 0,446, t = 6,683) hem de kontrol alt boyutu ( = 0,255, t = 3,822) için istatistiksel 

olarak pozitif yönde ve anlamlı düzeyde (p < 0,001) olduğu saptanmıştır. Alternatifler ve kontrol 

puanlarındaki artış düşünen yaklaşım puanını arttırmakta ve “varyansının %38,5’ini 

açıklamaktadır. 

Tablo 13 Bilişsel Esneklik Envanteri Alt Boyutlarının Düşünen Yaklaşım Alt Boyutunu 

Yordamasına İlişkin Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken Bağımsız değişken B  t p 

Düşünen yaklaşım Sabit 7,098  3,824 < 0,001 

Alternatifler 0,246 0,446 6,683 < 0,001 

 Kontrol 0,185 0,255 3,822 < 0,001 

 
 

R2 = 0,391, Düz. R2 = 0,385,  

F(2-198) = 63,502, p < 0,001 

Düz. R2: Düzeltilmiş R2 

Tablo 14’te görüleceği üzere Bilişsel Esneklik Envanteri alt boyutlarının kaçıngan yaklaşım 

boyutu puanını anlamlı düzeyde yordadığı (F(2-198) = 41,500, p < 0,001) ve bu etkinin hem 

alternatifler boyutu (  = -0,377, t = -5,251) hem de kontrol boyutu (  = -0,234, t = -3,264) için 

istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlı düzeyde (p < 0,001) olduğu saptanmıştır. Alternatifler 
boyutu ve kontrol boyutu puanlarındaki artış kaçıngan yaklaşım boyutu puanını azaltmakta  ve 

varyansının %28,8’ini açıklamaktadır. 
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Tablo 14 Bilişsel Esneklik Envanteri Alt Boyutlarının Kaçıngan Yaklaşım Alt Boyutunu 

Yordamasına İlişkin Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken Bağımsız değişken B  t p 

Kaçıngan yaklaşım Sabit 21,439  12,174 < 0,001 

Alternatifler -0,184 -0,377 -5,251 < 0,001 

 Kontrol -0,150 -0,234 -3,264 < 0,001 

 
 

R2 = 0,295, Düz. R2 = 0,288,  

F(2-198) = 41,500, p < 0,001 
Düz. R2: Düzeltilmiş R 

Tablo 15’te görüleceği üzere Bilişsel Esneklik Envanteri alt boyutlarının değerlendirici yaklaşım 

boyutu puanını anlamlı düzeyde yordadığı (F(2-198) = 20,477, p < 0,001) ancak bu etkinin yalnızca 

alternatifler boyutu ( = 0,310, t = 3,985) için istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlı düzeyde 

(p < 0,001) olduğu saptanmıştır. Alternatifler boyutu puanındaki artış değerlendirici yaklaşım 

boyutu puanını arttırmakta ve varyansının %16,3’ünü açıklamaktadır.  

Tablo 15 Bilişsel Esneklik Envanteri Alt Boyutlarının Değerlendirici Yaklaşım Alt Boyutunu 

Yordamasına İlişkin Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken Bağımsız değişken B  t p 

Değerlendirici 

yaklaşım 

Sabit 3,282  1,714 0,088 

Alternatifler 0,151 0,310 3,985 < 0,001 

 Kontrol 0,097 0,151 1,944 0,053 

 
 

R2 = 0,171, Düz. R2 = 0,163,  

F(2-198) = 20,477, p < 0,001 

Düz. R2: Düzeltilmiş R2 

 

Tablo 16’da görüleceği üzere Bilişsel Esneklik Envanteri alt boyutlarının kendine güvenli 

yaklaşım boyutu puanını anlamlı düzeyde yordadığı (F(2-198) = 121,752, p < 0,001) ve bu etkinin 

hem alternatifler boyutu ( = 0,389, t = 6,786) hem de kontrol boyutu ( = 0,453, t = 7,901) için 

istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlı düzeyde (p < 0,001) olduğu saptanmıştır. Alternatifler 

ve kontrol boyutu puanlarındaki artış kendine güvenli yaklaşım boyutu puanını arttırmakta ve 
varyansının %54,7’sini açıklamaktadır. 

Tablo 16 Bilişsel Esneklik Envanteri Alt Boyutlarının Kendine Güvenli Yaklaşım Alt Boyutunu 

Yordamasına İlişkin Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken Bağımsız değişken B  t p 

Kendine güvenli 

yaklaşım 

Sabit 2,851  1,142 0,255 

Alternatifler 0,336 0,389 6,786 < 0,001 

 Kontrol 0,515 0,453 7,901 < 0,001 

 
 

R2 = 0,552, Düz. R2 = 0,547,  

F(2-198) = 121,752, p < 0,001 

Düz. R2: Düzeltilmiş R2 

 

Tablo 17’de görüleceği üzere Bilişsel Esneklik Envanteri alt boyutlarının planlı yaklaşım boyutu 

puanını anlamlı düzeyde yordadığı (F(2-198) = 59,323, p < 0,001) ve bu etkinin hem alternatifler 

alt boyutu (  = 0,389, t = 6,786) hem de kontrol alt boyutu (  = 0,453, t = 7,901) için pozitif 

yönde ve anlamlı düzeyde (p < 0,001, p = 0,007) olduğu saptanmıştır. Alternatifler boyutu ve 

kontrol boyutu puanlarındaki artış planlı yaklaşım puanını arttırmakta ve varyansının %36,8’ini 

açıklamaktadır. 
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Tablo 17 Bilişsel Esneklik Envanteri Alt Boyutlarının Planlı Yaklaşım Alt Boyutunu Yordamasına 

İlişkin Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken Bağımsız değişken B  t p 

Planlı yaklaşım Sabit 2,538  1,456 0,147 

Alternatifler 0,251 0,491 7,261 < 0,001 

 Kontrol 0,123 0,183 2,706 0,007 

 
 

R2 = 0,375, Düz. R2 = 0,368,  

F(2-198) = 59,323, p < 0,001 

Düz. R2: Düzeltilmiş R2 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Araştırmanın bulguları yorumlandığında okul yöneticilerinin bilişsel esneklik düzeyleri ile 

problem çözme becerileri arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin 

bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bulgulara göre okul yöneticilerinin bilişsel esneklik 

düzeyleri yükseldikçe problem çözme becerileri düzeyi de aynı şekilde yükselecektir. 

Araştırmaya katılanların her iki değişken için elde ettiği yüksek puanlar oldukça anlamlıdır. Bu 

bulgu araştırma örnekleminin Türkiye’nin en kalabalık metropollerinden birinde yaşamakta 

oldukları için farklı problemler ile karşılaşarak bunlara çözüm üretmek durumunda kalmaları ile 

açıklanabilir. 

Eğitim organizasyonlarının yönetiminde yer alan bireylerin olası sorunları ön görme, mevcut 

problemleri tespit edebilme ve onlara işlevsel çözümler üretebilme, kriz anlarını en sağlıklı 

şekilde yönetebilme, yeni ve farklı durumlara uyum sağlamada etkin olma anlamındaki becerileri 

eğitim yönetimi anlamında umut verici sonuçlar olarak yorumlanabilir. Araştırma bulguları da 

okul yöneticilerinin bu iki niteliğinin birbiriyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen 

bu bulgu Çetin Dalgıç (2021) tarafından Siirt ilinde okul yöneticilerinin bilişsel esneklik düzeyleri 

ile problem becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma, Camcı Erdoğan’ın (2018) 

İstanbul’da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 154 öğrenci ile yapmış olduğu araştırma ve 

Türe ve Sarıçam’ın  (2016)  öğretmenlerin bilişsel esneklik düzeyleri ile problem çözme becerileri 

arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma bulguları ile paralellik göstermektedir.  

Araştırma değişkenlerinin demografik analizleri sonucunda ise Bilişsel Esneklik Envanteri 

toplam puanının ve bu envanterin alt boyutlarından zor durumlar karşısında kontrollü olmak ve 

bu durumlar üzerinde hakimiyetini korumak olarak ifade edilen “kontrol” boyutunun cinsiyete 

göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Erkek katılımcıların “Bilişsel Esneklik Envanteri” toplam 

puanı, kadın katılımcıların toplam puanından istatistiksel olarak daha yüksektir. Benzer şekilde 

erkek katılımcıların “kontrol” boyutu puanlarının, kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ancak bu bulgu Çetin Dalgıç’ın (2021) gerçekleştirdiği çalışmasında okul 

yöneticilerinin bilişsel esneklik ve problem çözme becerilerine ilişkin yaptığı araştırma bulguları 

ile farklılaşmaktadır. Çetin Dalgıç (2021)’ın okul yöneticilerinin bilişsel esneklik ve problem 

çözme becerileri düzeylerinde yapmış olduğu çalışmada cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Benzer şekilde Bozkulak (2010), Diril (2011), Çelikkaleli (2014), Avcı 

(2015), Türe ve Sarıçam (2016) ve Tekin (2019) de araştırmalarında bilişsel esneklik ve problem 

çözme düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

Araştıma neticesinde son mezun olunan okul açısından incelenecek olursa, yüksek lisans/doktora 

mezunu olanların Problem Çözme Envanteri alt boyutlarından “düşünen yaklaşım” puanlarının, 

lisans mezunlarının puanlarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak bu 

bulgu Esen’in (2012) ve Tekin’in (2019) araştırmalarında eğitim düzeyi ve problem çözme 

becerileri arasında anlamlı ilişki olmadığını bulgularından farklılık göstermektedir. 

Araştırma değişkenleri medeni durum açısından incelendiğinde, bekâr katılımcıların 

“alternatifler” puanlarının, evli katılımcıların puanlarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu 
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sonucu elde edilmiştir. Araştırma değişkenlerinin araştırma katılımcılarının yaş değişkeni ile 

anlamlı ilişkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Bu bulgu Yerli (2009) çalışmasında elde edilen 

bulguları destekler niteliktedir. Araştırma katılımcılarının kıdem yılı ile “aceleci yaklaşım” ve 

“kaçıngan yaklaşım” arasında istatistiki olarak negatif yönlü anlamlı ilişki bulunduğu 

görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre katılımcıların kıdem yılının artması ile aceleci ve 

kaçıngan yaklaşımların azaldığı söylenebilir. Bu bulgu Çetin Dalgıç (2021)’ın çalışmasında okul 

yöneticilerinin problem çözme becerilerinin kıdemlerine göre farklılık göstermediğine ilişkin 

bulgusundan farklılaşmaktadır. Araştımada son mezun olunan okul açısından elde edilen 

bulgulara göre yüksek lisans/doktora mezuniyeti olan katılımcıların Problem Çözme Envanteri 

alt boyutlarından düşünen yaklaşım puanlarının, lisans mezunlarının puanlarından anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu nedenle yönetim pozisyonları için yetiştirilecek adayların 

lisansüstü eğitim almalarının desteklenmesi önerilmektedir. Araştırma evreni dikkate alınacak 

olursa özellikle eğitim organizasyonlarında eğitim yönetiminin ayrı bir uzmanlık alanı olarak ele 

alınıp yönetim kadrolarında yer alacak eğitimcilerde lisansüstü eğitim kriteri gözetilebilir. Bunun 

yanında araştırma neticesinde katılımcılarda kıdem yılı arttıkça aceleci ve kaçıngan yaklaşımların 

azaldığı bulgusundan hareketle kıdemli yöneticilerin daha az tecrübeye sahip yöneticilerle 

deneyimlerini paylaşabileceği uygulamalar önerilebilir.  

Çalışmanın temel kısıtlayıcısı alan araştırmasının İstanbul’da eğitim veren kurum yöneticileri ile 

sınırlı tutulmuş olmasıdır. Dolayısıyla yapılacak değerlendirmeler sadece İstanbul ölçeğinde 

geçerli olarak değerlendirilmelidir. Bilişsel esnekliğin problem çözme becerilerini yordayıcı gücü 

de göz önünde bulundurulduğunda farklı sektörlerde yöneticilerinin bilişsel esneklikleri ile farklı 

değişkenler arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalar alana katkı sağlayabilir. Bu bağlamda bu 

çalışma bulguları gelecekteki araştırmalara referans olabilir ve karşılaştırıp değerlendirmeler 

yapılması önerilmektedir. Bu çalışmada değişkenler arası ilişkilerin ortaya çıkarılması yoluyla 

anlamayı hedefleyen nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Gelecekte nitel ve nicel 

yöntemlerin araştırmada beraber kullanılmasını yöntem edinen '”karma araştırma yöntemi” ile 

araştırmalar yapılması önerilebilir.  
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Özet 

Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz çağda dijital teknolojilerde yaşanan hızlı gelişmeler her alanda 

olduğu gibi muhasebe eğitimi alanında da etkisini göstermektedir. Kümülatif bir bilgi birikimini gerekli kılan muhasebe 

eğitim süreci, çağın getirdiği – gerektirdiği yöntem ve stratejilere ek olarak teknolojik donanımların da sürece dahil 

edilmesini gerekli kılmaktadır. Teknolojik alt yapının yaygınlaşması ile karatahtadan tepegöz, bilgisayar ve projektör 

kullanımına geçen süreçte akıllı tahta kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak bunların tamamı sınıf içinde eğitim şeklini 

yapılandıran uygulamalardır. Eğitim sürecinin okul sonrasında da kontrollü bir şekilde devam etmesi, özellikle 

hazırbulunuşluk seviyesi içinde muhasebe alt yapısı olmayan öğrenci için gerekli bir ihtiyaçtır. 

Bu çalışma, muhasebe eğitimi için etkileşimli bir eğitim ortamı oluşturabilecek interaktif alıştırma uygulaması 

kullanımını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, arayüz tasarımı ve algoritma yapısı C# dilinde 

tasarlanmış olup, söz konusu uygulamanın muhasebe eğitimi alan bireyler üzerindeki olası etkileri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Özel Tasarım Yazılımlar, İnteraktif Alıştırma Simülasyonu 

Jel Kodları: M41, M48 

 

A SIMULATION TO SUPPORT ACCOUNTING TRAINING WITH CUSTOM 

DESIGN SOFTWARE: USING INTERACTIVE EXERCISES 

 

Abstract 

In the age we live in, which is called the information age, the rapid developments in digital technologies have an impact 

in the field of accounting education as well as in every field. The accounting education process, which requires 

cumulative knowledge, requires the inclusion of technological equipment in the process in addition to the methods and 

strategies brought by the era. With the widespread use of technological infrastructure, the use of smart boards has 

become widespread in the process that has passed from blackboard to the use of overhead projectors, computers and 

projectors. However, all of these are applications that structure the way of education in the classroom. The continuation 

of the education process in a controlled manner after school is a necessary need, especially for the student who does 

not have an accounting infrastructure within the readiness level. 

This study aims to introduce the use of interactive practice application that can create an interactive educational 

environment for accounting education. For this purpose, the interface design and algorithm structure were designed in 

C#, and the possible effects of this application on individuals who received accounting education were examined. 

Key Words: Accounting Education, Specially Designed Software, Interactive Practice Simulation 

Jel Codes: M41, M48 

 

1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

Muhasebe eğitimi, günümüze kadar çok sayıda değişkenin etkisi altında gelişim göstermiştir. 

Eğiticinin eğitimi aşamasındaki avantajlı ve dezavantajlı kabul edilebilecek etkenler, eğitici ile 

eğitilen arasındaki kuşak çatışmasının şiddeti, muhasebe kavramına ya da muhasebe mesleğine 

olan önyargının etkisi, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler gibi etkenler, muhasebe eğitiminin 

gelişim sürecini etkileyen değişkenler arasında sayılabilir. 

Muhasebe eğitimi, ülkemizde en alt seviyede Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liselerden 

başlamak kaydıyla, iki yıl eğitim veren meslek yüksekokullarında, dört yıl eğitim veren 

yüksekokullar, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve uygulamalı bilimler fakültelerinin çeşitli 

programlar bünyesinde yapılmaktadır. Ancak bu eğitimlerin tamamı muhasebe eğitimi temelinde 

şekillenmiş, günümüzde muhasebe eğitmeninin eğitimi odağında tek bir eğitim kurumu yoktur. 

Bu ihtiyaç günümüzde muhasebe eğitimi sonrasında ayrı bir eğitim organizasyonu olan tezsiz 
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yüksek lisans formasyon programı ile giderilmektedir. Aksu ve Tursun (2020), muhasebe eğitimi 

sonrasında, muhasebe eğitimi almayan eğitim bilimleri anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından 

yapılan bu uygulamanın muhasebe eğiticisine istenen faydayı sağlayamayacağını belirtmişlerdir.  

Diğer bir etken ise kuşak çatışmasının muhasebe eğitimi üzerindeki etkileridir. X ve Y kuşakları 

arasındaki çatışma literatürde tartışılırken (Arslan ve Polat, 2016; Göksel ve Güneş, 2017) ve 

henüz tam anlamıyla bu çatışma ortadan kalkmamışken, X-Y kuşağı bileşkesinden farklı ve 

teknolojik patlama olarak ifade edilebilen dönemin nesli olan Z kuşağı olarak yeni bir nesil ortaya 

çıkmıştır (Wiedmer, 2015; Rickes, 2016). Bu üç nesil arasındaki fark ve bu farkın bir fonksiyonu 

olan kuşak çatışması birçok alanda mevcut olduğu gibi, eğitim sürecinde de kendini 

göstermektedir. Zira geleneksel yöntemlerle eğitim almış X kuşağı eğitmenleri, günümüzde 

teknolojinin biraz daha yoğun kullanıldığı Y kuşağı öğrencilerine eğitim vermekteyken, Y 

kuşağına göre çok daha fazla teknolojik gelişmeyle iç içe büyümüş Z kuşağı öğrencilerine eğitim 

vermeye başlamıştır. Bunun bir fonksiyonu olarak X-Z kuşakları arasındaki çatışma şiddetinin X-

Y kuşakları arasındaki çatışma şiddetine kıyasla çok daha fazla olmasını beklemek yanlış 

olmayacaktır. 

Eğitim şekli ve eğitici-eğitilen arasındaki kuşak çatışmasının muhasebe eğitimi üzerine etkisi 

olduğu gibi muhasebeye olan önyargı da etkilidir. Zira muhasebe, kendisine ilişkin bakış açıları 

içerisinde olumsuz bir önyargıya maruz kalmıştır. Öyle ki muhasebe denildiği zaman akla “soğuk, 

sıkıcı, kuralcı ve sıradanlaşmış işlemler” gibi kelimeler gelmektedir (Ertuğrul ve Özdemir, 2014: 

s208; Akpınar ve Yıldız, 2018: s96).  

Tüm bu etkenler birlikte düşünüldüğünde ortak nokta veya ayak uydurulması gereken ortak konu, 

teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmeler ile paralel hareket edebilmek; 

 Sadece kullanmak değil, tasarlayabilmek, 

 Muhasebe eğitimi verilen tüm derecelerde çağın gerektirdiği öğrenme yöntem 

ve teknikleri ile materyal geliştirme süreçlerine etki etmesi, 

 Teknolojideki gelişmelere ayak uydurulması yoluyla bu kapsamdaki kuşak 

çatışmasının minimize edilmesi, 

 Muhasebe eğitimi için geliştirilen yöntem ve teknikler yardımıyla muhasebe 

kavramına olan ön yargının önüne geçilmesi ya da minimize edilmesi gibi 

faydalar sağlayacaktır.  
Bu çalışma, muhasebe eğitim sürecinde öğrencinin kendi kendine çalışma ortamını kontrollü ve 

eğitsel olarak yapılandırma adına özel tasarım yazılım geliştirilmesi sürecini açıklamayı 

amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında tasarlanan yazılım arayüz ve algoritmaları C# dilinde 

hazırlanmıştır. Çalışma ile, tasarlanan yazılımın kullanılması ile öğrencide ortaya çıkabilmesi 

muhtemel kazanımlar irdelenmiştir. 

 

2. ÇALIŞMA KONUSU VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Birçok alanda tartışma konusu olan sürdürülebilirlik, şüphesiz ki eğitim için de tartışılması 

gereken en önemli konulardan biri olmalıdır. Carenys ve Moya (2016, s.646), sürdürülebilir 

yaşam boyu bir öğrenme için eğitimciler ve araştırmacıların en temel sorumluluklarının en etkili 

öğrenme süreçleri, yöntem, teknik ve araçları ile muhasebe eğitiminin şekillendirilmesini 

sağlamak olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sorumluluk kapsamında, hazırlanan simülasyon 

ortamlarının inşası için gerekli teorik ve kavramsal çerçevenin oluşturulması, bunları desteklemek 

için farklı öğrenme etkinliklerinin kullanılmasına yönelik etkinliklerin incelenmesi ve dijital 

öğrenme ortamlarına ilişkin teşvik ve sınırlayıcı faktörlerin tespit edilmesi daha etkin bir 

muhasebe eğitimi için büyük önem taşımaktadır. Alkan ve Yaşar (2019, s.348) ise bu kapsamda 

dijital yerliler olarak ifade edilen günümüz gençlerinin ihtiyaçlarının geleneksel yöntemlerle 

yapılan eğitimlerle karşılanamayacağını, muhasebe eğitiminde dijital oyun yazılımlarının 

kullanımının, öğrenci odaklı olması, oyunların olumlu bir algı yaratabilir olması ve oyunların 

derslere ilgi ve alakayı arttırabilir olması yönünde faydalarının olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Özdoğan, Güleç ve Aktaş (2018, s.183), bu faydaların sağlanmasında teşvik edici unsur olarak 
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oyun mekaniklerini “Puanlar, Seviyeler, Liderlik Tabloları ve Başarı Rozetleri” olarak ifade 

etmiştir. 

Merchant, Goetz, Cifuentes, Keeney-Kennicutt ve Davis (2014), çalışmalarında yükseköğrenim 

öncesi ve yükseköğrenim ortamlarındaki eğitim süreçlerinin oyunlar ve simülasyon gibi sanal 

gerçeklik teknolojisine dayalı öğretim bağlamında hazırlanan öğretim tasarımı ilkelerinin etkisini 

incelemişlerdir. Çalışma kapsamında “oyunlar”, “simülasyon ortamları” ve “sanal gerçeklik” 

uygulamaları ile yaptıkları testler sonucunda öğrenme kazanımlarında iyileşmelerin olduğunu ve 

bu iyileştirmeye en fazla katkıyı oyun tasarımlarının sağladığını tespit etmişlerdir.  

Gupta, Salter, Lopez ve Dottin (2015), 300’den fazla takım tarafından oynan yönetim muhasebesi 

kararlarına yönelik bir oyunun iki yıllık uygulama sonucundaki etkilerini inceledikleri 

çalışmalarına göre simülasyon uygulamasının, öğrencilerin yönetim muhasebesi uygulamaları 

açısından karşılaşabilecekleri riskleri, rekabet ortamlarında değerlendirebilecek en iyi 

ortamlardan biri olduğunu düşünmektedirler.  

Milner, Hogue, Kapralos, ve Friedlan (2008), çalışmalarında öğretmen merkezli geleneksel 

öğretme-öğrenme ortamlarının aksine, öğrenciyi eğitim sürecine odaklayabilme adına video 

oyunları ile öğrencinin etkileşim yoluyla eğitim alabilmesini savunmaktadırlar. Bu savları 

doğrultusunda muhasebe lisans eğitim müfredatları için strateji tabanlı, öğrenen merkezli ve 

etkileşimli muhasebe simülasyon ortamı geliştirmeyi amaçlamışlardır. Yapmış oldukları çalışma, 

henüz sonuçlanmayan bir projeyi anlattığı için muhasebe eğitiminin “oyun” ortamına 

taşınmasıyla eğitim sürecinin daha ilgi çekici hale geleceği beklenmektedir. 

Literatürdeki diğer çalışmalar genel itibariyle çeşitli vakalara yönelik yönetim muhasebesi 

kararlarına yönelmekteyken, bu çalışma temel ders niteliğindeki “Finansal Muhasebe, Genel 

Muhasebe, Muhasebe Teknikleri, Muhasebeye Giriş” gibi derslerin öğretilmesinde, öğrencinin 

kendi kendine ve kontrollü bir şekilde öğrenebilmesine odaklanarak literatüre katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda Moncada ve Moncada (2014), yaptıkları çalışmada bu çalışma ile 

benzer bir şekilde muhasebe giriş dersi niteliğindeki dersleri de dahil etmişlerdir. Çalışmalarında 

PowerPoint’i bir sunum aracı şeklinde kullanarak popüler bir televizyon yarışma programının 

benzeri şeklinde tasarlanmış basit uygulamalar geliştirmişlerdir.  

 

3. MUHASEBE EĞİTİMİNİN ÖZEL TASARIM YAZILIMLARLA 

DESTEKLENMESİNE YÖNELİK BİR SİMÜLASYON: İNTERAKTİF 

ALIŞTIRMA KULLANIMI 

Birçok alanda kullanılmakta olan interaktif alıştırma uygulamaları, yapay zekanın da kullanılması 

ile kullanım alanını çok daha kompleks problem çözümlerine kadar genişletmiştir. Bu 

uygulamalarda, denklem köklerinin tespit edilmesi amacıyla denklemin yazılarak çözümü 

yapıldığı gibi, denklemlerin fotoğraflanması yoluyla yapay zekâ kullanılarak denklem çözümüne 

ulaşılmaktadır. Bu uygulamaların yanı sıra web ortamında hazırlanan soru çözümleri ve exe 

uzantılı interaktif kitap uygulamaları geliştirilmiştir. Ancak bu uygulamalar ticari amaç 

taşıdığından dolayı genel itibariyle talebin daha fazla olduğu alanlara yönelik yapılmaktadır.  

Bu çalışma, apk uzantılı olarak hazırlanan interaktif alıştırma uygulamasının işleyişini ve 

beklenen faydalarını açıklamayı amaç edinmiştir. 

Ön fizibilite çalışmaları C# programında yapılmış olup, Windows tabanlı olan exe uzantılı çıktı 

verebilmektedir. Yapılan çalışma ile elde edilecek olası faydalar; 

 Muhasebe alanında mevcut olmayan ve interaktif soru çözüm imkânı sağlayan 

bir platform ortaya çıkmış olacaktır, 

 Muhasebe eğitimine yeni bir yöntem kazandırılmış olacaktır, 

 Muhasebe eğitiminin ev ortamında da kontrollü bir şekilde devam ettirilmesi 

sağlanacaktır, 

 Uygulama ile öğrenciler her soruda kendilerini test edebilecekler, 

 Uygulama ile öğrenciler her soruda eksiklerinin hangi hesaplardan 

kaynaklandığını belirleyebilecekler, 
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 Genel olarak çözüm üretilemeyen sorularda doğrudan cevaba ulaşılabilecek, 

 Dünya genelinde %83 oranında kullanım düzeyi olan android işletim sistemine 

uyumlu bir uygulama ile daha çok öğrenciye ulaşılacaktır.  
Çalışmanın amacı doğrultusunda evreni temsil etme kabiliyeti olmayan ön test niteliğinde öğrenci 

topluluğuna yapılan sunu sonrası sözlü olarak belirlenen bu faydalara ek olarak kullanım sonrası 

yeni faydaların ortaya çıkması da beklenebilir. 

Uygulama, pencere yapılanması açısından 4 ekran formundan oluşmaktadır. 

 Ana sayfa (Ek 1), 

 Alt konu grubu seçim sayfası (Ek 2), 

 Çalışılacak hesap seçim sayfası (Ek 3), 

 Soru çözüm sayfası (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3). 
 

Ana sayfada, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) kapsamında belirtilen hesap 

gruplarına göre soru gruplandırmasına yer verilmiştir. Alt konu grubu seçim sayfasında, yine 

MSUGT kapsamında hesap alt gruplarına yer verilmiş tir. Çalışılacak hesap seçim sayfasında, alt 

hesap grupları içinde bulunan hesaplara yönelik soru grupları ayrıştırılarak verilmiş tir. Soru 

çözüm sayfasında ise ilgili hesabın MSUGT kapsamında belirtilen niteliği, soru ve cevap alanına 

yer verilmiştir. Soru çözüm sayfası yapılanmasına yönelik yazılım içi algoritmalarının arayüz 

yansıması Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 1: Soru çözüm sayfası giriş görüntüsü 

Şekil 1’e göre sağ tarafta bulunan soru numarası sekmesinden ilgili soru numarası seçildiğinde 

kullanıcı ekranına soru ve çözümlerin yapılacağı alan gelmektedir. Ayrıca, hesap seçiminde 

öğrenciye ipucu niteliğinde hesap tutarları, hesap açılır listelerinin karşılarında otomatik olarak 

çıkmaktadır. Özellikle kâğıt ortamında yapılan soru çözümleri düşünüldüğünde öğrenci 

tarafından göz ardı edilebilen yevmiye defteri borç ve alacak toplamları eşitliği, bu ortamda tam 

anlamıyla sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla her soruda gerekli olan borç ve alacak unsurları sayısı 

ve yevmiye defterindeki yerine uygun açılır listelerle (Combobox) kullanılacak hesapların sayıları 

ve yerleri belirlenmiş olacaktır. Kâğıt ortamında öğrenciye dönüt sağlamayan soru çözümleri 

Şekil 2’deki gibi öğrenciye dönüt sağlayan bir sistemle interaktiflik kazanacaktır. 

 

Şekil 2: Soru çözüm sayfası değerlendirme hata uyguları 

Şekil 2’ye göre, özellikle olumsuz durumları nitelendirmek için kullanılan “kırmızı” renk, cevap 

olarak seçilen hesap seçimlerinin yanlış olduğunu göstermektedir. Bunun için açılır listelerden 

doğru olduğu düşünülen hesap/hesaplar seçilerek “Değerlendir” butonuna basıldığında eğer 

seçilen hesaplar yanlış ise iki şekilde öğrenci uyarılmaktadır. Birinci uyarı, renklerle yapılarak, 

yanlış olan hesaplar kırmızı dolgu ile gösterilmiştir. İkinci uyarı ise yanlış olan hesap bazında 

uyarı mesajları ile yapılmaktadır. Hangi hesap/hesaplar yanlış seçilmiş ise olması gereken hesap 

için açıklamalar yapılmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda öğrencinin yapacağı düzeltmeler 

sonucunda doğru hesaplar seçilerek değerlendirme yapıldığında açılır listelerin rengi Şekil 3’teki 

gibi yeşile dönecektir.  
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Şekil 3: Soru çözüm sayfası  

Şekil 3’teki gibi yeşil dolgulu açılır listeler öğrenciye cevabının doğru olduğu dönütünü vererek 

bir sonraki soruya yönlendirecektir. Her soru için bu sürecin yeni baştan işlemesiyle öğrencinin 

okul dışında yapacağı çalışmaların kontrollü bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Kâğıt üzerinde 

soru çözmeye göre en önemli faydalarından biri ise öğrenciyi anlık uyarmasıdır. Örneğin, 

öğrencinin 20 soru çözdükten sonra yapacağı kontrolde hatalardan birinin sonraki sorularda da 

ortaya çıkması, söz konusu hatayı öğrendikten sonra aynı test içinde benzer durumla alakalı olarak 

yeniden test edememesi sonucunu doğuracaktır. Ancak bu uygulama ile soru çözümünde her soru 

bir sonraki soruya geçmeden değerlendirildiği için, tespit edilen hata ile elde edilen kazanım, bir 

sonraki benzer soruda kendini test etme imkânı sunacaktır. Bu da interaktiflik özelliğinin en 

önemli katkısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Muhasebe eğitimi, kullanılan yöntem ve teknikler ile geliştirilen materyal tasarımlarının 

katkılarıyla gelişim göstererek günümüzdeki halini almıştır. Gelişen teknolojiye ayak uydurma 

adına çeşitli araçlar eğitim sürecine dahil edilmiş, öğretmen-öğrenci arasında olası kuşak 

çatışmasından kaynaklanabilecek öğrenme farklılıklarının önüne geçebilmek amaçlanmıştır. 

Ancak, muhasebe eğitim müfredatı içine sadece bilişim teknolojileri temelli derslerin dahil 

edilmesi, muhasebe eğiticisini bu sürece sadece kullanıcı olarak dahil etmekle sınırlı bırakmıştır. 

Dolayısıyla eğitim materyallerinin gelişiminin belli bir seviyede kalmasına sebebiyet 

vermektedir. Özellikle son yıllarda literatürde daha fazla yer bulan “Muhasebe Mühendisliği” 

kavramının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu kavramın muhasebe eğitim müfredatına dahil 

olmasıyla, eğitim sürecinde teknoloji kullanıcısı olan eğiticiler, bu süreci şekillendirme becerisine 

de sahip olacaklardır. Bu çalışma, muhasebe mühendisliği kavramının somut çıktısı kabul 

edilebilecek nitelikte bir uygulamanın işleyiş sürecini açıklamaktadır. 

 Çalışmanın somutlaşarak muhasebe eğitiminde fiilen uygulanması ile muhasebe eğiticisinin, ders 

sonrası eğitimi şekillendirebilmesine imkân sağlanabilecektir. Bunlara ek olarak öğrenciler okul 

dışında da kontrollü bir şekilde öğrenmelerini devam ettirebilecek, tüm test bazlı yapılan kontrol 

aktivitesi, soru bazlı hale gelerek yeni öğrenilen bilgilerin de test edilmesi sağlanacaktır. Son 

olarak, neredeyse tüm öğrencilerin sahip olduğu akıllı telefonlar sebebiyle uygulamaların 

muhasebe eğitiminde kullanılması, her an etkileşim içinde olunmasını sağlayacaktır. 
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Bu çalışmanın Genel Muhasebe derslerine uyarlanarak başlaması, gelecek çalışmalarda özellikle 

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersleri için ayrı birer simülasyon ortamlarının geliştirilmesi 

yönünde katkı sağlayabilir.  
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Özet   

Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) ekonomi ve finans literatüründe oldukça ilgiyle incelenen konularından biridir. 

SAGP ülkeler arasında bulunan fiyat seviyesi farklılıklarını ortadan kaldırarak çeşitli para birimlerinin satın alma 

güçlerini eşitleyen değişim oranını ifade etmektedir. Çeşitli ülke veya ülkelerde çeşitli yöntemler kullanılarak SAGP 

hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Bu çalışmada ise SAGP teorisinin 1994:01-2022:01 dönemi için MIST (Meksika, 

Endonezya, Güney Kore ve Türkiye) ülkelerinde geçerli olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

çerçevesinde reel döviz kurlarının durağan olup olmadıklarını analiz etmek için panel birim kök testleri 

kullanılmaktadır. Birimler arasında yatay kesit bağlılığının bulunmasından dolayı çalışmada bu bağımlılığı göz önüne 

alan ikinci kuşak birim kök testlerinden Carrion-i-Silvestre vd. (2005) tarafından geliştirilen PANKPSS ve Pesaran 

(2007) tarafından geliştirilen CADF testleri kullanılmaktadır. CADF testi ile elde edilen bulgular serinin durağan 

olmadığı ve SAGP teorisinin geçerli olmadığını ortaya koyarken, yapısal kırılmaları dikkate alan PANKPSS testine ait 

bulgular neticesinde ise serinin durağan olduğu ve SAGP teorisinin desteklendiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: SAGP, MIST, Panel Birim Kök, Reel Döviz Kuru. 

 

IS PURCHASING POWER PARITY VALID IN MIST COUNTRIES? 

 

Abstract   

Purchasing Power Parity (PPP) is one of the topics that has been studied with great interest in the economics and finance 

literature. PPP refers to the rate of change that equalizes the purchasing power of various currencies by eliminating the 

price level differences between countries. The validity of the PPP theory was tested using various methods in various 

countries or countries. In this study, it is aimed to examine whether the PPP hypothesis is valid in MIST (Mexico, 

Indonesia, South Korea and Turkey) countries for the period 1994:01-2022:01. For this purpose, panel unit root tests 

are used to analyze whether real exchange rates are stationary or not. Due to the cross-sectional dependency between 

the units, the second generation unit root tests PANKPSS developed by Carrion-i-Silvestre et al. (2005) and CADF 

developed by Pesaran (2007) tests are used in the study, which takes this dependency into account. While the findings 

obtained with the CADF test revealed that the series was not stationary and the PPP theory was not valid, the results of 

the PANKPSS test, which took into account the structural breaks, concluded that the series was stationary and the PPP 

theory was valid. 

Keywords: PPP, MIST, Panel Unit Root, Real Exchange Rate. 

 

GİRİŞ 

SAGP teorisi iktisat yazınında birkaç asır öncesine dayanan bir geçmişe sahip olmakla beraber 

literatüre ilk olarak 1918 yılında İsveçli ekonomist Gustav Cassel tarafından tanıtılmıştır. SAGP 

teorisinin anlamı Tek Fiyat Kanunun geçerli olduğu durumlarda daha açıktır. Tek Fiyat Kanunu, 

belirli faktörler göz önüne alındığında, aynı varlığın veya emtianın fiyatının, konumuna 

bakılmaksızın küresel olarak aynı fiyata sahip olacağını belirten ekonomik bir kavramdır. Göreli 

fiyat değişimlerinin, ülkeler arasında farklı tüketici tercihlerinin, ticarete konu olmayan malların 

ve belirsizliğin olduğu bir ortamda SAGP'nin teorik ve pratik içeriği net değildir (Shapiro, 1983, 

s. 295). 

Mutlak SAGP ve nispi SAGP olmak üzere literatürde iki farklı SAGP söz konusudur. Mutlak 

anlamda SAGP, tek fiyat teorisini genel fiyat seviyesine kadar genişletir (Hakkio, 1992, s. 38). 

Mutlak SAGP, iç ve dış para birimleri arasındaki döviz kurunun, iç ve dış fiyat seviyeleri 

arasındaki oran ile aynı olduğu anlamına gelir. SAGP'nin nispi versiyonu ise iç ve dış fiyatlardaki 

oransal değişimlerin, yerli ve yabancı para birimleri arasındaki oransal döviz kuruna eşit olacağını 

göstermektedir (Shapiro, 1983, s. 295). 
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SAGP teorisinin geçerliliğini test etmek için reel döviz kurlarının durağanlığını test edilmesi 

yaygın bir yaklaşım olarak literatürde yer almaktadır. Reel döviz kuru serisinin durağan olmaması 

nominal döviz kuru ile iç ve dış fiyat seviyeleri arasında uzun süreli bir ilişkinin bulunmadığını 

yani SAGP’nin geçersiz olduğunu göstermektedir.  

Bu çalışmanın temel amacı MIST ülkeleri için SAGP’nin geçerliliğini hem yatay-kesit 

bağımlılığını hem de yapısal kırılmaları göz önünde bulunduran PANKPSS ile yatay-kesit 

bağımlılığını dikkate alan CADF (CIPS) panel birim kök testleriyle incelemektir. MIST ülkeleri 

için yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması ve hem yatay-kesit bağımlılığını hem de yapısal 

kırılmaları dikkate alan birim kök testlerinin kullanılması bu çalışmanın önemini göstermektedir.  

Bu çalışmada beş bölüm yer almaktadır. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümde ilgili literatür 

incelenmektedir. Üçüncü bölümde, veri seti ve kullanılan ekonometrik metodoloji hakkında bilgi 

verilmektedir. Dördüncü bölümde MIST ülkelerinde SAGP’nin geçerliliğinin test edildiği panel 

birim kök testlerine ait bulgular yer almaktadır. Beşinci ve son bölümde ise çalışmanın sonuç 

kısmı yer almaktadır. 

1. LİTERATÜR 

SAGP’nin geçerliliğini çeşitli ülkeler için çeşitli ekonometrik yöntem ve dönemlerle test eden 

çok sayıda çalışma bulunmakradır. Bu çalışmalardan elde edilen bulgularda SAGP geçerli 

bulunurken kimi bulgularda ise SAGP’yi destekleyen sonuçlar elde edilememiştir. SAGP 

geçerliliğinin test edilmesinde genellikle iki yaklaşım öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki reel döviz 

kuru serisinin kovaryans durağanlık izlemesi gerektiğini varsayan birim kök testleri yaklaşımıdır. 

Diğeri ise eşbütünleşme analizlerine dayanmaktadır. Bu analizlerde SAGP’nin geçerli olması için 

nispi fiyatların ve nominal döviz kurlarının eşbütünleşik olması (uzun dönemde birlikte hareket 

etmesi) gerekmektedir.  

SAGP geçerliliğini test eden çalışmalar incelendiğinde, Gailliot (1970) çalışmasında SAGP’nin 

geçerliliğini karşılaştırmalı istatistik yaklaşımı ile test etmiştir. 1900-1904 ve 1963-1967 

dönemleri için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 7 sanayi ülkesi için SAGP’nin geçerli 

olduğunu tespit etmiştir. Dornbusch (1978) çalışmasında regresyon analizini kullanarak Almanya 

ve ABD için SAGP’nin geçerliliğini 1974-1978 dönemi için test etmiştir. Analizler neticesinde 

her iki ülkede ilgili dönem için SAGP’nin geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır. Frenkel (1978), 

ABD, Fransa ve İngiltere’de SAGP’nin geçerliliğini 1974-1978 dönemi için En Küçük Kareler 

(EKK) yöntemi ve nedensellik analizi ile incelemiştir. Çalışmada SAGP’nin geçerli olduğuna dair 

bulgulara rastlanılamamıştır. Hakkio (1984) çalışmasında SAGP’nin geçerliliğini İngiltere, 

Fransa, Kanada ve Japonya için araştırmıştır. 1921-1925 ve 1973-1982 dönemlerine ait verileri 

zaman serisi ve yatay kesit tahmini ile analiz etmiş ve SAGP’nin geçerli olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bir diğer çalışmasında Dornbusch (1985), SAGP’nin geçerliliğini Almanya ve 

ABD’ye ek olarak Japonya’yı da ekleyerek incelemiştir. Karşılaştırmalı istatistik yaklaşımından 

hareketle 1972-1983 dönemine ait verilerinin kullanıldığı çalışmada SAGP’nin bu ülkeler için 

geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Edison (1985) çalışmasında SAGP’nin ABD, İngiltere ve 

Fransa için geçerli olup olmadığını ARDL modeli ile incelemiştir. 1921-1925 döneminde söz 

konusu ülkelerde SAGP’nin geçerliliğini gösteren kanıtlara ulaşılamamıştır. Ekonometrik 

yöntemlerin yeterince gelişmemiş olması ve verilere ulaşılmasında güçlüklerin yaşandığı ilk 

dönem çalışmalarda analize dahil edilen verilerin kısa dönemli olduğu görülmektedir. 

Ekonometrik yöntemlerinin gelişmesi ve verilere ulaşmada zorlukların azalması ile çalışmalar 

daha uzun dönemli olmuş ve böylece daha güvenilir bulgular literatüre kazandırılmıştır. Corbae 

ve Ouliaris (1988) çalışmalarında G-7 ülkelerinde 1973-1986 dönemi için SAGP’nin geçerliliğini 

eşbütünleşme analizi ile test etmişlerdir. Söz konusu ülkelerde SAGP’nin geçerli olmadığı tespit 

edilmiştir. Enders (1988) çalışmasında 1960-1971 ve 1973-1986 dönemleri için ve Taylor (1988) 

ise çalışmasında 1973-1985 dönemi için ABD ve çeşitli ülkeler için SAGP’nin geçerliliğini 

eşbütünleşme analizi ile test etmişlerdir. Her iki çalışmada da SAGP’nin ilgili ülkeler için geçerli 

olmadığı sonucuna varılmıştır. McNown ve Wallace (1989) çalışmalarında SAGP’nin 
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geçerliliğini Arjantin, Şili, Brezilya ve İsrail ülkeleri için test etmişlerdir. 1972-1986 dönemine 

ait veriler birim kök testi ve eşbütünleşme analizi ile incelenmiş ve SAGP’nin geçerli olduğunu 

destekleyen kanıtlara ulaşılmıştır. Kim (1990) çalışmasında, güçlü ekonomilere sahip ABD, 

İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya’da SAGP’nin geçerliliğini 1900-1987 ve 1914-1987 

dönemleri için araştırmıştır. Engle-Granger eşbütünleşme analizinin kullanıldığı çalışmada 

SAGP’nin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Layton ve Stark (1990) ve Mark (1990) 

çalışmalarında G-7 ülkelerinde SAGP’nin geçerli olup olmadığını test etmişlerdir. Her iki 

çalışmada da iligili dönemlerde SAGP’nin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Choudhry, McNown 

ve Wallace (1991), Glen (1992), Cheung ve Lai (1993), Frankel ve Rose (1996); Wu (1996), 

Lothian (1997) ve Sarno ve Taylor (1998) çalışmalarında ABD ve çeşitli ülkelerde SAGP’nin 

geçerliliğini çeşitli analiz teknikleri ile incelemişlerdir. Söz konusu tüm çalışmalarda SAGP’nin 

geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğanlar (1999) çalışmasında Hindistan, Endonezya, 

Pakistan, Filipinler ve Türkiye’de SAGP geçerliliğini 1980-1995 döneminde eşbütünleşme 

analizi ile incelemiş ve paritenin geçerli olmadığını tespit etmiştir. Fleissing ve Strauss (2000) ile 

Wu ve Wu (2001) çalışmalarında gelişmiş ülkelerde SAGP’nin geçerliliğini panel birim kök 

testleri ile test etmiş ve söz konusu ülkelerde SAGP’nin geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Basher ve Mohsin (2004) ve Doğanlar (2006) çalışmalarında SAGP’nin geçerliliğini çeşitli Asya 

ülkeleri bazında incelemişlerdir. Panel birim kök ve eşbütünleşme tekniklerinin kullanıldığı 

çalışmalarda SAGP’nin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Narayan, Narayan ve Prasad (2009), 

Çağlayan ve Şak (2009), Yıldırım Tıraşoğlu (2014) ve Coşkun ve Ballı (2021) çalışmalarında 

OECD ülkelerinde SAGP’nin geçerliliğini çeşitli yöntemler ile test etmişlerdir. Çağlayan ve Şak 

(2009) hariç diğer çalışmalar OECD ülkeleri için SAGP’nin geçerli olduğu sonucunu elde 

etmiştir. Türkiyeyi konu alan Sarno (2000), Erlat (2003), Yazgan (2003) ile Büyükkantarcı 

Tolgay ve Kula (2020)’nın çalışmalarında SAGP’nin Türkiye için geçerli olduğu sonucuna 

ulaşılırken; Şener, Yılancı ve Canpolat (2015), Karagöz ve Saraç (2016) ile Bilgin (2018)’nin 

çalışmalarında ise SAGP’nin Türkiye için geçerli olduğuna dair bulgular elde edilememiştir. 

MIST ülkelerini konu alan çalışmalardan biri Bahmani-Oskooee vd. (2014)’nin yaptıkları 

çalışmadır. BRICS ve MIST ülkeleri için SAGP’nin geçerliliğini Fourier işlevli Panel KSS birim 

kök testini kullanarak incelemişlerdir. Analizler sonucunda her iki ülke grubunda SAGP’nin 

geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer çalışmada Nakıpoğlu Özsoy ve Özpolat (2018) MIST 

ülkeleri için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile SAGP arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Çalışmada birim kök testi ve eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde 

değişkenler arasında uzun dönemli ve pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. İç 

fiyatlarla dış fiyatların uzun dönemde birbirine yaklaştığı ve uluslararası ticarette döviz kuru 

değişikliklerinin dengelendiği vurgulanmıştır. 

 
2. VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

Bu çalışmada, MIST ekonomileri için SAGP hipotezinin geçerliliği test edilmektedir. MIST 

ülkelerinin 1994:01-2022:01 dönemine ait aylık reel döviz kuru serileri Uluslararası Ödemeler 

Bankası (BIS) veri tabanından aylık olarak temin edilmiştir. Fiyatların homojenliği kısıtı altında 

reel döviz kuru denklem (1)’deki gibi tanımlanmaktadır (Corbae ve Quliaris, 1988, s. 510). 

                (1) 

Denklem (1)’in logaritmik biçiminde gösterimi ise aşağıdaki gibidir. 

                            (2) 

Bu denklemlerde RER reel döviz kurunu, NER nominal döviz kurunu,  dış fiyat seviyesini ve 

 ise iç fiyat seviyesini ifade etmektedir (Bilgin, 2018, s. 23). Serilerin doğal logaritmaları 

alındıktan sonra panel birim kök testleri ile durağanlık sınamaları yapılmaktadır. Panel birim kök 

testleri zaman ve kesit birimlerinin birlikte kullanılarak analiz edilmesini sağlamaktadır. Seriler 
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arasında yatay kesit bağımlılığının bulunup bulunmaması tahmin sonuçlarını önemli derecede 

etkileyecektir. Bu nedenle serilerin durağanlığı test edilirken yatay kesit bağımlılığının olduğu 

durumlarda birinci nesil panel birim kök testlerinin kullanılması uygun değildir. Serilerin 

durağanlığını incelemeden önce serilerin yatay kesit bağımlılığını araştırmak sağlıklı olacaktır. 

Bu yüzden, analize dahil edilen ülkelerin birbirleri arasında bağımlılığının olup olmadığı Breusch 

ve Pagan (1980) LM testi, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD ve CDLM testleri ile Pesaran 

vd. (2008) tarafından geliştirilen sapması düzeltilmiş LMadj testleri ile araştırılmaktadır. 

Hipotezler yatay-kesit bağımlılık testlerinde aşağıdaki gibi kurulmaktadır. 

H0: yatay-kesit bağımlılık bulunmamaktadır. 

H1: yatay-kesit bağımlılık bulunmaktadır. 

Çalışmada, SAGP’nin geçerliliği ikinci nesil panel birim kök testlerinden olan ve hem yatay-kesit 

bağımlılığını hem de yapısal kırılmaları göz önünde bulunduran PANKPSS ve yapısal kırılmaları 

göz önünde bulunduran CADF testleri kullanılmaktadır. 

2.1. PANKPSS Birim Kök Testi 

PANKPSS, birim kökleri test ederken serilerdeki yapısal kırılmaları ve yatay kesit bağımlılığını 

dikkate almaktadır. Perron'un (1989) ifade ettiği gibi seriler yapısal kırılmalar barındırıyorsa sıfır 

hipotezi uçta kabul edilebilir. Böylece, durağan bir serinin birim kök içerdiğini gösteren hatalı 

sonuçlar elde edilebilir. Döviz kurları gibi ekonomik koşullardaki değişime çok duyarlı olan 

serilerde yapısal kırılmalar mümkündür. Bu doğrultuda yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök 

testi de çalışmada uygulanmaktadır. Sıfır hipotezinin serinin durağan olduğunu varsayan testin 

modeli aşağıdaki gibidir (Carrion-i-Silvestre vd., 2005): 

           (3) 

 

 

Yukarıda yer alan  bir sabittir. Eşitliklerde yer alan , i yatay kesiti için kırılma tarihlerini 

göstermektedir.  ve  ise kukla değişkenlerdir ve aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

 

 

Burada  kırılma noktasını işaret eder ve sabit terimde m yapısal kırılmaya ve trendde n yapısal 

kırılmaya izin verir. PANKPSS testi en çok beş yapısal kırılmayı dikkate alır. Test istatistiği için 

genel ifade şöyledir: 

 

burada 
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denklem (3)'ün tahmini  ile OLS artıkları kullanılarak elde edilen kısmi 

toplam sürecini belirtir. 

burada , ’nin uzun dönem varyansının tutarlı bir tahminidir ve 

  

şeklinde hesaplanmaktadır.  

2.2. CADF Birim Kök Testi 

Pesaran (2007) tarafından ileri sürülen CADF testi ile panelde bulunan birimlerin tamamı için 

ayrı sonuçlar elde edilmektedir. Daha sonra elde edilen sonuçların ortalamaları alınarak elde 

edilen CIPS testi ile de panel geneli için hesaplamalar yapılmaktadır. CADF testi hem zaman 

boyutunun (T) yatay kesit boyutundan (N) büyük olduğunda hem de bu durumun tam tersi 

durumunda kullanılabilmektedir (Guloğlu ve Ivrendi, 2008, s. 3). Sıfır hipotezinin serinin durağan 

olmadığını varsayan CADF test istatistiği aşağıdaki eşitlikler yardımıyla elde edilmektedir 

(Pesaran, 2007, s.269-271). 

 

 

Burada,  her kesitin ortak etkilerini,  ise bireysel hatayı ifade etmektedir. Denklem (5), (6) 

ve teste ait hipotezler şu şekilde ifade edilebilir:  

      

 tüm i’ler için seri durağan değildir 

 i=1,2,..,N1;   i=N1+1, N1+2,..,N. Seri durağandır. 

CIPS test istatistiğine ait denklem ise aşağıdaki gibidir (Pesaran, 2007, s.288). 

 

Yukarıda yer alan CADF ve CIPS test istatistiğine ait değerler, elde edilen tablo değerleri ile 

kıyaslanarak yorumlanmaktadır. Yapılan kıyaslamalar neticesinde; eğer CADF ve CIPS test 

istatistik değerleri mutlak değerce tablo değerlerinden büyükse serinin durağan olmadığını 

varsayan sıfır hipotez reddedilir (Pesaran, 2007, s. 265-312). 

 

3. BULGULAR 

Serilerin durağanlığı incelemeden önce serilerin yatay kesit bağımlılığı LM, CD, CDLM ve LMadj 

testleri ile incelenmiştir.  

Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Değişken LM CD CDLM LMadj 

lnRER 
185.3954 

(0.0000) 

2.562848 

(0.0104) 

51.78698 

(0.0000) 

51.78103 

(0.0000) 

Not: Olasılık değerleri parantez içinde gösterilmektedir. 

Tablo 1’de yer alan reel döviz kuruna ait olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduklarından dolayı 

yatay-kesit bağımlılığının olmadığını varsayan sıfır hipotezi reddedilmiştir. Buna göre seriler 

arasında yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök testlerinin uygulanması daha uygun 

olacaktır.  
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Tablo 2. CADF ve CIPS Test Sonuçları 

Değişken: LNRER CADF Test İstatistikleri 

Değişkenler Test İstatistikleri L 

Meksika -2.94 1 

Endonezya -2.00 3 

Güney Kore -2.55 3 

Türkiye -3.16 3 

 

CADF Kritik Değerleri 

%1 -4.28  

 

 

%5 -3.69 

%10 -3.39 

CIPS Test İstatistiği -2.66  

 

CIPS Kritik Değerleri 

%1 -3.03  

%5 -2.83 

%10 -2.73 

Not: Tabloda yer alan L sütunu Akaike Bilgi Kriterine göre belirlenen optimal gecikme uzunluklarını ifade etmektedir. Çalışmada, 
sabitli ve trendli model test modeli olarak tercih edilmiştir. 

Tablo 2’de CADF ve CIPS testlerine ait bulgular yer almaktadır. CADF test sonuçları LNRER 

serisinin durağan olup olmadığını paneli oluşturan ülkeleri ayrı ayrı değerlendirmektedir. 

Ülkelere ait CADF test istatistikleri incelendiğinde hiçbirinin düzeyde I(0) durağan olmadığını 

yani birim kök içerdiklerini göstermektedir. Bu durum, ülkelere ait test istatistiklerinin tüm 

anlamlılık düzeylerinde kritik tablo değerlerinden mutlak değerce küçük olmasından 

anlaşılmaktadır. Tabloda yer alan CIPS test sonuçları ise LNRER serisinin durağanlığı panel 

geneli için değerlendirilmektedir. CIPS test istatistiği incelendiğinde reel döviz kurunun düzeyde 

I(0) durağan olmadığı yine test istatistiğinin tüm anlamlılık düzeylerinde kritik tablo 

değerlerinden mutlak değerce küçük olmasından anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, CADF ve CIPS 

sonuçları SAGP’nin geçerliliğini MIST ülkeleri için geçerli olmadığını göstermektedir. 

Yapısal kırılmaların varlığı halinde bu kırılmaları dikkate almayan testler birim kökün varlığını 

hakkında hatalı sonuçlar verebilmektedir. Bu yüzden, serideki yapısal kırılmaları göz önünde 

bulunduran ikinci kuşak birim kök testlerinden PANKPSS kullanılarak MIST ülkeleri için 

SAGP’nin geçerliliği sınanmıştır. Elde edilem test ististiği, kritik değerlerinden büyük olursa 

serinin durağan olduğunu varsayan sıfır hipotezi reddedilir ve serinin durağan olmadığı, yani 

SAGP’nin geçerli olmadığına karar verilir. Tersi durumda, serinin durağan olduğu, yani 

SAGP’nin geçerli olduğuna karar verilir. PANKPSS birim kök testine ait bulgular Tablo 3’te 

gösterilmektedir. Tablo iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda ülkelerin bireysel KPSS 

sonuçları ve kırılma tarihleri yer almaktadır. İkinci kısımda ise panelin geneli için elde edilen 

sonuçlar gösterilmektedir.  

 

Tablo 3. PANKPSS Test Sonuçları 

Bireysel KPSS Testi Sonuçları ve Yapısal Kırılma Tarihleri 

 

Ülkeler 

KPSS 

Test 

İstatistiği 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik Değerler (%) 

90 95 99 

Meksika 0.019 3 1998:02 2002:05 2015:07 - - 0.035 0.041 0.057 

Endonezya 0.010 2 1998:02 2006:01 - - - 0.047 0.057 0.081 

G. Kore 0.023 3 1998:02 2008:04 2017:01 - - 0.030 0.035 0.044 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Türkiye 0.021 3 2001:02 2008:02 2016:09 - - 0.026 0.029 0.036 

Panel KPSS Sonuçları ve Boostrapt Kritik Değerleri 

 

Model 

 

Test İstatistiği 

Boostrapt Kritik Değerleri (%) 

90 95 99 

LM (λ) (hom) -1.634 2.625 3.594 5.733 

LM (λ) (het) -0.654 1.686 2.229 3.573 

Not: Tabloda yer alan “m” sütunu LWZ bilgi kriterine göre tespit edilen yapısal kırılma sayısını göstermektedir. Tb sütunları ise 
yapısal kırılma tarihlerini göstermektedir. Çalışmada, sabitli ve trendli model test modeli olarak tercih edilmiştir. Boostrapt kritik 

değerleri 5000 döngü ile üretilmiştir. 

Bireysel KPSS sonuçlar incelendiğinde, hesaplanan test istatistikleri belirlenen tüm kritik 

değerlerden küçük olduğundan serinin durağan olduğunu varsayan sıfır hipotezi 

reddedilememektedir. Seride yatay kesit bağımlılığı olduğundan dolayı elde edilen PANKPSS 

test istatistiği asimtotik kritik değerler ile değil 5000 döngülü Boostrapt kritik değerleri dikkate 

alınmıştır. Hem homojen hem de heterojen modelden elde edilen test istatistikleri de belirlenen 

tüm kritik değerlerden küçük olduğu için serinin durağan olduğunu varsayan sıfır hipotezi 

reddedilememektedir. Böylece, yapısal kırılmalar dikkate alındığında MIST ülkeleri için SAGP 

hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmaktadır. Kırılma tarihleri incelendiğinde her bir yatay 

kesit için isabetli tahminler elde edilmiştir. 1997 Asya mali krizi, Türkiye’de anayasa kitapçığı 

krizinin yol açtığı 2001 krizi, 2007 yılının sonlarında başlayan ABD mortgage krizi ve yine 

Türkiye’de 2016 yılının 15 temmuzunda meydana gelen darbe girişimi döviz kurları üzerinde 

etkili olmuş ve yapısal kırılmalara neden olmuştur. 

4. SONUÇ  

Ulusal ve uluslararası literatürde geniş bir araştırma konusu olan SAGP geçerliliği farklı seriler 

ve farklı yöntemlerle uzunca süredir araştırılmaktadır. Bu konuya olan ilgi ülkelerin dış ticaret 

politikaları ile nominal döviz kurunun optimum seviyede saptanmasında reel döviz kurlarının 

önemli bir gösterge olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.  

Çalışmada MIST ülkelerinde SAGP teorisinin geçerli olup olmadığı hem yatay-kesit bağımlılığını 

hem de yapısal kırılmaları dikkate alan ikinci nesil panel birim kök testi olan PANKPSS testi ve 

yatay-kesit bağımlılığını dikkate alan CADF panel birim kök testleri ile analiz edilmektedir. Panel 

analizler serilerin hem zaman hem de kesit boyutunu birlikte değerlendirdiğinden ötürü sadece 

zaman serisini dikkate alan birim kök testlerine nazaran daha üstün oldukları, bunun yanı sıra 

panel birim kök testleri arasında ise yapısal kırılmaları ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 

testler bunları dikkate almayan testlere nazaran daha güvenilir oldukları düşünülmektedir.  

Döviz kurları gibi ekonomik koşullardaki değişime çok duyarlı olan serilerde yapısal kırılmaların 

varlığı oldukça olası bir durumdur. Bu doğrultuda yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök 

testinin çalışmada uygulanması araştırmaya olan güveni artırması hedeflenmektedir. 

Yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ancak yapısal kırılmalara izin vermeyen ikinci kuşak birim 

kök testlerinden olan CADF testine göre hem bireysel hem de panel genelinde serilerin durağan 

olmadığı, yani SAGP’nin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Hem yatay kesit bağımlılığını hem de 

yapısal kırılmalara izin veren ikinci kuşak birim kök testlerinden olan PANKPSS testine göre ise 

hem bireysel hem de panel genelinde serilerin durağan olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 

yapısal kırılmalar altında MIST ülkelerinde ekonomik şokların çoğunluğu efektif kurlar üzerinde 

kalıcı şoklara neden olmadığı, serilerin uzun vadede ortalamalarına döndüklerini ve SAGP 

teorisinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Böylece, MIST ülkelerindeki ekonomi politika 

bürokratları, SAGP’den hareketle dış ticaret stratejilerini ve para politikalarını belirleyebilirler  

Literatürde, SAGP teorisi geçerliliği birçok ülke ve ülke grupları için test edilmiş ve çeşitli 

sonuçlar elde edilmiştir. MIST ülkeleri için ise yapılan çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Bu 
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çalışma ile literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi ve gelecekteki çalışmalara kaynak sağlaması 

hedeflenmiştir. Son olarak bu çalışmada elde edilen bulgular MIST ülkeleri için SAGP’nin 

geçerliliğini test eden Bahmani-Oskooee vd. (2014) ve Nakıpoğlu Özsoy ve Özpolat (2018)’in 

çalışmaları ile tutarlılık gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojileri küreselleşme olgusunu destekleyecek şekilde dijitalleşmeyi getirmiş ve özellikle Covid-

19 pandemisi ile işletmeler dijital dönüşüm süreçlerine hızlı uyum sağlayarak iş yapılarını ve yöntemlerini değiştirmiş, 

gelişime açık hale gelmiştir. Bu değişim muhasebe mesleğini yürütenlerden de çeşitli beklentilerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Dijitalleşme ile finansal işlemler daha doğru bir biçimde kayıt altına alınabilmekte, bu durum 

beraberinde muhasebecilerin teknik bilgi ve beceriler ile donanmasını zorunlu hale getirmektedir. Muhasebe meslek 

mensuplarının şeffaflık, dürüstlük, güven, tarafsızlık, doğruluk ve mesleki teknik nitelikler gibi etik değerleri ön plana 

çıkararak yeni teknolojileri öğrenme zorunluluğu doğmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, dijital muhasebe ve e-dönüşüm kavramlarını açıklamak ve teknolojik gelişmeler ışığında 

muhasebe mesleğinden beklentilerin neler olduğuna yönelik bir çerçeve çizmektir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Muhasebe, Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, E-Dönüşüm 

 

THE ROLE OF DIGITAL ACCOUNTING IN THE E-TRANSFORMATION 

PROCESS 

Abstract 

Information and communication technologies have brought digitalization with support the phenomenon of 

globalization, and especially with the Covid-19 pandemic, businesses have changed their business structures and 

methods by adapting quickly to digital transformation processes and have become open to development. This change 

has led to the emergence of various expectations from those who carry out the accounting profession. With 

digitalization, financial transactions can be recorded more accurately, which makes it necessary for accountants to be 

equipped with technical knowledge and skills. It has become necessary for professional accountants to learn new 

technologies by emphasizing ethical values such as transparency, honesty, trust, impartiality, accuracy and professional 

technical qualifications. 

The aim of this study is to explain the concepts of digital accounting and e-transformation and to draw a framework for 

what the expectations from the accounting profession are in the light of technological developments. developments. 

Keywords: Digital Accounting, Digitalization, Digital Transformation, E-Transformation 

 

GİRİŞ 

Dijitalleşme hayatımızın her alanına girmiş olup, hayatımızı çok yönlü olarak etkilemektedir. 

Dijital, aslen Latince “digitalis” kelimesinden gelmektedir. "Parmağınızı kullanma" gibi bir 

anlam ifade etmekte ve "sayma" anlamında kullanılmaktadır. Teknik açıdan, “rakamlarla temsil 

etmek” anlamına gelmektedir. Bilgisayarlar sıfırlar ile bilgileri temsil eden ikili kod ile çalışır. 

Analoğun dijital verilere dönüştürülmesi, sayılara ve metinlere ek olarak grafik, ses ve video 

materyallerini içerebilen dijital ürünlerin oluşturulması, işlenmesi, iletilmesi ve kullanımını 

içermektedir. Her türlü bilgi, depolanmış anlamsal arama terimleriyle, yani aynı anlama sahip 

terimlerle ilişkilendirilebilir ve bunlar birbirleriyle ilişki kurarlar (Gemi 2016’dan aktaran Öztürk, 

2020: 481). Özetle dijital, genellikle rakamsal kullanımı, özellikle de ikili rakamları ifade eder.  

Dijitalleşme, verilerin sayısal (dijital) formatlar şekline dönüştürülmesi ve saklanmasıdır. 

Dijitalleşen verilere e-defter, e-beyanname uygulamaları örnek verilebilir. Dijital dönüşüm ile her 

meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de yeni kurallar ve sistemler ortaya çıkmıştır. Dijital 

dönüşüm, bir işletmede dijital teknolojiler yardımıyla dijital hale getirilebilecek süreçlerin yeni 

değer ve gelir üretme olanakları sunacak şekilde dizayn edilmesidir. Dijitalleşme ve dijital 
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dönüşüm, Endüstri 4.0 bağlamında yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, üç boyutlu 

yazıcılar (3D printing), sanal evren (metaverse) gibi bileşenler yardımıyla iş süreçlerini çok daha 

kısa sürede sonuç alınan hızlı, verimli hale getirmektedir. Bu gelişme dolayısıyla işletme 

yönetiminin beklentilerinde de birtakım değişiklikler oluşmuş, bu beklenti birçok departmanda 

olduğu gibi muhasebe departmanını da kapsamaktadır. 2019 yılının sonunda ortaya çıkan 

pandemi ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital dönüşüm süreçleri ani ve hızlı 

olmuştur. Bu aşamada muhasebe meslek mensuplarının dijital dönüşüme bağlı süreçleri ve dijital 

sistemleri etkin ve verimli şekilde kullanacak eğitim ve yeterliliğe sahip olmaması durumunda 

stres, hata yapma kaygısı yaşayacağı söylenebilir.  

Teknolojik gelişmelerle birlikte işletmelerde ticari işlemler ile ortaya çıkan mali nitelikli olaylar 

tahakkuk esasına göre gerçekleşir gerçekleşmez elektronik ortamda kaydedilerek 

tamamlanmaktadır. Sonrasında iç kontrol sisteminin süzgecinden geçen finansal bilgiler, internet 

üzerinden işletmeyle ilgili diğer tarafların bilgi ihtiyacını karşılamak üzere paylaşılabilmektedir 

(Kılıç, 2014: 30). Gelişen teknoloji ile arz ve talep tarafları ekonomik bir faaliyeti fiziki olarak 

bir araya gelmeden de gerçekleştirebilmektedir. Bu süreç genelde e-ticaret olarak ifade edilse de 

aslında e-işletme gibi daha kapsamlı bir yapıyı ifade etmektedir (Deran ve Hatipoğlu, 2009: 1). 

Dijital muhasebe sayesinde kayıtlar ve finansal raporlama çok daha hızlı ve neredeyse hatasız 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, dijital muhasebe ve e-dönüşüm kavramlarını açıklamak ve teknolojik 

gelişmeler ışığında muhasebe mesleğinden beklentilerin neler olduğuna yönelik bir çerçeve 

çizmektir. Çalışmada e-dönüşüm ve dijital muhasebe konusunda yapılan çalışmalar incelenerek, 

muhasebe mesleğinin değişen yapısı ve muhasebe meslek mensuplarına olan etkileri tartışılmıştır. 

E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DİJİTAL MUHASEBE 

Bilgi teknolojilerinin muhasebe uygulamaları için kullanılmaya başlanması ile e-dönüşüm 

(elektronik dönüşüm) başlamıştır. Bu durum muhasebe meslek mensuplarını çalışma şekillerini 

değiştirmeleri konusunda teşvik etmiştir. Son yıllarda e-fatura ve e-defter gibi uygulamalar ile 

muhasebe işlemlerinin birçoğu bilgisayar ortamında yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle 

muhasebe alanında çalışan kişilerin muhasebe bilgisi yanı sıra bilgisayar kullanımına da hâkim 

olması gerekmektedir (Gönen ve Solak, 2017: 68). 

Dijital muhasebe, muhasebe bilgi sisteminin dijitalleşmesini ifade etmektedir. Muhasebe meslek 

mensuplarının, muhasebe bilgilerini dijital sistemlerde doğru, etkin, verimli ve eleştirel bir 

biçimde kullanabilmeleri için teknolojik yetkinliğe ulaşmaları ise dijital muhasebe okur yazarlığı 

şeklinde tanımlanmaktadır (Tekbaş, 2018). Teknolojideki gelişmeler sonucunda muhasebecilerin 

zamana ve mekâna ilişkin kısıtlamalarının sona ereceği vurgulanmaktadır (Uzay, 2004: 14). 

Günümüzde muhasebe endüstrisinde yaşanan dijital gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, 

muhasebe meslek mensupları için dijital muhasebe okuryazarlık yetkinliğinin üst 

düzeyde bir ihtiyaç olduğu görülmektedir (Tekbaş, 2018).  

Türkiye’de e-dönüşüm sürecinde elektronik ortamdaki düzenlemeler konusunda yetkili kuruluş 

Gelir İdaresi Başkanlığı olup, e-dönüşüm sürecinin ilk adımlarından birisi olan e-Fatura 

(Elektronik Fatura) ilk kez 2008 yılında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) ile kullanılmaya 

başlanmıştır (Tektüfekçi, 2018: 374). E-fatura uygulamasını e-irsaliye, e-arşiv, e-SMM 

(Elektronik Serbest Meslek Makbuzu), e-MM (Elektronik Müstahsil Makbuzu) ve e-bilet 

kullanımı takip etmiştir (Deniz ve Güngör Tanç, 2020: 624-625). Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-

dönüşüm kapsamında teknoloji ve otomasyon sistemlerine yapmış olduğu yatırım ile kayıt dışını 

önlemek, iş yükünü azaltmak, verimliliği artırmak ve eleman, zaman ve çıktı maliyetlerini 

azaltmak amaçlanmıştır (Tekbaş, 2019: 113). E-dönüşüm muhasebe paket programları ile daha 

efektif şekilde yürütülmektedir. E-dönüşümün muhasebe meslek mensupları üzerindeki etkileri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Gönen ve Solak, 2017: 68; Çetin ve Eren, 2015: 99; Hatunoğlu ve 

Bakan, 2010: 124): 
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 E-dönüşümün zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği artırması 

 Bilginin güvenli şekilde saklaması 

 Defter tutma işlemini kolaylaştırması 

 Muhasebe işlemlerinin hızlanması ve anlaşılır olması 

 Muhasebe işlemlerinin kontrolünün kolay şekilde yapılabilmesi 

 Kontrol imkanı nedeniyle hata yapma olasılığının azalması 

 Daha az işgücü nedeniyle maliyetlerde düşüş 

 İş performansını artırıcı yeni özelliklerin olması 

 Mesleki gelişmelerin takibinin kolaylaşması 

 Bilgi aktarımının hız kazanması 

 İş yapma isteğini olumlu yönde etkilemesi 

 İletişim maliyetlerinin azalması 

 

E-dönüşüm süreci ile sistemsel, teknik ve kişilerden kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu 

tür sorunlardan öncelikli etkilenen kesim muhasebe meslek mensuplarıdır (Gönen ve Solak, 2017: 

64). E-dönüşüm süreci ile nitelikli işgücü için insan eğitimi, dijital teknolojinin yaygınlaşması, 

veri bilişim altyapısının güçlendirilmesi, teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca dijitalleşme raporlarının yakından takip edilerek, muhasebe meslek 

mensuplarının bilgilendirilmesi gerekmektedir (Tekbaş, 2019: 143-145).  

SONUÇ 

Bir taraftan dijitalleşme ve yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, diğer taraftan dünya finansını 

ve muhasebe mesleğinin işleyişini belirleyen kuralları düzenleyen kurumların sermaye ve para 

piyasaları adına muhasebe mesleğinden beklentileri ve istekleri mesleğin geleceğinde ciddi 

düzeyde değişim ve dönüşüm gerekeceğini göstermektedir. Bu nedenle muhasebe meslek 

örgütlerinin, meslek mensuplarının gelecekteki çalışma işleyişlerini geliştirecek çalışmalar ve 

düzenlemeler yapmaları gerekliliği doğmuştur (Türker, 2018: 230). Dijital muhasebenin meslek 

mensuplarına olası etkileri şu şekilde sıralanabilir (Tekbaş, 2019: 152-153):  

 

 Finansal muhasebe, denetim ve vergi bilgisine ilaveten teknolojiye dayalı muhasebe 

eğitiminin yaygınlaşması 

 Muhasebe mesleğinde danışmanlık ve denetim işlevinin ön plana çıkması 

 Muhasebe sistemlerinin tamamının bulut sistemi üzerinden takip edilerek, ihtiyaç 

duyulan muhasebe verisine istenilen yer ve zamanda ulaşma imkanı 

 Muhasebe sistemlerine yönelik siber saldırı, bilgi güvenliği ve kullanıcı gizliliği 

konularına verilen önemin artması 
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 Geçmişe dönük kayıt sistemi yerine gerçek zamanlı kayıt sistemine geçilerek, mali 

tabloların ve raporların anlık görüntülenebilmesi 

 Blockchain teknolojisi ile dijital defterlerin kullanılmaya başlanması 

Muhasebede kullanılan teknolojik uygulamaların muhasebe meslek mensupları, meslek mensubu 

adayları, müşteri işletmeler, kamu kurumlarında çalışan personeller tarafından daha iyi 

özümsenmesi ve sorumlu oldukları işlemlerde kullanabilmesi için bilgilendirilmesi, 

bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde muhasebede e-dönüşüm 

uygulamalarının beklenen tüm faydaları tüm çıkar grupları için tam anlamıyla kullanılabilir 

olacaktır (Deniz ve Güngör Tanç, 2020: 635). 

Yakın gelecekte kendini veri analitiği, yapay zeka konularında geliştirmiş, dijital dönüşüm ile iş 

süreçlerinin dönüşümünü sağlayabilmiş meslek mensuplarının öncelikli tercih edileceği 

söylenebilir. Bu nedenle ilk öğretimden itibaren dijital muhasebe ile ilgili dersler konulması, 

meslek odalarınca seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapılması, dijital muhasebe konusunda 

meslek mensuplarının bilgi birikimlerinin artmasına katkı sağlayabilecektir. 

Birçok farklı alanda yaşanan dijitalleşme muhasebe mesleğini de etkilemiştir. Daha hızlı ve kolay 

gerçekleşen muhasebe işlemleri sürecin sorunsuz şekilde olarak yapılmasını sağlamaktadır. 

Dijital muhasebe ile muhasebe alanında gerçekleşmekte olan dijitalleşme ve dijital dönüşüm 

süreçleri muhasebe elemanlarının zamandan tasarruf edebilmesine destek olmaktadır. Dijital 

muhasebenin dahil olduğu yapay zeka uygulamaları ile hata riski sıfıra yakın düzeylere indirilmiş 

olmaktadır. 

Dijital muhasebe ile yaşanan değişimlere hazırlıklı olmamak işletmelere olumsuz şekilde 

yansıyabilmektedir. Ortaya çıkan yeni uygulamalar ve mevcut uygulamalardaki değişikliklere 

hazırlıklı olmayan muhasebe elemanları için de aynı olumsuz durum ortaya çıkabilmektedir. Bu 

nedenle muhasebe meslek elemanlarının dijitalleşme ve dijital muhasebe konusunda yeterli 

donanıma sahip olma gerekliliği önem arz etmektedir. Bunun için eğitim müfredatına bu konuda 

dersler konulması önerilmektedir. Benzer şekilde dijital muhasebe konusunda düzenli eğitimler 

verilerek, seminerler organize edilerek bu konuda eksiklik yaşayan muhasebe meslek mensupları 

gerekli farkındalığı kazanabilir.  

Dijital muhasebe ile sisteme entegre olabilen muhasebe elemanlarının iş yükünün azalacağı 

söylenebilir. Bu durumda yaşanan zaman kaybının önüne geçilerek, hata yapma riskinin 

azalmasının hatta ortadan kalkmasının mümkün hale geleceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, helal sertifikalı ürünlere yönelik güvenin satın alma niyeti üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. 

Ayrıca, bu etkinin, helal sertifikası veren kurumu bilip bilmeme, cinsiyet ve medeni durum açısından değişip 

değişmediğinin ortaya çıkarılması da araştırmanın amaçlarındandır. Araştırma kapsamında, 847 katılımcıdan veri 

toplanmış ve analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, helal sertifikalı ürüne yönelik güven, helal ürün satın alma niyetini anlamlı ve pozitif yönde 

etkilemektedir. Bununla birlikte, helal sertifikalı ürüne yönelik güvenin, satın alma niyeti üzerindeki etkisinde, helal 

sertifikasının hangi kurum tarafından verildiğini bilenler ile bilmeyenler arasında, kadınlar ile erkekler arasında ve evli 

ile bekârlar arasında herhangi bir fark bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Helal, Helal Sertifikası, Güven, Satın Alma Niyeti 

 

THE EFFECT OF TRUST TOWARDS HALAL-CERTIFICATED PRODUCTS 

ON PURCHASE INTENTION: A MULTI-GROUP ANALYSIS STUDY 

 

Abstract 

The purpose of this study is to research the effect of trust towards halal-certificated products on purchase intention. In 

addition, discovering whether or not this effect is any different in terms of knowledge of the institution that gives halal 

certificates, gender and marital status is another purpose of this study. For the extent of the study, data from 847 

participants are collected and analyzed. SPSS and AMOS programs for the analysis of the data collected. According to 

the results of the study, trust towards halal-certificated products affect the purchase intention in a meaningful and 

positive way. Besides that, no difference could be found between people who know and do not know the institution 

that gives halal certificates, between men and women, or between married and single people in terms of the effect the 

trust towards halal-certificated products on the purchase intention. 

Keywords: Halal, Halal Certificate, Trust, Purchase Intention 

1. GİRİŞ 

Gıda konusu; sağlık, hijyen vb. birçok açıdan önemli olduğu ve üzerinde manipülasyonların 

yapılabileceği bir konu olduğu için, ülkemizde de helal gıdaya verilen önem giderek artmaktadır. 

Helal gıdaya verilen önemin sebebi sadece din ile ilgili olmayıp aynı zamanda sağlıkla da ilgilidir. 

Dolayısıyla, helal olan gıdalar, bir başka deyişle helal sertifikası olan gıdalar sağlık açısından da 

güvenilir olmaktadır. Helal gıda sertifikası Türkiye’de ve dünyada farklı birçok kurum tarafından 

verilmektedir. Ülkemizde helal gıda sertifikası veren TSE, GİMDES, Helalder, HEDEM gibi 

kamu ve özel kuruluşlar bulunurken, dünyada ise JAKIM, Halal Control, HFFIa, Iccv, Argml, 

Mjc vs. kurumlar bulunmaktadır. 

Gıda alışverişlerinde tüketicilerin dikkat etmesi gereken birçok unsur bulunmaktadır. İster 

ambalajlı olsun ister açıkta olsun, ürün veya işletmeye dair çok fazla sayıda bilgi tüketiciler 

tarafından kontrol edilmesi gereken bilgilerdir (Kızılaslan ve Kızılaslan, 2008). Bu bilgilerden bir 

tanesi de ürün veya işletmenin helal sertifikalı olması veya helal üretim şartlarını sağlıyor 

olmalarıdır. Herhangi bir ürün grubunda helal sertifikalı olan veya olmayan birçok çeşit ve marka 

piyasada satışta olup, tüketiciler bunlardan istediklerini tercih etmek hakkına sahiptir. Helal 

sertifikalı ürünlerin sadece dinî açıdan ve sağlık açısından değil, ticari avantaj sağlamak için de 
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satıldığı düşünülürse, bu konuda da güven unsurunun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu doğrultuda 

tüketicilerin sorguladığı bir alan da verilen sertifikaların veya sertifikalı ürünlerin gerekli şartları 

sağlayıp sağlamadığıdır. 

Tüketicilerin, gıda alışverişi yaparken, en çok önem vermeleri gereken faktörün güven olduğu 

söylenebilir. Yani, bütün bireyler; yedikleri, içtikleri gıdaların güvenilir olup olmadığını, sağlıklı 

olup olmadığını bilmek ister ve buna göre davranış sergilerler. Ancak güven kavramını sadece 

ürüne, markaya ve firmaya atfetmek çok doğru değildir. Ürünlerin sahip olduğu çeşitli 

sertifikaların da güvenilir olması günümüzde önemli bir sorundur. Helal sertifikası açısından 

bakıldığında, Türkiye’de sertifikayı veren kurumların farklı olması ve helal sertifikayı dikkate 

alan tüketicilerin bu kurumlara olan inançları güven problemini ortaya çıkarmaktadır. Buradan 

hareketle, bu çalışmanın amacı, tüketicilerin helal sertifikalı ürünlere karşı duydukları güvenin 

satın alma niyeti üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Helal gıda sertifikası ile ilgili yapılan çalışmaların daha iyi anlaşılması için helal sertifikanın, 

helal sertifikalama sürecinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Helal sertifikalama, GİMDES (Gıda ve 

İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği) tarafından, işinin ehli 

ve tarafsız bir kurum tarafından, söz konusu üretimin denetlenmesi, helal standartlara uygunluk 

içerisinde üretimin yapıldığının teyit edilmesi ve bunun sonucunda onaylanmış bir belge 

verilmesini kapsayan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 

tarafından değerlendirildiğinde, helal sertifikası, sağlıklı yaşam için, üreticinin ne ürettiğini, 

tüketicinin de ne tükettiğini bilmesini, bunun farkında olmasını, denetim mekanizmalarının 

çalışmasını, etiketlerdeki beyan ile gerçekteki içerik tutarlılığının ve analiz kabiliyetinin artmasını 

sağlamaktadır. Üretici işletmeler ve pazarlamacılar, helal sertifikasını ve helal logosunu, 

ürünlerinin helal ve İslam’a uygun olduğu konusunda hedef tüketicilerini bilgilendirmek ve 

onlara güven vermek için kullanırlar (Alam ve Sayuti, 2011, 9). 

Helal sertifikası, tüketicilere, özellikle, Müslüman tüketicilere kullanılan malzemelerin ve üretim 

süreçlerinin İslam dinîne uygun olduğuna dair güvence sağlamaktadır (Yunos, Zakaria ve 

Mahmood; 2017, 1). Helal kavramı, gıdanın içeriğini, bileşenlerini, sağlıklı olmasını, işlenmesini 

ve üretim yöntemlerini ifade eder. Helal ilkelerin anlaşılması sadece dinî bir ritüel değil, aynı 

zamanda sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve gıda güvenliği gibi küresel konularla da ilgilenen bir 

dizi unsurdan oluşmaktadır. Bütün bunlar, sağlıklı bir süreci garanti eden helal sertifikası için de 

çok önemlidir (Mohamed, Shamsudin ve Rezai, 2013, 73-74). 

Mohamed vd. (2008)’nin yaptıkları çalışmaya göre, tüketici davranışını açıklamada sosyo-

ekonomik değişkenler önemli bir rol oynamaktadır. Güven unsuruna katkıda bulunan temel 

faktörler ise, güvenlik ve devlet müdahalesi ile ilgili olanların yanı sıra, farkındalık derecesi, 

güvenilirlik ve üretim uygulamalarıdır. Bu faktörler; tüketicilerin gıda ürünlerinin helal logosuna 

olan güvenini belirleyen başlıca faktörlerdendir. 

Tüketicilerin gıda güvenliğine ilişkin algılarının belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmanın 

sonuçlarına göre, zaman içinde gıda güvenliğine yönelik tüketici güvenindeki değişikliklerin 

öncülleri ve davranışsal sonuçları arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılması; kamu politikalarının 

etkinliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve risk iletişimi ve risk yönetiminde en iyi 

uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır (De Jonge, Frewer, Van Trijp, Renes, De Wit 

ve Timmers, 2004, 837). 

Ashraf (2018) yaptığı çalışmada, güvenilirlik, tutum, normatif yapı ve öz yeterlilik olmak üzere 

dört faktörün helal gıda satın alımını önemli ölçüde etkilediği sonuca ulaşmıştır. Aynı çalışmada, 

helal gıda güvenirliliğin gıda pazarlamasının en önemli değişkenlerinden biri olduğu sonucuna da 

ulaşılmıştır. 
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Jaiyeoba vd., (2019) yaptıkları çalışmada, helal sertifikası işaretinin, helal marka kalitesinin ve 

helal farkındalığın tüketicilerin satın alma kararını etkileyip etkilemediğini araştırmışlardır. 

Çalışma sonuçlarına göre, tüketicilerin satın alma kararlarına katkıda bulunan en önemli faktörler 

helal sertifika işareti ve helal marka kalitesidir. Yapılan bir başka çalışmaya göre ise, helal 

logosunun Müslüman olmayan kişilerin satın alma davranışları üzerinde hiçbir etkiye sahip 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Kawata, Htay ve Salman, 2019, 191). 

Teng ve Wang (2015)’a göre, tüketici tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan güven 

unsuru; elde edilen bilgi, algılanan bilgi ve organik gıda satın alma niyeti arasındaki ilişkilere 

büyük ölçüde etki etmektedir. Bunun yanı sıra, organik gıdaya yönelik tutumlar ve sübjektif norm 

tüketicilerin organik gıda seçimlerini büyük oranda etkilemektedir. Aynı çalışmada, organik 

gıdalara yönelik tüketici güvenini artırmak için bilginin nasıl kullanılacağına odaklanılması, 

organik gıda endüstrisi için etki bir pazarlama stratejisi olarak yazarlar tarafından önerilmektedir. 

Bashir (2019)’in yaptığı çalışmaya göre, helal farkındalık, helal logo ve tutumlar gibi faktörler, 

yabancı tüketicilerin satın alma niyetlerini ve satın alma davranışlarını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Ayrıca, aynı çalışmada Müslüman tüketicilere kıyasla gayrimüslim tüketicilerin 

tutumlarının ve helal gıda farkındalıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Mostafa (2018)’ya göre, helal gıda logosu, helal gıda tüketicileri için hem güven hem de kalitenin 

bir simgesi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, Anam vd. (2018)’ne göre, helal etiketli ürünler, 

tüketiciler üzerinde gıda ürününün kalitesi hakkında psikolojik bir etki oluşturmaktadır. 

Aziz ve Chok (2013)’a göre, helal logosu bulunan helal sertifikalı ürünler, helal ve helal olmayan 

ürünleri ayırt etmenin ana göstergesi olduğu için Müslüman tüketiciler için gönül rahatlığı 

sağlamaktadır. Bununla birlikte, helal logosu İslam hukukunun izin verdiği İslami kriterleri beyan 

ederken, gayrimüslimler için helal logosu bulunan helal sertifikalı ürünler, güvenlik, hijyen ve 

gıda kalitesinin bir göstergesi durumundadır. 

Helal gıda sertifikası; gıdaların kalitesi, hijyeni ve güvenliği açısından bir ölçüt olarak kabul 

görmeye başlamıştır. Bununla birlikte, helal sertifikasına sahip gıda ürünleri ve bileşenlerinin 

pazarlama avantajı sağladığı bilinmektedir (Marzuki, Hall ve Ballantine, 2012, 199). 

Verbeke vd. (2013) tüketicilerin et satın alma konusundaki davranışlarını belirlemek için bir 

araştırma yapmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, Müslüman tüketiciler helal güvencesi 

olmayan süpermarketlerden alışveriş yapmak yerine İslami kasaplardan et satın almaya daha 

isteklidirler. Bu durum, helal gıda satın alma konusunda müşterilerin güvenini sağlamak için helal 

sertifikasına sahip olmanın önemini göstermektedir. 

Quoquab vd. (2019)’nin yaptığı çalışmaya göre, helal logosu müşteri sadakatini doğrudan ve 

dolaylı olarak etkilemektedir. Ayrıca, algılanan itibarın ve güvenin de müşteri sadakati ile pozitif 

ilişkili olduğu, söz konusu çalışmanın sonuçlarındandır. 

Muhamad vd. (2017)’nin yaptığı çalışmaya göre, gıda alışverişi sırasında tüketicilerin satın alma 

kararı üzerinde, helal sertifikası logosunun menşe ülke etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı 

çalışmaya göre, tüketiciler, helal gıda standardı için helal logosunun güvenilirliğini 

değerlendirmede helal logosunun menşe ülkesi hakkındaki bilgileri kullanmaktadır.  

Mursid ve Wu (2021)’ya göre, helal kimlik benzerliği ve helal kimlik farklılığı müşteri güvenini 

önemsiz derecede etkilemekte; ancak helal kimlik prestiji müşteri güvenini başarılı bir şekilde 

etkilemektedir. Hem müşteri güveni hem de müşteri memnuniyeti müşteri-şirket özdeşleşmesini 

olumlu etkilemekte ve bunun sonucunda müşteri-şirket özdeşlemesi helal işletme sadakatini 

etkilemektedir. 
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Borzooei ve Asgari (2016)’nin yaptığı çalışmaya göre, Arapça karakterlerdeki “Helal” kelimesi 

logosunun çok güçlü bir görsel ve duygusal unsur olduğunu, çünkü göz alıcı olduğunu ve güçlü 

bir itibar ve güvenilirlik imajı yansıttığını ifade etmektedirler. Helal logosunda İslami grafik 

tasarımı kullanmak, işletmelerin pazarda başarılı olma olasılığını artıracaktır. Sadelik, uygun yazı 

tipi ve boyutu, uygun renkler ve tüm unsurların uyumu, bir helal logosunu çekici ve anlamlı 

kılmakta ve logo; güveni işaret etmekte ve kuruluşun değerini yansıtmaktadır. 

Azam (2016) yaptığı çalışmada, helal farkındalığın ve ürün bileşenlerinin, Müslüman tüketicilerin 

gayrimüslim üreticiler tarafından üretilen helal paketlenmiş gıdaları satın alma niyetlerini önemli 

ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, elde edilen sonuçlar, dinî inancın, teşhirin, 

sertifikanın/logonun, Müslüman olmayan üreticiler tarafından helal olarak paketlenmiş gıda 

konusunda Müslüman farkındalığının potansiyel kaynakları olduğunu göstermektedir. 

Hosseini vd. (2019)’nin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, hayvan kesiminin, helal logosunun, 

gıda kalitesinin ve dinî bağlılığın helal gıda için ödeme istekliliği üzerinde olumlu bir etkisi 

bulunmaktadır. 

Ali vd. (2018)’nin yaptığı çalışmaya göre, algılanan marka kalitesi; helal marka imajı, helal marka 

memnuniyeti, helal marka güveni, helal marka sadakati ve satın alma niyeti üzerinde önemli ve 

olumlu bir etkiye sahiptir. Benzer şekilde, helal marka imajı, helal marka memnuniyeti, helal 

marka güveni ve helal marka sadakati, tüketicilerin helal marka satın alma niyetini önemli ölçüde 

etkilemektedir. 

Elseidi (2018) yaptığı çalışmada, planlı davranış teorisinin, Müslüman tüketicilerin helal etiketli 

gıda ürünlerini satın alma niyetlerini tahmin etmek için geçerli bir model olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, İslami dindarlığı yüksek ve düşük olan 

tüketicilerin helal etiketli gıda ürünleri satın alma niyetlerinin en etkili belirleyicisi sübjektif 

normlar olmaktadır. 

Muslichah vd. (2019)’nin yaptığı çalışmaya göre, helal gıdalara yönelik farkındalık düzeyinin 

yüksek olduğu ve farkındalığın satın alma kararı üzerindeki etkisinin olumlu ve anlamlı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Aynı çalışmada bulunan bir diğer sonuca göre, dindarlık; farkındalık ve 

satın alma kararı arasındaki ilişkide düzenleyici bir değişken olarak hareket etmektedir. 

Pradana vd. (2020)’ne göre, helal güven faktörü, helale yönelik tutumu ve satın alma niyetini 

etkileyen önemli bir faktör iken, biliş ihtiyacı düzenleyici bir değişken olarak hareket 

etmemektedir. 

Ali vd. (2020)’nin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, helal marka imajı; helal markanın 

algılanan kalitesi, helal marka güveni ve helal marka sadakati üzerinde önemli ve olumlu bir 

etkiye sahiptir. Aynı çalışmanın sonuçlarına göre, helal markanın algılanan kalitesi, helal marka 

memnuniyeti, helal markaya olan güven ve helal marka sadakati tüketicilerin helal marka satın 

alma niyetini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Nurhayati ve Hendar (2019) yaptıkları çalışmada, dindarlık ve helal ürün bilgisi ile helal ürün 

farkındalığı ve helal ürün niyeti arasında ve helal ürün farkındalığı ile helal ürün niyeti arasında 

ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı şekilde, helal ürün farkındalığının, dindarlık ve helal 

ürün bilgisi ile helal ürün niyeti arasındaki ilişkide kısmi bir aracı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Rizkitysha ve Hananto (2020)’nun yaptığı çalışmaya göre, helal etiketli deterjana yönelik tutum, 

helal etiketin algılanan kullanışlılığından ve helal bilgisinden etkilenmektedir. Sonuç olarak, helal 

etiketli deterjana yönelik tutum, helal etiketli deterjan satın alma niyetini olumlu yönde 

etkilemektedir. Aynı şekilde, dindarlık da helal etiketin algılanan kullanışlılığı ve helal deterjan 

satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
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Muflih ve Juliana (2020)’nın yaptığı çalışma, maneviyat ile helal etiketli gıda alışverişi davranışı 

arasındaki doğrudan ilişkinin önemsiz olduğunu göstermektedir. Ancak, maneviyat ile helal gıda 

alışverişi davranışı arasındaki ilişki; imaj, güven ve memnuniyetin aracı rolleri sayesinde dolaylı 

olarak önemli hale gelmiştir. Bu sonuçlara göre, helal etiketli gıdaları tercih eden tüketicilerin 

artan alışveriş davranışlarında imaj, güven ve memnuniyetin etkili faktörler olduğunu 

doğrulamaktadır. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, helal sertifikalı bir ürüne yönelik duyulan güvenin satın alma niyeti 

üzerindeki etkisini belirlemektir. Bunun yanı sıra, helal sertifikalı ürüne duyulan güven ve satın 

alma niyeti arasındaki ilişkinin cinsiyet, medeni durum ve helal sertifika veren kurumu bilme 

durumuna göre değişip değişmediğini tespit etmek, bu çalışmanın diğer amaçlarıdır. 

3.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada helal sertifikalı ürüne yönelik güven ve helal sertifikalı ürünü satın alma niyeti olmak 

üzere iki ölçek kullanılmıştır. Güven ölçeği için Al-Ansi vd. (2019) ve Ali vd. (2020)’nin yaptığı 

çalışmadan yararlanılmıştır. Satın alma niyeti ölçeği için ise, Handriana vd. (2020)’nin yaptığı 

çalışma kullanılmıştır. 

3.3. Veri Toplama Şekli 

Araştırma kapsamında hazırlanan anket formu online olarak katılımcılara ulaştırılmış ve veriler 

bu şekilde elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan güven ve satın alma niyeti ölçeği için 5’li likert 

tipi (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum, 4-

Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) ifadeler kullanılmıştır. Bununla birlikte, araştırmada, 

katılımcılara demografik değişkenlerin yanı sıra, Türkiye’de helal sertifikası veren kurum ve 

kuruluşların hangilerini olduğunu biliyor musunuz? sorusuna evet veya hayır şeklinde yanıt 

vermeleri istenmiştir. 

3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

H1: Helal sertifikalı ürüne yönelik güven, helal sertifikalı ürünü satın alma niyetini anlamlı ve 

pozitif bir şekilde etkilemektedir. 

H2: Helal sertifikalı ürüne yönelik güven ile helal sertifikalı ürünü satın alma niyeti arasındaki 

ilişki, helal sertifikayı veren kurum/kuruluşu bilme durumuna göre değişmektedir. 

H3: Helal sertifikalı ürüne yönelik güven ile helal sertifikalı ürünü satın alma niyeti arasındaki 

ilişki, katılımcıların cinsiyetine göre değişmektedir. 

H4: Helal sertifikalı ürüne yönelik güven ile helal sertifikalı ürünü satın alma niyeti arasındaki 

ilişki, katılımcıların medeni durumuna göre değişmektedir. 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

3.5. Araştırmada Kullanılan Analizler 

Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ve araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin 

tanımlayıcı istatistikleri belirlemek için SPSS programı kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkileri 

belirlemek için AMOS yapısal eşitlik programı kullanılmıştır. Çoklu grup (Multigrup) analizleri 

için, James Gaskin tarafından geliştirilen ve AMOS yapısal eşitlik programına Plugin olarak 

eklenen bir yama kullanılmıştır.  

4. BULGULAR 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların yaş ortalaması 42,63 yıldır. Araştırmaya katılanların %83’ü kadın ve %17’si 

erkektir. Katılımcıların %85,8’i evli, %14,2’si bekârdır. Cevaplayıcıların eğitim durumlarına göre 

sıralanması şöyledir: lisans (%37,5), lise (%27,3),  ön lisans (%16,3), ilköğretim (%11,6), 

lisansüstü (%7,5). Araştırmaya katılanların %40,4’ü ev hanımı, %25,6’sı memur, %16,2’si özel 

sektör çalışanı ve %6,5’i işsizdir. Geriye kalan katılımcılar diğer olarak sınıflandırılmıştır. 

Katılımcıların gelir ortalaması 3217,536 TL olarak tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelendikten sonra, araştırmada ele alınan 

değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ele alınmıştır. Sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 1. Araştırmada Ele Alınan Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler N Ortalama Std. Sapma 

Helal Sertifikalı Ürüne Güven 847 3,209 0,965 

Helal Sertifikalı Ürünü Satın Alma Niyeti 847 4,432 0,767 

4.2. Geçerlilik Ve Güvenirlilik Analizleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliliklerini belirlemek için doğrulayıcı 

faktör analizi kullanılmış ve CR, AVE, ALFA, Fornell Larcker Kriteri ve HTMT katsayıları 

hesaplanmıştır. Analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

 
Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

İfadeler ve Değişkenler 
Std. Regresyon Katsayısı 

(Faktör Yükleri) 

ÜrüneGüven1 <--- ÜG ,723 

ÜrüneGüven2 <--- ÜG ,911 

ÜrüneGüven4 <--- ÜG ,833 

Niyet1 <--- Nİ ,899 

Niyet3 <--- Nİ ,916 

Niyet4 <--- Nİ ,929 

ÜG=Helal sertifikalı ürüne yönelik güven, Nİ=Satın alma niyeti 

Yapılan faktör analizi sonucunda, helal sertifikalı ürüne güven ölçeğinden ÜrüneGüven 3 ve 

ÜrüneGüven 5 isimli ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. ÜrüneGüven5 ifadesi iki faktöre yüksek 

oranda yüklendiği (binişik) için ölçekten çıkarılırken, ÜrüneGüven3 ifadesi düşük faktör yüküne 

sahip olduğu için ilgili ölçekten çıkarılmıştır. Satın alma niyeti ölçeğinden Niyet2 isimli ifade 
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düşük faktör yüküne sahip olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeklerden çıkarılan ifadeler 

sonraki analizlerde kullanılmamıştır. 

Tablo 2 incelendiğinde, tüm değişkenlerin faktör yüklerinin 0,70’in üstünde olduğu 

görülmektedir. Hair, Black, Babin ve Anderson’a göre (2010) doğrulayıcı faktör analizinde faktör 

yüklerinin 0,70’in üstünde olması istenmektedir. Bu noktada, faktör yüklerinin istenilen düzeyde 

olduğu söylenebilir. Bu aşamadan sonra güvenilirlik, yakınsak geçerlilik (convergent validity) ve 

ayrışım geçerliliğine (discriminant validity)  ilişkin analizler incelenmiştir. Analiz sonuçları 

aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 3. CR, AVE, Alfa ve Fornell Larcker Kriteri 

Değişkenler CR AVE MSV Alfa ÜG Nİ 

ÜG 0,865 0,683 0,169 0,863 0,826  

Nİ 0,939 0,837 0,169 0,939 0,411*** 0,915 

ÜG=Helal sertifikalı ürüne yönelik güven, Nİ=Satın alma niyeti; CR=Composite Reliability; AVE=Average Variance 

Extracted; MSV=Maximum Shared Variance; Alfa=Cronbach Alfa 

 

Araştırmada ele alınan değişkenlerin güvenirlilikleri için iki farklı öğeye bakılmaktadır. Bunlar 

CR ve Alfa değerleridir. Bu iki değerin 0,70’in üstünde olması istenir (Hair vd. 2010). Tablo 

incelendiğinde, tüm değişkenlerin CR ve Alfa değerlerinin 0,70’in üstünde olduğu görülmektedir. 

AVE değerleri yakınsak geçerliliği tespit etmek için kullanılmaktadır. AVE değerlerinin 0,50’nin 

üstünde olması istenmektedir (Hair vd. 2010). Tablo incelendiğinde AVE değerlerinin 0,50’nin 

üstünde olduğu görülmektedir. Ayrışım geçerliliği için MSV değerlerinin AVE değerlerinden 

küçük olması, AVE değerlerinin kök dışına çıkmış halinin değişkenler arasındaki korelasyondan 

yüksek olması (Fornell Larcker Kriteri) ve HTMT (Heterotrait-Monotrait) değerlerinin 0,90’ın 

altında olması istenmektedir (Hair vd., 2010; Gaskin, http://statwiki.gaskination.com/; Hair, Hult, 

Ringle ve Sarstedt, 2017). Tablo 3 incelendiğinde, MSV değerlerinin AVE değerlerinden küçük, 

AVE değerlerinin kök dışına çıkmış halinin değişkenler arasındaki korelasyonlardan büyük ve 

HTMT değerlerinin (Tablo 4) 0,90’ın altında olduğu görülmektedir. Tüm sonuçlardan sonra 

ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik şartlarını sağladığı söylenebilir. 

Tablo 4. Heterotrait-Monotrait Rasyosu 

Değişkenler Ürüne Güven Niyet 

Ürüne Güven - - 

Niyet 0,402 - 

 

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlilikleri belirlendikten sonra, kurulan doğrulayıcı faktör analizi 

modeli için model uyum değerlerine bakılması gerekmektedir. Model uyum değerleri aşağıdaki 

tablo da sunulmuştur. 
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Tablo 5. Model Uyum Değerleri 

Uyum İndeksleri Mükemmel Uyum 

Ölçütleri 

Kabul Edilebilir 

Uyum Ölçütleri 

Analiz Sonucu Elde 

Edilen Değerler 

CMIN/DF 0 ≤ x2/sd  ≤ 2 2 ≤ x2/sd  ≤ 3 2,474 

GFI 0,95 ≤ GFI  ≤ 1,00 0,90 ≤ GFI  ≤ 0,95 0,992 

CFI 0,97 ≤ CFI  ≤ 1,00 0,95 ≤ CFI  ≤ 0,97 0,997 

TLI 0,95 ≤ TLI  ≤ 1,00 0,90 ≤ TLI  ≤ 0,95 0,994 

RMR 0 ≤ RMR  ≤ 0,05 0,05 ≤ RMR  ≤ 0,10 0,018 

RMSEA 0 ≤ RMSEA  ≤ 0,05 0 ≤ RMSEA  ≤ 0,08 0,042 

 

Tablo 5’deki model uyum değerleri incelendiğinde GFI, CFI, TLI, RMR ve RMSEA 

(PCLOSE=0,687) değerlerinin mükemmel uyum gösterdiği anlaşılmaktadır. Bunun aksine, 

CMIN/DF değerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. 

4.3. Hipotezlerin Testi 

Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için dört farklı hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezlerin testi için 

AMOS yapısal eşitlik programı kullanılarak yol (path) analizi yapılmıştır. Ayrıca, kurulan 

modelin sertifika veren kurumu bilme durumu, cinsiyet ve medeni duruma göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için Çoklu Grup (Multigroup) Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları 

aşağıda sunulmuştur. 

 

 

 

Şekil 2. Ürüne Yönelik Güven ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki 

Helal sertifikaya sahip ürüne duyulan güven ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi tespit etmek 

için AMOS yapısal eşitlik programı kullanılan yol (path) analizi yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Modelin Testi 

Değişkenler Std Beta P 

Nİ <--- ÜG ,411 0,001 

 
    

 

Kurulan modele ilişkin model uyum değerleri şöyle hesaplanmıştır: CMIN/DF=2,474; 

GFI=0,992; RMR=0,018; CFI=0,997; TLI=0,994; RMSEA=0,042 

Model uyum değerlerinin istenilen düzeyde olması sonucu, değişkenler arasındaki etkiye 

bakılmıştır. Tablo 6 incelendiğinde, helal sertifikalı ürüne güvenin satın alma niyeti üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu (Beta=0,411, Anlamlılık=0,001) görülmektedir. Bu 

sonuçtan hareketle, H1 hipotezinin kabul edildiği söylenebilir. 

Bu aşamadan sonra, araştırmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin cinsiyet, medeni 

durum ve sertifika veren kurumu bilme durumuna göre değişip değişmediğini belirleme 

aşamasına geçilmiştir. 

 

 

Helal Sertifikalı Ürüne 

Yönelik Güven 

Helal Sertifikalı Ürünü 

Satın Alma Niyeti 
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4.4. Çoklu Grup (Multigroup) Analizleri 

Çoklu grup analizleri, AMOS yapısal eşitlik programında eklenen “Multigroup” isimli bir Plugin 

aracılığıyla yapılmıştır.  

Tablo 7. Sertifika Veren Kurumu Bilip Bilmeme Durumuna Göre 

Değişkenler 

Arası İlişki 

Std. Beta 

(Evet) 

Std. Beta 

(Hayır) 

Betalar 

Arası Fark 

Farkın 

Anlamlılığı 
Sonuç 

ÜG → Nİ. 0,442*** 0,365*** 0,077 1,000 

Betalar Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık 

Yok 

 

Kurulan modele ilişkin model uyum değerleri şöyle hesaplanmıştır: CMIN/DF=2,086; 

GFI=0,987; RMR=0,022; CFI=0,995; TLI=0,991; RMSEA=0,036 

Türkiye’de helal sertifika veren kurum veya kuruluşları bilip bilmeme durumuna göre helal 

sertifikalı ürüne duyulan güven ve bu ürünü satın alma niyetinin değişip değişmediğine ilişkin 

analiz sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, Türkiye’de helal sertifikanın 

kimin tarafından verildiğini bilenler ile bilmeyenler arasında her hangi bir farkın olmadığı 

görülmüştür (Betalar Arası Fark=0,077, Anlamlılık=1,00). Buna ek olarak, her iki grup için de, 

ürüne yönelik güvenin satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin var olduğu 

tablodan anlaşılmaktadır (Evet Beta=0,442, Anlamlılık=0,001; Hayır Beta= 0,365, Anlamlılık= 

0,001). Bu bilgilerden hareketle, H2 hipotezinin kabul edilmediği anlaşılmaktadır. 

Tablo 8. Cinsiyete göre 

Değişkenler 

Arası İlişki 

Std. Beta 

(Kadın) 

Std. Beta 

(Erkek) 

Betalar 

Arası Fark 

Farkın 

Anlamlılığı 
Sonuç 

ÜG → Nİ. 0,419*** 0,342*** 0,076 1,000 

Betalar Arasında 

Anlamlı Bir 

Farklılık Yok 

 

Model uyum değerleri şöyle gerçekleşmiştir: CMIN/DF=2,158; RMR=0,026; GFI=0,987; 

CFI=0,995; TLI=0,991; RMSEA=0,037. 

Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyetine göre, helal sertifikalı ürüne güven ile satın alma niyeti 

arasındaki ilişkinin değişip değişmediğine ilişkin analiz sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. Tablo 

incelendiğinde, kadınlar ve erkekler arasında her hangi bir farkın olmadığı görülmüştür (Betalar 

Arası Fark=0,076, Anlamlılık=1,00). Buna ek olarak, her iki grup için de, ürüne yönelik güvenin 

satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin var olduğu tablodan anlaşılmaktadır 

(Kadın Beta=0,419, Anlamlılık=0,001; Erkek Beta=0,342, Anlamlılık=0,001). Bu bilgilerden 

hareketle, H3 hipotezinin kabul edilmediği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 9. Medeni Duruma Göre 

Değişkenler 

Arası İlişki 

Std. Beta 

(Evli) 

Std. Beta 

(Bekâr) 

Betalar 

Arası Fark 

Farkın 

Anlamlılığı 
Sonuç 

ÜG → Nİ. 0,413*** 0,381*** 0,032 1,000 

Betalar Arasında 

Anlamlı Bir 

Farklılık Yok 

 

Model uyum değerleri şöyle gerçekleşmiştir: CMIN/DF=1,478; RMR=0,021; GFI=0,991; 

CFI=0,998; TLI=0,996; RMSEA=0,024. 

Araştırmaya katılan kişilerin medeni durumlarına göre, helal sertifikalı ürüne güven ile satın alma 

niyeti arasındaki ilişkinin değişip değişmediğine ilişkin analiz sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo incelendiğinde, evli ve bekârlar arasında her hangi bir farkın olmadığı görülmüştür (Betalar 

Arası Fark=0,032, Anlamlılık=1,00). Buna ek olarak, her iki grup için de, ürüne yönelik güvenin 

satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin var olduğu tablodan anlaşılmaktadır 

(Evli Beta=0,413, Anlamlılık=0,001; Bekâr Beta=0,381, Anlamlılık=0,001). Bu bilgilerden 

hareketle, H4 hipotezinin kabul edilmediği anlaşılmaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, helal sertifikaya sahip ürünlere yönelik tüketici güveninin satın alma niyeti 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, helal ürüne yönelik 

güvenin satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, literatürde 

aynı konu üzerinde yapılan çalışmalardan Ashraf (2018), Ali vd. (2018), Pradana vd. (2020), Ali 

vd. (2020) ve Muflih ve Juliana (2020)’nın yaptığı çalışmaların sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. Buradan hareketle, helal gıdaya, helal sertifikalı ürünlere olan güvenin satın alma 

niyeti üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu sonuca göre, 

işletmelerin, ürettikleri ürünler için helal gıda sertifikası alması, tüketiciler üzerinde güven 

oluşturacak bir unsurdur diyebiliriz. İşletmeler, bu durumu bir rekabet avantajı veya farklılaşma 

aracı olarak da görebilirler. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, tüketiciler arasında helal sertifikasının kim 

tarafından verildiğini bilenler ile bilmeyenler arasında herhangi bir fark yoktur. Ancak, bu iki 

grup ayrı ayrı değerlendirildiğinde, iki grup için de, helal sertifikalı ürüne yönelik olan güvenin, 

satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. Usman vd. (2021)’nin yaptığı 

çalışmaya göre, helal sertifikaları hakkındaki bilgi, helal sertifikalı farkındalık üzerinde önemli 

bir etkiye sahip iken, helal hakkındaki bilginin böyle bir etkisi söz konusu değildir. Aynı şekilde, 

helal sertifikalar hakkında bilgi, helal bilgisinden ve helal farkındalığından etkilenmez ve teşhir 

ve dinî bağlılık, bilgi ve farkındalığı artırmada önemli bir role sahiptir. Bu sonuçlar, tüketicilerin 

helal sertifika hakkında bilgi sahibi olup olmamasının, helal sertifikalı gıdaya olan güven 

açısından önemsiz olduğunu göstermektedir. Ancak, konuyla ilgili olarak bilgi ve farkındalık 

hakkındaki bilgiyi artırmak için farklı çalışmalar yapılması ve stratejiler geliştirilmesi bir 

gereklilik olarak görülebilir. 

Helal sertifikaya yönelik güvenin satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada, 

kadın ve erkekler açısından herhangi bir fark bulunamamıştır. İki grup ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde ise, helal sertifikalı ürüne yönelik güvenin, satın alma niyeti üzerinde, her 

iki grup için, anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. Fitria vd. (2019) yaptıkları çalışmada, erkek 

tüketicilerin helal farkındalıklarının kadınlardan daha yüksek olduğu, helal sertifika bilgisinde 

kadınların daha yüksek ortalamaya sahip olduğu, helal ürün satın alma niyetinde ise, aynı 
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ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçlar göstermektedir ki, kadın erkek 

ayrımı yapmaksızın, işletmeler, helal gıdaya ve helal sertifikasına yönelik stratejiler 

geliştirmelidirler. 

Çalışma kapsamında ulaşılan başa bir sonuca göre, evli ve bekâr bireyler arasında helal gıdaya 

olan güvenin satın alma niyeti üzerindeki etkisi açısından bir fark bulunamamıştır. Bu iki grup 

ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise, helal ürüne yönelik güvenin satın alma niyeti üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkisi bulunmaktadır. Fitria vd. (2019)’nin yaptığı çalışmaya göre, evli ve bekâr 

bireyler aynı oranda helal farkındalığa sahip iken, helal sertifika bilgisi ve satın alma niyetinde 

ise farklı ortalamalara sahiptirler. Bilgi ve satın alma niyetinde evli bireylerin ortalaması bekâr 

bireylere oranla daha yüksektir. Bu sonuçlardan hareketle, ilgililer tarafından, konuyla ilgili 

olarak evli ve bekâr tüketicilerin nasıl davrandıkları tespit edilmeli ve bunlara yönelik stratejiler 

geliştirilmelidir. 

Bu çalışmanın amacı, helal sertifikalı ürünlere yönelik güvenin, satın alma niyeti üzerindeki 

etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu etkide, helal sertifikası veren kurumu bilip bilmeme, cinsiyet 

ve medeni durum değişkenleri arasındaki farklılıklar da araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 

elde edilen veriler online olarak toplanmıştır. Bu kısıtlıkların yanı sıra, aynı konuda araştırma 

yapmayı düşünenlere, araştırmada kurulan modelde güveni etkileyen farklı unsurların ortaya 

çıkarılması da önerilmektedir. Bununla birlikte, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip bireyler 

üzerinde, farklı veri toplama yöntemleri ile, güvenin satın alma niyeti üzerindeki etkisi yaş, eğitim 

durumu, meslek gibi farklı değişkenler açısından da ele alınabilir. 
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Özet  
Bu araştırmada çalışma süresi ve meslek mensubu açısından yapılan işin anlamlılığı ve işten ayrılma niyeti algıları 

arasında anlamlı fark olup olmadığı tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda veri toplama aracı olarak anket tekniği 

kullanılmıştır. Anket çalışması Malatya ilinde faaliyet gösteren beş farklı meslek mensubu üzerine uygulanmış olup 

312 çalışanın doldurduğu anket verileri araştırma kapsamına alınmıştır. İlk olarak çalışmada yapılan işin anlamlılığı ve 

işten ayrılma niyeti kavramları ile ilgili kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Ölçeklerin güvenilirliklerini test etmek için 

Cronbach Alfa analizi yapılmış, bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için tek 

yönlü Anova analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen araştırma bulgularına göre çalışanların işten ayrılma niyeti ile 

yapılan işin anlamlılığı algılarının meslek grupları bakımından anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Ancak 

çalışanların yapılan işin anlamlılığı ile işten ayrılma niyeti algılarının çalışma süresine göre farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Meslek Mensubu, Yapılan İşin Anlamlılığı, İşten Ayrılma Niyeti 

 

PERCEPTIONS OF THE MEANINGFULNESS AND INTENTION TO LEAVE 

THE JOB IN TERMS OF WORKING TIME AND PROFESSIONAL STAFF: A 

FIELD STUDY 

 

Abstract 

In this study, it was aimed to determine whether there is a significant difference between the perceptions of the 

meaningfulness of the work done and the intention to leave the job in terms of working time and professional staff. The 

survey study was applied to five different professionals operating in Malatya province and the survey data filled by 312 

employees were included in the research. First of all, a conceptual framework was created about the concepts of the 

meaningfulness of the work done and the intention to leave the job. Cronbach Alpha analysis was performed to test the 

reliability of the scales and one-way Anova analysis was used to determine whether there was a significant difference 

between the independent variables. According to the research findings obtained, it has been determined that there is a 

significant difference between the perceptions of employees turnover intention and the meaningfulness of the work 

done according to the occupational groups. but there was no significant difference between their perceptions of turnover 

intention and working time. However it has been determined that the perceptions of intention to leave and the 

meaningfullness of the job do not differ according to the working time. 

Keywords: Professional Occupation, Meaningfulness of the work done, Turnover Intention. 

 

1.GİRİŞ 

 Teknolojik gelişmeler ve sosyal değişimler, kurumların mevzuat ve politikalarında değişimlerin 

yaşanmasına neden olmakla birlikte çalışanların rol ve işlevlerinde değişiklik meydana 

getirmektedir. Dolayısıyla yaşam koşullarının zorlaştığı modern iş dünyasında meslek mensubu 

çalışanlarının yoğun bir tempoda çalışmaları ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin 

ön koşulu iş faaliyetlerini anlamlı bulmalarına bağlıdır (Seçer, 2009). Nitekim yapılan işin anlamlı 

bulunması, çoğu zaman yapılan işten gurur duyma, ilham alma ve içsel tatmin elde etmek gibi 

pek çok olumlu duyguyu da beraberinde getirmektedir. Bu noktadan hareketle yapılan işin 

anlamlılığı bireyin yaptığı işin öneminin kendi idealleri ve standartlarına göre değerlendirdiğini 

ifade eden psikolojik bir durumdur. Bu bağlamda çalışanın yaptığı işi anlamlı bulması, değişen 

koşullara adapte olabilmesine ve iş faaliyetlerine yeni anlamlar yükleyebilmesine katkı 

sağlayacaktır (Seçkin,2019).  
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İş faaliyetlerini anlamlı bulan çalışanlar, bilgi ve kabiliyetlerini kurumsal ve toplumsal çıkarların 

hizmetinde kullanarak iş yerinde kendilerini mutlu hissedeceklerdir (Bailey ve Madden, 2016; 

Steger ve Dik, 2009).  Bu bakımdan işlerini anlamlı bulan ve işlerinin gerektirdiği görevlere 

gönülden bağlanan çalışanların işten ayrılma niyetinde bulunmayacakları aşikardır. Bu çerçevede 

işten ayrılma niyeti, bir kurumda çalışanların memnuniyetsiz olduğu durumlara karşı sessiz 

kalması ve bu sessizliği onu yeni iş arayışlarına yönlendirmesi olarak ifade edilmektedir 

(İsmaeel, 2020).  
Üretimde en önemli kaynağı oluşturan çalışanlar, kurumlarına uyum sağlayarak kurumun bir 

parçası olduklarından onları iş yerinde tutabilecek fırsatlar sunmak oldukça mühimdir. Bu 

bakımdan yönetim tarzı, ücret, ödüllendirme ve alternatif iş olanakları gibi unsurlar çalışanların 

istekleri doğrultusunda şekillenmelidir. Zira çalışanların beklentileri karşılanmadığı takdirde, 

yaptıkları işi anlamlı bulamayacak ve performanslarını olumsuz etkileyerek işten ayrılma 

eğiliminde bulunacaklardır. Öte yandan sosyo-demografik özellikler de çalışanların işten ayrılma 

eğilimlerini belirleyen etmenlerdir. Özellikle çalışma süresi bakımından kurumda uzun süre 

çalışanlar, işe yeni başlamış olanlara göre işten ayrılmaya daha az niyetlidirler. Çünkü kıdemli 

çalışanlar yeni bir iş aramayı zor bulduklarından hâlihazırda bulundukları işyerinde tutunurlar 

(Karakoç, 2021; Serinikli, 2019). 

Bu çalışma, profesyonel meslek mensupları üzerine uygulandığından profesyonel mesleğin ne 

olduğu ve özellikleri hakkında kısaca değinmek çalışmayı anlamlı kılmak bakımından yerinde 

olacaktır. Profesyonel meslek, aynı meslek üyelerinin bir kurum etrafında toplanan uzman kişileri 

ifade eder. Bu bakımdan bir mesleğin profesyonel bir meslek olarak nitelendirilebilmesi için 

birtakım unsurları taşıması gerekmektedir. Bu unsurlardan birincisi özel bir bilgiye sahip olması 

ikincisi meslek üyelerinin bir kurum etrafında toplanması üçüncüsü de bu kurumun devlet 

karşısında özerk bir toplumsal konumu sağlamış olması gerekmektedir. Profesyonel mesleklerden 

biri olan avukatlar, bireysel ve toplumsal yaşamın güvencesini üstlenen paydaşlardan biridir 

(Demirkol, 2006).  

Serbest Muhasebeciler, ekonomik ve mali yapının sağlıklı yürütülebilmesi için işletme ve ilgili 

taraflara bilgi üreten kişilerdir (Gündüz ve Özen, 2016). Diğer bir profesyonel meslek olan 

eczacılar, insan sağlığı ve hayatını koruyan aynı zamanda sağlık çalışanlarının ilk halkasını 

oluşturan kişilerdir (Atila, 2020). Bir başka profesyonel meslek olan serbest muhasebeci mali 

müşavirler ise, muhasebe kayıtları ve mali tabloları inceleyerek işletme veya kurumlara finansal 

durumla ilgili görüş bildiren kişilerdir. Görüldüğü üzere her meslek grubunun kendine özgü 

birtakım özelliklerinin olması ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri yapılan işin 

anlamlılığı ile işten ayrılma niyetini farklı şekillerde etkilemektedir. Bunun yanı sıra daha önce 

meslek mensupları üzerine işten ayrılma niyeti ile ilgili çalışmalar mevcut olsa da yapılan işin 

anlamlılığı ile ilişkilendirilen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeplerden dolayı bu 

çalışmada, çalışma süresi ve meslek mensubu açısından yapılan işin anlamlılığı ve işten ayrılma 

niyeti algıları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını irdelemek amaçlanmıştır. Meslek 

mensupları üzerine yapılan işin anlamlılığı ve işten ayrılma niyeti kavramlarını birlikte ele alıp 

inceleyerek literatüre katkı sağlamak ise çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. 

Çalışanların yapmış oldukları işe anlam atfetmeleri onların iş ve işyeri ile olan ilişkisine önemli 

ölçüde etki etmektedir. Yaptıkları işi anlamlı bulup işine değer veren çalışanların işine daha bağlı 

oldukları görülürken; iş faaliyetlerine fazla bir anlam yükleyemeyen çalışanların ise işten ayrılma 

yönünde bir düşünce geliştirdikleri düşünülmektedir. Çalışanların bu düşüncelerinin çeşitli 

demografik özelliklere göre farklılaştığı da ileri sürülmektedir. Bu açıdan  çalışanlar nezdinde işin 

anlamlılığı ve işten ayrılma düşüncelerinin çalışma hayatı açısından çözümlenmesi gereken bir 

problem olduğu görülmektedir. Bu araştırmada söz konusu probleme yönelik somut kanıtlara 

ulaşmak hedeflenmiştir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.YAPILAN İŞİN ANLAMLILIĞI 

Anlam insan perspektifinde hayati bir rol oynadığından anlamlı çalışma kavramı 20. yüzyılın 

ortalarından beri klasik motivasyon teorisyenleri için önem arz etmeye başlamıştır (Ahmed vd., 

2016, s.117 ). 1960-1970’lerde klasik motivasyon teorisyenleri ve hümanist psikologlar, 

bireylerin anlamlı bir iş hayatı için içsel bir motivasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. 

Bireylerin anlam arayışı aslında yaşama bilincinin olgunlaşması olduğu şeklinde Dr. Frankl 

(1984)’ın varoluşçu görüşüne dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla anlamlı çalışma yeni bir 

kavram olmayıp insan doğasının temel bir ihtiyacı olan motivasyon teorisinden türetilmiştir. 

Toplumdaki sosyo-kültürel gelişmeler, yeni üretim paradigmalarının ortaya çıkması ve 

teknolojideki gelişmelerle birlikte bireylerin yaptıkları işi anlamlı bulma algıları günden güne 

değişebilmektedir. 

 Maslow (1943)’a göre anlamlı iş, bireyin kendi benliğine uyumlu olarak gördüğü işleri 

yapmasıdır. Hackman ve Oldham (1975), anlamlı çalışmayı para kazanmaktan ziyade çalışanın 

yaptığı işi anlamlı ve değerli olarak görmesi şeklinde ifade etmiştir. Bir başka tanım 

doğrultusunda anlamlı iş, bireylerin içsel ihtiyaçlarını karşılayarak ve güçlü yönlerini kullanarak 

toplum yararına hizmet etmeyi ifade etmektedir (Toptaş, 2017). Dolayısıyla anlamlı iş, çalışanın 

üstlenmiş olduğu iş rolü ve sorumluluklarına yönelik değerli bir amaca hizmet ettiğine dair algıyı 

ifade etmektedir (Ahmed vd., 2016, s.117). 

Günümüzde insanlar yalnızca ekonomik ihtiyaçları için değil, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını 

da karşılayabilmek için anlamlı buldukları işte çalışmak istemektedirler (Tims vd., 2016, s.50). 

Öyle ki günümüz kuşağı çalışma hayatını önceki kuşaklar gibi görmemektedir. İş yaşamlarını 

sürekli sorgulayarak anlam arama arayışı içerisindedirler (Navrin,2014). Nitekim Frankl (1984) 

anlamlılığın, psikolojik iyi halinin belirleyicisi olduğunu ve bu nedenle bireyler için anlam 

aramanın önemli olduğunu ileri sürmektedir. Drost ve Hansen (1995), bireylerin yaşamlarındaki 

anlamlılığı kendi benliklerinde ve kimliklerinde bulabileceğinden bahsetmiştir. Dolayısıyla 

çalışanın yapmış olduğu iş faaliyetlerinin amacı, önemi ve katkıları aslında çalışanın kim 

olduğunu belirlemektedir. 

 Çalışanlar özel hayatlarında ve çevrelerinde olup biten her şeyin bir anlamı olduğuna 

inandıklarında, yaşamlarının ve tüm uğraşlarının da bir anlamı ve amacı olduğunu idrak 

edebilirler. Bu noktada anlamlılık iki temel bileşenden oluşur; anlam ve amaç. Anlam, insanların 

deneyimlerini anlamlandırma yeteneğini ifade eder. Biraz daha açacak olursak insanların kim 

olduklarını, hayatın işleyişini ve çevresindeki yaşama nasıl uyum sağladıklarını ve onlarla nasıl 

ilişki kurduklarını idrak etme yeteneğini kapsamaktadır (Steger ve Dik, 2009). Amaç ise bir şeyde 

ulaşılmak istenen sonuçtur. Steger ve Dik (2009)’e göre anlam amacın temelini oluşturmaktadır. 

Şöyle ki bir iş amacının başarılı bir şekilde yürütülmesi, çalışan nezdinde anlamlılığı 

derinleştirerek öznel iyi oluş halini arttırmaktadır. Bundan dolayı anlamlılık ile amaç bireylerin 

çalışma kaynaklarını oluşturmaktadır. 

 Çalışanların beklentileri, değerleri, kurumdaki çalışma arkadaşları ile olan ilişkileri bunların yanı 

sıra kurumun kültür, politika ve normları yapılan işi ya anlamlı kılar ya da anlamsızlaştırır. Bu 

noktadan hareketle yapılan işin anlamlılığını etkileyen faktörler şu şekilde belirtilmektedir 

(Rothmann vd., 2017, s.2; Seçkin, 2018):  

 Çalışanın değeri ile kurum değerleri ve misyonu arasında sağlanan uyum, 

 Yapılan iş çıktılarının belli bir amaca hizmet edildiği düşüncesi, 

 Görev amacının belirlenmiş olması ve anlaşıla bilirliği,  

 Çalışanın yaşamdaki amacı, öncelikleri, beklentileri ve hayalleri, 

 Çalışanların iş yerinde çalışma arkadaşları ile ilişkilerinin güvenilir ve sağlam olması. 
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Bahsedilen faktörlerin yanı sıra Bailey ve Madden  (2016) ücret, ödül, terfi fırsatları, çalışma 

koşulları dâhil olmak üzere işin diğer unsurlarının da yapılan işin anlamlılığını etkilediğini ifade 

etmişlerdir. Yapılan işi anlamsızlaştıran etmenler ise şu şekilde belirtilmektedir (Seçkin, 2018): 

 Zayıf ve yetersiz yönetim uygulamaları, 

 İş ahlakı ve değerlerine sahip olmayan çalışma arkadaşları ile beraber çalışma, 

 Çalışanların kuruma sundukları katkıların takdir ve değer görmemesi, 

  Çalışanların duygu ve düşüncelerinin göz ardı edilmesi, 

  Çalışanların kabiliyet ve becerilerini geliştirmesine, uzmanlaşmasına imkân 

tanınmamasıdır. Bu nazarla bakıldığında çalışanların yaptıkları işi anlamlı bulmaları 

yapılan işten daha fazla mutlu ve tatmin olma durumlarını oluştururken, iş 

faaliyetlerinden kaynaklanın stres ve iş-aile çatışmasını ise en aza indirecektir.  

Demografik değişkenler ile yapılan işin anlamlılığı değişkenlerini profesyonel meslek çalışanları 

üzerinde inceleyen çalışmalar yabancı literatürde çok sınırlı iken; yerli literatürde 

rastlanılmamıştır. Kuchinke vd.,(2011) “Profesyonel Çalışanlar Arasında İşin Anlamı: Sekiz 

Ülkede İşin Merkezine Yönelik İçsel Ve Dışsal Faktörler Üzerine Bir Araştırma” adlı 

çalışmalarında sekiz ülkede özel ve kamu kuruluşlarında faaliyette bulunan 1500 profesyonel 

çalışana, yaptıkları işi anlamlı bulmalarına dair anket çalışması yapmışlardır. Elde ettikleri veriler 

sonucunda dışsal faktörlerden olan sosyoekonomik durum, aile ve din olgusun yapılan işin 

anlamlılığını farklı derecelerde etkilediğini tespit etmişlerdir. İçsel faktörlerden aidiyet 

duygusunun işin anlamlılığı üzerinde olumlu yönde bir etkisi olduğunu saptamalarına karşın: 

yaşadıkları stres faktörünün ise işin anlamlılığını olumsuz yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Ardichvili vd.,(2014) çalışmalarında Rusya, Almanya ve Polonya’da faaliyet gösteren 

profesyonel çalışanlar arasında yapılan işin anlamlılığını araştırmışlardır.  Toplamda 602 

çalışanın verdiği yanıtları analiz ederek demografik değişkenlere ve iş rollerine göre Polonya’daki 

profesyonel çalışanların daha fazla işlerini anlamlı buldukları ve kariyerlerinden memnun 

oldukları sonucuna varmışlardır. Rusya’da ise katılımcıların meslekleri gereği iş rollerini anlamlı 

bulmadıklarını tespit etmişlerdir. Araştırmaları sonucunda bulgulardaki farklılığı ülkelerin 

ekonomik, tarihsel ve sosyal durumlarına bağlamışlardır. 

Fogarty (1994), kamu kurumunda çalışan muhasebecilerin iş deneyimlerini etkileyen demografik 

ve örgütsel özellikleri araştırmıştır. Araştırması sonucunda meslekleriyle ilgili teknolojik 

gelişmeler ve iş özellikleri; yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi demografik özelliklere nazaran iş 

deneyimlerini daha fazla etkilediğini bulgulamıştır. Muhasebecilerin iş tatmini ve yaşam 

tatminleri arasında psikolojik özellikler ve demografik farklılıkların etkisini araştıran Efraty, 

Joseb Sirgy ve Phıllıp Siegel (2000)’de benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 

Daha önce profesyonel meslek mensupları üzerine çalışılmış demografik değişkenler bağlamında 

yapılan işin anlamlılığı ile ilgili araştırmalardan hareketle, çalışma süresi ve meslek türlerine göre 

yapılan işin anlamlılığı arasında anlamlı farklılık olduğu varsayılarak şu şekilde hipotezler 

geliştirilmiştir: 

H1: Çalışma süresine göre çalışanların yapılan işi anlamlı bulma algıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılaşma vardır.  

H2: Çalışanların meslek türlerine göre yapılan işin anlamlı bulma algıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılaşma vardır.  
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2.2. İŞTEN AYRILMA NİYETİ 

 
Yoğun rekabet şartlarına bağlı olarak yönetim paradigmalarında meydana gelen hızlı değişimler, 

kurumların sundukları hizmet kalitesini ve kurumsal itibarlarını derinden etkilemektedir. Bu 

bakımdan kurumların en önemli sermaye unsuru olan nitelikli çalışanlarını elinde tutmaları önem 

arz etmektedir. Bununla beraber kurumsal itibarlarını değişen iş koşulları karşısında 

sürdürülebilir kılabilmeleri için, çalışanların isteklerine göre kurum içinde yenilikler yapılmalıdır. 

Çünkü elindeki donanımlı çalışanları kaybetmek kurumların başarılarını ve prestijlerini zedeleyen 

bir unsurdur (Uludağ, 2019). 

İşten ayrılma, bireyin mevcut iş yerinden ayrılıp başka bir iş arayışına yönelmesi olarak ifade 

edilir. Diğer bir ifadeyle çalışanların kurum içinde işverenleri veya iş arkadaşları ile yaşanan 

çatışma sonucunda işten ayrılma fikridir (İsmaeel, 2020). Bir diğer tanım doğrultusunda 

kurumdan ayrılma niyetini ve yeni işler arama gibi gerçek bir eylemde bulunma fikrini ifade eder 

(Türkoğlu,2019). Diğer yandan Burgess (1998) işten ayrılmayı, işgücü piyasası ve firmalar 

arasındaki rekabet durumlarında çalışanların yer değiştirme hareketi olarak tanımlamıştır.  

İşten ayrılma niyeti gönüllü olabileceği gibi gönülsüz de olabilir. Gönüllü işten ayrılma, bireyin 

işini bırakma kararını ortaya çıkarırken; gönülsüz işten ayrılma, bir örgütün çalışanları ile olan 

sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle ortaya çıkabilir. Bu noktada gönülsüz işten çıkarma; 

işverenleri tarafından işten çıkarma, emekliliğe ayrılma, ölüm ve iş kazası gibi durumlar 

sonucunda ortaya çıkar (Serin, Solan ve Balkan, 2014). Öte yandan kurum yöneticileri farklı 

nedenlerden dolayı bilinçli olarak kendilerine bağlı çalışanların işlerine son verebilir. Gönülsüz 

olarak işten ayrılmanın bir diğer nedeni de çalışanların kurumsal hedeflere ulaşamaması ve 

yönetimsel kurallara uymaması olabilir. Bunların yanı sıra görev süresinin dolması, iş 

güvenliğinin eksikliğinden de kaynaklanabilir (Veseli, 2020). Bu çerçevede çalışanların 

kurumdan ayrılma niyetini etkileyen faktörler bireysel, kurumsal ve dışsal faktörlerdir. 

 Bireysel faktörler: İş yerinde uzun süre çalışma, psikolojik baskı (mobbing), iş arkadaşlarından 

kopma çalışanların streslerini arttırmaktadır. Stresin artması çalışanların psikolojik ve zihinsel 

sağlıklarını etkilediğinden iş yükümlülüklerini yerine getirilmemesine sebebiyet verir. Bu 

bakımdan stresin türü ve nedeni ne olursa olsun ayrılma niyetini artırmada önemli bir role sahiptir 

(İsmaeel, 2020). Öte yandan Lambert (2006) yaş, cinsiyet, görev süresi ve eğitimin işten ayrılma 

niyeti üzerinde büyük bir etkisi olduğunu, kadınların erkeklerden daha fazla işten ayrılmayı 

düşündüklerini ifade etmiştir. Eğitim ile mevcut kurumda kalma arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Çünkü çalışanın öz güven duygusunu artırdığı ve çalışanın işyerine bağlılığını arttırdığı için olası 

ayrılma niyetini azaltmada büyük etkisi vardır. Buna karşın bazı araştırmacılara göre eğitim 

düzeyi yüksek olan çalışanlar niteliklerine güvendikleri için işten ayrılma niyetinde bulunurlar 

(Silverberg, 2008; Lambert, 2006). 

Örgütsel/kurumsal faktörler: Örgütsel destek, yetkilendirme, iş güvenliği, ödül ve maaş, 

örgütsel adalet, işin ruhsal ve fiziksel zorlukları örgütsel faktörlerin belirleyicileridir. Bu 

çerçevede işverenleri tarafından desteklendiklerini algılayan çalışanlar, işlerinden daha fazla 

memnuniyet duymasına ve bunun neticesinde işten ayrılma niyetinin azalmasına vesile olacaktır 

(İsmaeel, 2020; Tuğrul, 2020). Çalışanları kurumda tutmak için gerekli olan ihtiyaçlardan en 

önemlisi de iş güvenliğini sağlamaktır. Zira çalışanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı 

ve rahatça çalışabilecekleri uygun bir iş yeri ortamının oluşturulması çalışanların kendilerini 

güvende hissetmelerini sağlayacak ve ayrılma niyeti davranışa dönüşmeyecektir (İsmaeel, 2020). 

Çalışanların kurumda kalmasını veya ayrılmasını etkileyen örgütsel faktörlerden biri de aldıkları 

maaştır. Çalışanlar genellikle ekonomik durumlarını iyileştirmek ve geliştirmek için küçük 

ekonomik kuruluşlardan ayrılmak isterler (Duran, 2019). Keza çalışanlar kendi maaşlarını farklı 

kurumlarda aynı pozisyondaki diğer çalışan maaşlarıyla kıyasladıklarında mevcut işinden ayrılıp 
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yüksek maaşlı iş fırsatı sunan kurumu tercih etmektedirler. Dolayısıyla maaştan ne kadar 

memnuniyetsizlik duyulursa işten ayrılma niyeti o kadar artar (İsmaeel, 2020). 

Dış Faktörler: Çalışanların işten ayrılmalarını etkileyen dış faktörler; alternatif iş potansiyelleri, 

teknolojik gelişmeler, ailevi sorunlar, sosyoekonomik durum ve yasal düzenlemeler gibi 

paradigmalar etrafında toplanmaktadır. Sosyo-ekonomik faktörler de, işten ayrılma niyetini 

etkileyebilmektedir. Buna göre; ülkenin ekonomik kalkınma düzeyi, işgücü piyasasının durumu, 

mevcut istihdam düzeyi düşük ise çalışanların mevcut işlerinden ayrılmaları olanaksızdır 

(Araslar, 2021). Öte yandan bir kurumda emeklilik, ikramiye, maaş gibi alanlarda yapılacak yasal 

düzenlemeler adil değilse çalışanların işten ayrılmaları muhtemel bir sonuçtur (Yılmaz, 2020). 

Çalışanların işten ayrılmaları, hem kurumun itibarı üzerinde olumsuz izlenimler oluşturmakta 

hem de diğer çalışanları olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni eleman arayışı sırasında işe alım 

duyurusu yapmak kurumlara maliyet yaratabilir. Öte yandan çalışanların işten ayrılmaları hem 

çalışanları hem kurumları olumsuz etkilemesine rağmen bazen kurumlar için birtakım olumlu 

sonuçlar doğurabilmektedir. Düşük performanslı çalışanları kurumda tutmak yerine, iş tecrübesi 

fazla olan ve yüksek niteliklere sahip bir çalışanı getirmek kurum için olumlu sonuçlara yol açar. 

Niteliksiz birinin işten ayrılması diğer profesyonel çalışanların ilerlemesi için bir kariyer fırsatı 

sağlar (İsmaeel, 2020; Güven, 2020). 

Konu ile ilgili profesyonel meslek mensupları üzerine yapılmış yerli ve yabancı literatürdeki 

çalışmalara bakıldığında, iş memnuniyeti ile işten ayrılma niyeti arasında sürekli ve negatif yönlü 

ilişkiler saptanmıştır (Choo, 1986; Rasch & Harrell, 1990; Fogarty, 1994; Mynattu vd., 1997; Lui 

vd., 2001; Özer ve Günlük,2009). 

Dole ve Schroeder (2001), profesyonel muhasebecilerin bireysel özellikleri ve iş tatminlerinin 

işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yaptıkları meta analiz sonucunda bireysel 

özelliklerden cinsiyet ve etnik kökenin işten ayrılma niyetini etkilemediğini ancak yaş, görev 

süresi ve eğitim durumunun işten ayrılmayı etkilediğini saptamışlardır. İş tatminin ise işten 

ayrılma niyeti üzerinde ters yönde bir etkiye sahip olduğunu bulgulamışlardır. 

 Diğer bir profesyonel meslek olan eczacıların iş doyumu, işe katılma ve eğitimi üzerine araştırma 

yapan Wolfgang vd., (1985)  eczacıların almış oldukları ücretten memnun olduklarını ve 

çalışmalarına katılan eczacıların çoğunluğunun eğitim seviyesinin yüksek olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bununla beraber çalışmalarında eczacı katılımcıların %70’inin işlerinden memnun 

oldukları ve ayrılma niyetlerinin çok düşük olduğunu bulgulamışlardır. Konuyla ilgili benzer 

çalışma yapan Gong vd.,(1992) genç eczacıların daha fazla strese maruz kaldıklarını buna bağlı 

olarak işlerinden ayrılmayı düşündükleri belirtmişlerdir. Buna karşın ileri yaşta olanların daha az 

stres yaşadıkları ve işlerinden ayrılma yönünde bir düşünce geliştirmedikleri sonucuna 

varmışlardır.  

Şencan (1994), eczacılar üzerinde uyguladığı cinsiyet değişkenin genel hoşnutluk düzeyi ile işten 

ayrılma eğilimleri arasındaki ilişkiyi irdelemesi sonucunda iş doyumlarının ve işten ayrılma 

eğilimlerinin cinsiyete göre farklılık oluşturduğunu tespit etmiştir. Elde ettiği sonuca göre erkek 

eczacılar işlerinden daha hoşnutsuz olduğu ve bu durum onları başka iş arayışlarına 

yöneltmektedir. 

Profesyonel mesleklerden biri olan avukatlar üzerine konu ile ilgili benzer çalışma yapan 

Demirkol (2006), avukatlarda iş doyumu ve tükenmişliği bazı demografik değişkenler 

bağlamında incelemiştir. Araştırmasında 41 ve üstü yaş grubunda olan avukatlar ile hizmet süresi 

21 ve üstü yıl çalışanların, iş doyumlarının daha yüksek olduğunu saptamıştır. Bununla beraber 

çalışmasında medeni durum, yaş, hizmet süresinin tükenmişlik üzerinde etkisinin anlamlı 

olduğunu bulgulamışlardır. 
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Bu sonuçlardan hareketle meslek mensubu çalışanlarının çalışma süresi ve meslek türlerine göre 

işten ayrılma niyeti algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu yönünde şu hipotezler 

geliştirilmiştir: 

H3: Çalışma süresine göre çalışanların işten ayrılma niyeti algıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılaşma vardır. 

H4: Çalışanların meslek türlerine göre işten ayrılma niyeti algıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılaşma vardır. 

3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.2. Araştırmanın Amacı , Önemi ve Geliştirilen Hipotezler 

 
Teknolojideki baş döndürücü gelişmelere bağlı olarak günümüz iş dünyasında meydana gelen 

gelişmeler, bireylerin iş hayatlarına bakış açılarını etkilemektedir. Öyle ki günümüz çalışanları 

faaliyette bulunacağı iş gereklerinin kendi idealleri ve değerleriyle uyumlu olmasını, bunların 

yanı sıra yaşamlarına anlam ve keyif katmasını istemektedirler. Ancak çalışanların yaptıkları işi 

anlamlı bulmaları demografik özelliklere ve meslek türlerine göre değişiklik göstermektedir. 

Demografik değişkenler bağlamında iş gereklerinin kendi beceri ve kabiliyetleri ile uyumlu 

olmadığını düşünen çalışanlar ise kendilerini değersiz ve yetersiz görüp mevcut işlerinden 

ayrılma yönünde bir düşünce geliştirmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma süresi ve meslek 

türlerine göre yapılan işin anlamlılığı ve işten ayrılma niyeti algılarını incelemek çalışma hayatı 

açısından bireylere ve alan yazında konuyla ilgili çalışmak isteyen kişilere olumlu katkılar 

sağlaması bakımından önemlidir. 

Çalışanların işin anlamlılığı ve işten ayrılma niyeti algısının meslek grupları ve çalışma süreleri 

açısından incelenmesi bu araştırmanın başlıca amacıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışanların 

yaptıkları işin anlamlılığı algıları ile işten ayrılma niyetlerinin meslek türleri ve çalışma süresine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen hipotezler şu 

şekildedir: 

H1: Çalışma süresine göre çalışanların yapılan işi anlamlı bulma algıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılaşma vardır.  

H2: Çalışanların meslek türlerine göre yapılan işin anlamlı bulma algıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılaşma vardır.  

H3: Çalışma süresine göre çalışanların işten ayrılma niyeti algıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılaşma vardır. 

H4: Çalışanların meslek türlerine göre işten ayrılma niyeti algıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılaşma vardır. 

3.2. Araştırmanın Örneklemi ve Kullanılan Ölçekler 

Bu çalışmada anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Anket çalışması Malatya ilinde 

faaliyette bulunan profesyonel meslek mensupları üzerine uygulanmıştır. 1450 kişilik evrende %5 

kabul edilebilir hata düzeyi ile örneklem hesaplaması yapıldığında 304 kişiye anket çalışması 

yapılması gerekliliği açığa çıkmaktadır. Ancak standart hatanın minimum düzeye indirgenmesi 

amacıyla 312 kişiye anket çalışması yapılmıştır. 

Kullanılan anketin birinci bölümünde çalışanların demografik durumlarıyla (yaş, cinsiyet, medeni 

durum, eğitim durumu, çalışma süresi ve mesleği) ilgili sorular yer almaktadır. Anketin diğer 

bölümlerinde ise sırasıyla yapılan işin anlamlılığı ve işten ayrılma niyeti ile ilgili sorular yer 

almaktadır. Ölçeklerdeki ifadelere katılımcılar, katılım düzeylerini 5’li Likert derecelemesi 

şeklinde 5’li Likert ölçeği (1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 

4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) belirtmişlerdir. 

Anket soruları, ilgili literatürden türetilmiş olup, yapılan işin anlamlılığı kavramını ölçmek 

için Spreitzer tarafından 1995 yılında geliştirilmiş olduğu 3 ifadelik ‘Yapılan İşin Anlamlılığı 

Ölçeği’’ kullanılmıştır. Yapılan işin anlamlılığı önermelerine “Yaptığım meslek benim için 

çok önemlidir.”, “Çalışırken yaptığım faaliyetler benim için anlamlıdır.” örnek olarak 
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verilebilir.  İşten ayrılma niyetini ölçmek için Reychav ve Weisberg tarafından 2009 yılında 

geliştirilen 5 ifadelik‘’İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği’’ kullanılmıştır. Katılımcıların işten 

ayrılma niyeti algıları “Şu anki işimden sık sık ayrılmayı düşünüyorum.”, “İyi bir iş bulur 

bulmaz, mesleğimden ayrılacağım.” önermeleriyle değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek için frekans ve yüzde 

hesaplamaları yapılmıştır. Değişken ölçeklerinin genel güvenilirliklerini ölçmek için Cronbach 

Alpha değerleri hesaplanarak güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığını betimlemek için Anova analizi yapılmıştır. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Medeni Durum Sayı         Yüzde Cinsiyet            

Sayı  

       Yüzde 

Evli 148 47,4 Erkek  165 47,1 

Bekâr  164 52,6 Kadın  147 52,9 

Eğitim Düzeyi    Çalışma süresi   

Lise 14 4,5 5 yıldan az 169 54,2 

Ön Lisans 19 6,1 6-10 yıl 55 17,6 

Lisans 219 70,2 11-15 yıl 32 10,3 

Yüksek Lisans 57 18,3 16-20 yıl 29 9,3 

Doktora  3 1,0 20 yıldan fazla 27 8,7 

Gelir durumu    Meslek Türleri   

1000-5000 123 39,4 Avukat 76 24,4 

5001-10000 123 39,4 Eczacı 70 22,4 

10001-15000 45 14,4 Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir ve 

Serbest Muhasebeci 

126 40,4 

15001 ve üstü 21 6,7 Diyetisyen 40 12,8 

Yaş       

20-25 68 21,8  

26-30 93 29,8  

31-35 62 19,9  

36-40 41 13,1  

41-45 18 5,8  

46-50 18 5,8  

51 ve üstü 12 3,8  

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerinin dağılımını belirlemek için frekans 

analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet dağılımının 

%47,1’in kadınlardan, %52,9’un erkeklerden oluştuğu saptanmıştır. Katılımcıların yaş değişkeni 

dağılımında çoğunluğun %29,8’i 26-30 yaş aralığında olduğu, %21,8’i 20-25 yaş aralığında 

olduğu, %19,9’u 31-35 yaş aralığında olduğu bulgulanmıştır. Dolayısıyla %71,5 oranıyla 

katılımcıların büyük çoğunluğunu genç çalışanlar oluşturmuştur. Ankete katılanların medeni 

durum değişkenine göre dağılımında %47,4’ ünün evli, %52,6’sının bekâr olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların eğitim durumları dağılımına göre ağırlıklı olarak %70,2 lisans mezunları oldukları 

daha sonra bunu %18,3 ile yüksek lisans ve%6,1 ile ön lisans mezunları takip etmiştir. 

Katılımcıların meslek düzeylerine göre dağılımına göre serbest muhasebeci mali müşavir ve 

serbest muhasebecilerin%40,4 oranıyla katılımcıların çoğunluğunu oluşturduğunu daha sonra 

bunu %24,4 oranıyla avukat katılımcılar takip etmiştir. 

Anketi yanıtlayanların mesleki deneyimleri göz önüne alındığında katılımcıların yarısından 

fazlasının %54,2 oranıyla 5 yıldan az çalışma süresinin olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla 

katılımcıların %17,6 oranıyla 6-10 yıl, %10,3 oranıyla 11-15 yıl, %9,3 oranıyla 16-20 yıl, %8,7 

oranıyla 20 yıldan fazla çalışma sürelerinin olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların gelir durumlarına göre dağılımı ise şöyledir: 1000-5000 arasında gelir elde den 

kişilerin %39,4 oranına sahip olduğu; 5001-10000 arasında gelir elde eden kişilerin de %39,4 
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oranıyla yüzdelik olarak aynı dağılıma sahip olduğu görülmektedir. 10001-15000 arasında gelir 

sağlayanların %14,4 oranına sahip olduğu,15001 ve üstü gelir sağlayanların oranı ise %6,7’dir. 
  Tablo 2. Araştırmada Yer Alan Değişkenlerin Güvenilirlik Analiz Sonuçları 

Değişkenler Önerme Sayısı Cronbach Alfa Değeri 
Yapılan İşin Anlamlılığı 3 ,947 

İşten Ayrılma Niyeti  5 ,918 

Ankette yer alan ölçeklerin her birinin güvenirliliklerinin test edilmesinde Cronbach Alfa 

değerleri ile ölçümlenmiştir. Literatüre göre, değişkenlerin değerinin 0,7’nin üzerinde olması 

güvenilir olduğunu göstermektedir (Kayış,2014). Bu bilgiden hareketle tablo 2. incelendiğinde 

yapılan işin anlamlılığı (,947) ile işten ayrılma niyeti (,918) değişkenlerinin çok yüksek düzeyde 

güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir.  
Tablo 3. Çalışma süresine Göre Yapılan İşin Anlamlılığı Arasında Farklılaşma (Anova Testi) 

Değişkenler Çalışma Süresi N Ortalama Std. Sapma f Sig. 

Yapılan İşin 

Anlamlılığı 

5 yıldan az 169 4,3609 ,84392  

 

 

1,87300 
 

0,115 

6-10 yıl 55 4,4364 ,84589 

11-15 yıl 32 4,1354 1,18491 

16-20 yıl 29 4,5287 ,99010 

20 yıldan fazla 27 4,7160 ,48660 

Total 312 4,3974 ,88059 

Ankete katılan çalışanların çalışma süresine göre yaptıkları işi anlamlı bulmaları arasında 

farklılığın olup olmadığını test etmek için ANOVA analizi yapılmıştır. Tablo 3’te görüldüğü 

üzere katılımcıların çalışma süresine bağlı olarak yapılan işin anlamlı bulma algıları arasında 

(f=1,873, p=0,115) anlamlı bir farklılık yoktur.  Diğer bir ifadeyle elde edilen bulgular, 

çalışanların yapılan işin anlamlılığı puanlarının çalışma süresine göre farklılaşmadığını 

göstermektedir ( p>0,05). Dolayısıyla geliştirilen “H1: Çalışma süresine göre çalışanların yapılan 

işi anlamlı bulma algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma vardır.’’ hipotezi 

reddedilmiştir. 

Tablo4. Meslek Türlerine Göre Yapılan İşin Anlamlılığı Arasında Farklılaşma (Anova Testi) 

Değişkenler Meslek N Ortalama Std. Sapma 
F Sig. 

Tukey testi (Anlamlı 

Fark) 

Yapılan 

İşin 

Anlamlılığı 

Avukat  76 4,5877 ,64834  

 

 

 

3,58200 
0,014 

*Avukat/Muhasebeci  

(,024) 

Eczacı  70 4,5429 ,72270 *Eczacı/Muhasebeci  

(,073) 

Muhasebeci  126 4,2275 1,00722 *Muhasebeci/Avukat 

(,024) 

*Muhasebeci/Eczacı  

(,073) 

Diyetisyen  40 4,3167 ,99557 - 

Toplam 312 4,3974 ,88059  

 

Katılımcıların meslek türlerine göre yaptıkları işi anlamlı bulmaları arasında anlamlı farklılığı test 

etmek amacıyla ANOVA analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar tablo 4’te gösterilmiştir. 

Yapılan ANOVA analizinde katılımcıların meslek türlerine bağlı olarak yaptıkları işi anlamlı 

bulmalarında (F:3,582; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Fark 

yaratan grubu bulmak için Post Hoc ikili karşılaştırmalardan Tukey testi uygulanmıştır.  Tukey 

testine göre avukatlar ile muhasebeciler arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma vardır (,024). 

Bununla birlikte eczacı ile muhasebeciler arasında istatistiksel olarak çok güçlü olmasa da anlamlı 

bir farklılığın oluştuğu görülmektedir (,073). Bu sonuçlara dayalı olarak avukat katılımcıların 

diğer meslek mensubu çalışanlarına göre iş faaliyetlerine daha fazla anlam yükledikleri 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle katılımcıların mesleklerine göre yaptıkları işi anlamlı bulma 

düzeyleri değişiklik göstermektedir. Bu bulgulardan hareketle “H2:Çalışanların yapılan işin 

anlamlılığı algıları arasında meslek türlerine göre bir farklılaşma vardır.” hipotezi kabul 

edilmiştir. 
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Tablo 5. Çalışma Süresine Göre İşten Ayrılma Niyeti Algılarında Farklılaşma (Anova Testi) 

Değişkenler 
Çalışma 

Süresi 
N Ortalama Std. Sapma 

F Sig. 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

5 yıldan az 169 1,9467 1,05580  

 

 

1,531 
 

0,193 

6-10 yıl 55 1,7318 1,08104 

11-15 yıl 32 1,7969 1,01488 

16-20 yıl 29 1,5603 ,87028 

20 yıldan fazla 27 1,5 926 ,92286 

Total 312 1,8269 1,03345 

 Katılımcıların çalışma süresine göre işten ayrılma niyeti algıları arasında farklılığın olup 

olmadığını test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. ANOVA testi 

sonuçları tablo 5’te görüldüğü üzere katılımcıların çalışma süresine bağlı olarak işten ayrılma 

niyeti algısı arasında ( f=1,531, p=0,193) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

Bu sonuca dayalı olarak “ H3: Çalışma süresine göre çalışanların işten ayrılma niyeti algıları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma vardır.”hipotezi reddedilmiştir. 
Tablo 6. Meslek Durumuna Göre İşten Ayrılma Niyeti Algısı Arasında Farklılaşma (ANOVA Testi) 

Değişkenler Meslek N Ortalama Std. Sapma 
F Sig. 

Tukey testi (Anlamlı 

Fark) 

İşten 

Ayrılma  

Niyeti 

Avukat  76 1,6776 ,92269  

 

 

 

2,84100 
0,038 

*Avukat/Muhasebeci 

(,097) 

Eczacı  70 1,6393 ,97117 *Eczacı/Muhasebeci 

(,061) 

Muhasebeci  126 2,0218 1,10046 *Muhasebeci/Avukat 

(,097) 

*Muhasebeci/Eczacı 

(,061) 

Diyetisyen  40 1,8250 1,04881 - 
Toplam 312 1,8269 1,03345  

Tablo 6’da katılımcıların meslek türlerine göre işten ayrılma niyeti algıları arasında anlamlı 

farklılığı test etmek amacıyla katılımcılardan toplanan veriler ANOVA testine tabi tutulmuştur. 

Yapılan ANOVA analizinde katılımcıların meslek türlerine bağlı olarak işten ayrılma niyeti 

algılarında (F:2,841; p<0,05) istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

ANOVA analizi sonucuna göre tespit edilen anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testine göre avukat-muhasebeci grupları 

arasında çok düşük düzeyde de olsa anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (,097). Bununla 

birlikte gruplar arası en yüksek farklılık eczacı-muhasebeci ikilisinde olmasına karşın bu gruplar 

arasındaki farkın da istatiksel olarak güçlü bir anlamlılığa işaret etmediği görülmektedir (p=0,61). 

Bu bulgulara dayalı olarak “H4:Çalışanların işten ayrılma niyeti algıları arasında meslek türlerine 

göre bir farklılaşma vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ  

Bu araştırmada,  çalışanların yaptıkları işi anlamlı bulmalarını ve işten ayrılma niyeti algılarının 

çalışma süresi ve meslek türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı irdelenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma kapsamında Malatya ilinde faaliyet gösteren beş farklı meslek mensuplarından basit 

tesadüfi yöntemiyle seçilen 312 çalışan üzerine anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında 

geliştirilen hipotezleri test etmek için uygulanan anket verileri ANOVA analizine tabi 

tutulmuştur. 

Araştırmaya katılan çalışanların meslek grupları bakımından yapılan işin anlamlılığı ve işten 

ayrılma niyeti puanlarının meslek grupları arasında anlamlı farklılık oluştuğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuca dayalı olarak araştırmanın amacı ve problemi doğrultusunda geliştirilen H2 ve H4 

hipotezleri kabul edilmiştir. Bu bulgu konuyla ilgili benzer çalışma yapan Gürses (2006), Ünal 

(2005), Dolunay (2002) ve Ok (2002)’un çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Buna karşın 

araştırmaya katılan meslek mensubu çalışanlarının çalışma süresi bakımından işten ayrılma niyeti 
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ve yapılan işin anlamlılığı puanlarının çalışma süresine göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. 

ANOVA analizi sonuçlarına bağlı olarak H1 ve H3 hipotezleri reddedilmiştir. Öyle ki çalışma 

süresi bakımından kurumda uzun süre çalışanlar, işe yeni başlamış olanlara göre yaptıkları iş 

faaliyetlerine daha fazla anlam yüklemektedirler. Bu durumun doğal sonucu olarak çalışanların 

işten ayrılma niyetinde bulunmamaları beklenirken bu çalışmada beklenenin aksine bir sonuca 

varılmıştır. Bu sonuç konuyla ilgili benzer çalışma yapan Demirkol (2006)’un çalışma 

sonuçlarıyla benzerlik gösterirken; Ay ve Avşaroğlu (2010), Yanık (2016),  gibi araştırmacıların 

sonuçlarıyla farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın Kısıtları ve Kurum Yöneticileri İle Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

Bu çalışma araştırmaya katılan meslek mensubu çalışanlarının yapılan işin anlamlılığı ile işten 

ayrılma niyeti algıları, araştırma anketinde yer alan sorulara verilen cevaplarla sınırlıdır. 

Bu çalışma sadece Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla sınırlı tutulmuştur.  

Bununla birlikte bu çalışma profesyonel meslek mensupları üzerine çalışma süresi ve meslek 

grupları bakımından yapılan işin anlamlılığı ile işten ayrılma niyeti algılarını inceleyen ilk çalışma 

olduğundan bu etkinin bölgesel bazda araştırma yapılıp karşılaştırma yapılması uygulayıcılara 

katkı sağlayacaktır.  

 Araştırma ankete katılan meslek mensuplarının çalışma süresi ve meslek türleri değişkenleriyle 

sınırlı tutulmuştur. Bu bakımdan profesyonel meslek mensupları üzerine yapılan işin anlamlılığını 

ve işten ayrılma niyetini etkileyen diğer demografik değişkenlerle veya farklı kavramlarla 

araştırma yapılması önerilebilir.  

 Sendikaların/odaların/baroların üst düzey yöneticileri, meslek mensuplarını bağlı oldukları 

kurumda görevlendirirken onların yetenek ve standartlarına uygun görevler vermeli böylece 

meslek çalışanları yaptıkları işe anlam yükleyerek işlerinden ayrılmaları önlenebilir. 

Her bir meslek mensubu kendi mesleklerinin özel gün ve haftalarında farklı etkinlikler 

düzenleyebilmelerine destek verilmeli ve etkinliklerde daha fazla inisiyatif alabilmelerine izin 

verilmelidir. 
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Abstract  

The Sustainable Development Goals (SDGs) represent the world’s comprehensive plan of action 

for social inclusion, environmental sustainability and economic development. The SDGs will be 

central to how the oil and gas industry communicates and frames its contribution to sustainable 

development going forward. This study was conducted with the aim of redefining business of oil 

countries the context of the UN sustainable development program  by documentary method. 

According to the results of this study oil exporting countries have to build economic 

diversification strategies in parallel with the effort to create innovative solutions for the 

exploitation of oil reserves in order to achieve SDGs including lower carbon emissions. 

Keywords: Business, Oil Countries, UN Sustainable Development Program. 

INTRODUCTION 

1. SUSTAINABLE DEVELOPMENT: TRENDS & IMPLICATIONS 
 

The Sustainable Development Goals (SDGs) form part of ‘Transforming our world:The 2030 

Agenda for Sustainable Development’ adopted in September 2015 by the 193 United Nations 

Member States (UNDP, IFC and IPIECA, 2017). Achieving the SDGs by the target of 2030 will 

require unprecedented cooperation and collaboration among governments, non-governmental 

organizations, development partners, the private sector and communities. While governments 

have the primary responsibility to prioritize and implement approaches to meeting the SDGs, the 

private sector and civil society will play a critical role in the implementation of national plans. 

Indeed, governments are likely to rely to a high degree on businesses and investors in support of 

delivery. The oil and gas sector is an important global industry and it can have both positive and 

negative impacts on a range of areas covered by the SDGs. 

The SDGs will be central to how the oil and gas industry communicates and frames its 

contribution to sustainable development going forward. 

IPIECA, the global oil and gas industry association for environmental and social issues in 

partnership with the United Nations Development Program (UNDP) and the International Finance 

Corporation (IFC) have developed a new report entitled "Mapping the oil and gas industry to the 

Sustainable Development Goals: An Atlas" to explore the links between the oil and gas industry 

and the SDGs. It seeks to facilitate dialogue and a shared understanding of how the industry can 

most effectively support the achievement of the SDGs. By mapping the linkages between the oil 

and gas industry and the SDGs, the aim of this Atlas is to encourage oil and gas companies to 

further incorporate relevant SDGs into their business and operations validate their current efforts 

and spark new ideas.  

The Atlas is intended to facilitate conversation on, and greater awareness of, the ways in which 

oil and gas companies, working both individually and collaboratively with governments, 

communities, civil society and other partners, can help to achieve the SDGs. 

With careful planning and implementation, the oil and gas industry has the opportunity to 

contribute across all SDGs, either by enhancing its positive contributions or by avoiding or 

mitigating negative impacts. Throughout the Atlas, both baseline improvements as well as 

mitigating steps are considered to be contributions to the SDGs. Overall, oil and gas production 

can foster economic and social development by providing access to affordable energy, 
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opportunities for decent employment, business and skills development, increased fiscal revenues, 

and improved infrastructure. 

The Atlas outlines the typical roles and responsibilities of key stakeholders in enhancing the 

industry’s contribution to sustainable development. It presents examples of good practice in the 

industry, alongside existing knowledge and resources on sustainable development that could help 

the industry make useful contributions to the SDGs. 

Achieving sustainable development requires multi-sectoral and multi-disciplinary approaches and 

many of the challenges the SDGs address are beyond an individual company’s capabilities or 

control. To realize the full potential to contribute to the achievement of the goals, oil and gas 

companies should engage in meaningful multi-stakeholder dialogue with relevant actors locally 

and nationally to identify joint SDGs priorities and collectively define potential coordinated 

responses to the SDGs in the local context. 

There is a good business case for taking action on the SDGs, which represent an important 

opportunity for companies, as aligning with the sustainable development agenda can lead to 

greater efficiencies, cost savings and competitiveness, and enhance social license to operate. 

The 17 SDGs are closely interlinked and many of the examples of integration into core business, 

collaboration or leverage that are presented in the Atlas will impact multiple goals. The Atlas 

highlights the need for companies to proactively consider taking an integrated approach to the 

SDGs, by examining how interventions in one area may also bring synergies or trade-offs in other 

areas. 

The oil and gas industry is working to be part of the solution, helping to ensure benefits both for 

today and for future generations, while supporting efforts to reduce negative impacts. The 

industry’s vast global footprint presents an opportunity to have a meaningful and sustainable 

impact on the attainment of the SDGs, while playing an important role in providing the energy 

that is essential for the growth of strong economies. 

The oil and gas industry is vital to the global economy and many national economies, including 

in developing and emerging countries. This means the industry is also central to sustainable 

development, as oil and gas are key pillars of the global energy system and, as such, are drivers 

of economic and social development (UNDP, IFC and IPIECA, 2017). 

The global challenge is to ensure access to affordable, reliable and sustainable energy while 

moving towards a low-emissions future. Even with a transformation of the energy system, the oil 

and gas industry will play a significant role and will be a key contributor to achieving the SDGs. 

Any description of sustainable development that does not lend credence to social, economic, and 

environmental pillars, might not be given the recognition expected. It, summarily, defines 

sustainable development as, "the principle for meeting human development goals while at the 

same time sustaining the ability of natural systems to provide the natural resources and ecosystem 

services, upon which the economy and society depend".  

This sustainability triangle offers a great insight including economic sustainability(which 

encompasses economic diversity, as well as accumulation of man-made capital and technical 

progress) does not stand on its own; it draws upon and is strengthened by natural capital from the 

environment sustainability that implies concepts such as resilience, biodiversity and natural 

resources and social sustainability that include the concepts of empowerment, inclusion and 

governance. 

2. ECONOMIC SUSTAINABILITY  

 

Oil and gas have been explored and produced in oil producing countries for more than two 

hundred years and during these years has been a period of key decisions, large-scale infrastructure 

and production projects, investment flows, and active business participation. Today, developing 

oil and gas resources is considered to be an important tool for ensuring national economic growth. 

Today, oil and gas projects are being implemented against the background of high instability and 

rapid changes in the global energy system. The situation worsened in 2020 when the COVID-19 

pandemic exacerbated the imbalance in the market. Global consumption of oil decreased by 
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almost 9%, and that of natural gas fell by 2%. It is predicted that the decline in global demand for 

hydrocarbons and price volatility may remain for the long term. The structure of the global oil 

and gas market is changing greatly and the competition between different types of fuels is growing 

under the influence of decarburization processes and the intensive development of the renewable 

energy sector. As new players and production regions emerge, it causes changes in market shares 

and the pricing mechanism for resources, with competition growing in both traditional and new 

markets. To grow and prosper, the oil and gas industry needs to introduce advanced technologies 

and take the path of innovative upgrading(Cherepovitsyn, Rutenko ve Solovyova, 2021). 

Surprisingly, many developing countries that are rich in crude oil build their economies around 

resource revenue anyway. With the focus being crude oil revenue, which has been seen as the 

major natural resource revenue-driver across the world above other resources. It was observed 

that more than 70% of their GDP was crude oil-dependent. This makes them susceptible to crude 

oil price volatility. This challenge, referred to as over-dependence on crude oil revenue, is further 

complicated by the basic truth that crude oil is non-renewable; depleting fast with population 

increase and production demands (Ologunde, Kapingura ve Sibanda, 2020). 

Under such circumstances, oil exporting countries have to build economic diversification 

strategies in parallel with the effort to create innovative solutions for the exploitation of oil 

reserves in order to achieve SDGs including lower carbon emissions. 

Economic diversification entails the process of reducing the dependence on a single source of 

output, income, employment, and government revenues etc. The basic idea behind economic 

diversification, therefore, is to develop the kind of diverse sectors that make significant value 

addition in an economy rather than relying on a single sector. In other words, the underlying 

objective is to enhance the performance of non-mineral sectors such as agriculture, 

manufacturing, services, construction, infrastructure, tourism, information and communication 

technology, finance etc. Diversification plays significant role in sustaining long term economic 

growth and development of the countries. It helps to maintain and/or create international 

competitiveness in the world economy. An obvious advantage of economic diversification is that, 

it help to create resilient economy able to mitigate the likelihood of occurrences of business 

fluctuations. Economic diversification reduces fluctuations in various macroeconomic variables 

and declines the possibility of exhaustion of natural resources. This is particularly relevant to 

Middle Eastern region given that almost every country is dependent directly or indirectly on 

natural resources such as oil and gas (Malik and Masood, 2020). 

Some of the measures that can be taken in the context of economic diversification include: 

1. Administrative Reforms 

2. Financial Sector Reforms 

3. Foreign Direct Investment 

4. State Enterprise Reform and Privatization 

5. Labor Market Reforms 

6. Decarbonizes the production of oil and gas 

7. Carbon capture and sequestration 

8. Further integrate downstream toward non-fuel uses 

9. The hydrogen economy 

3. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

 

At the same time, the current trend in the global energy industry demonstrates a shift in the 

attitudes towards hydrocarbon resources from maximizing profits to rationalizing consumption, 

adhering to stringent environmental regulations, introducing innovations, and solving social 

problems in the regions where oil and gas companies operate. 

Consequently, a new view is emerging on the prospects for the development of the oil and gas 

industry which is influenced by the current trends in the global energy system, the reorientation 

of government policies towards the social sphere, the urgency of environmental issues in the 

resource sector, and the adoption of knowledge intensive technologies in the oil and gas industry. 
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The foundation for the sustainable development of the oil and gas resources lies in integrating 

work on the socioeconomic development of the region, the protection and preservation of 

vulnerable ecosystems, and the extensive use of innovations in science and technology to solve 

production and management problems (Cherepovitsyn et al., 2021). 

The emergence of trends towards environmental friendliness In recent years means that for the 

successful implementation of oil and gas projects, it becomes insufficient to focus solely on 

economic results. The scale of projects for the development of resources encompasses not only 

the volumes of production but also the impact they have on the region, including its social and 

environmental parameters. 

Whether it is possible to exploit natural resources in a sustainable manner has been a controversial 

topic for many years. Some researchers come to the conclusion that sustainable extraction of non-

renewable resources is impossible and argue that the development of oil and gas resources 

contradicts the environmental aspect of sustainable development. Thus the concept of 

sustainability is becoming an integral part of exploiting oil and gas resources and has been 

identified as a main priority in the exploration of oil and gas reserves because any production 

activities might cause an irreversible impact on the natural environment. Therefore, high level of 

ecological risks has to be taken into consideration. oil and gas projects are widely discussed 

through the prism of the rational use of mineral resources and a minimization of environmental 

threats. This is explained by the high risks of environmental consequences (such as oil spills and 

environmental pollution) and the impossibility to react promptly due to difficult climatic 

conditions. 

In 2020, a number of foreign banks—UBS (Zurich, Basel, Switzerland), Wells Fargo and 

Company (San Francisco, CA, USA) and Goldman Sachs (New York, NY, USA) announced 

restrictions on investments in oil and gas projects, as they do not meet the targets of the climate 

agenda (Cherepovitsyn et al., 2021). 

This is prompting even greater and faster adoption of sustainability measures across the industry, 

so we can expect to see a lot more instances of companies exploring the following:  

1. Better use of data 

2. Decreasing freshwater usage 

3. Improving water recycling efforts 

4. Reducing methane leaks 

5. Used oil recycling 

6. Streamlining/improving processes 

7. Creating digital oilfields 

8. Greater acquisition and use of renewable energy 

4.CONCLUSION  

Countries that are over-dependente on crude oil revenue are always susceptible to crude oil price 

volatility. As oil is an exhaustible resource, oil revenues will eventually dwindle. While some oil-

exporting Arab countries have a long oil production horizon, hydrocarbon resources in a number 

of others (e.g. Bahrain, Oman) are expected to be depleted in the foreseeable future. 

Governments’ resources will diminish and their capacity to support economic growth will be 

impaired. Economic diversification would sustain economic growth when oil resources are 

depleted. Sustaining growth can be maintained by economic diversification. This requires 

developing new sectors such as agriculture, services, infrastructure, tourism, information and 

communication technology, and finance. Creating aternative sources of revenues is not only 

crucial as the oil and gas industry faces several challenges. Such diversification will also help 

countries reach more sustainable and socially-balanced economies by creating new jobs, 

improving social inclusion, and reducing e.g. income inequality. 
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Abstract 
Racial diversity has attracted a lot of attention in the U.S. in recent years. As a result, companies have begun to 

incorporate racial diversity into their marketing strategy to strengthen brand perceptions. The most-watched US 

television event is the Super Bowl, and companies have begun to feature racial diversity in Super Bowl commercials. 

Although Super Bowl commercials have been extensively researched, no previous study has examined their 

effectiveness in promoting racial diversity among Generation Z. The purpose of this study is to examine how racially 

diverse Super Bowl commercials affect Generation Z’s brand perceptions and predict costly behaviors. The study uses 

a multidisciplinary approach combining self-report and neurophysiological responses. This study was conducted with 

100 participants who completed the Brand Association Reaction Time Test (BARTT), a short version of the Implicit 

Association Test (IAT). The BARTT was administered before and after watching the commercials, and 

neurophysiological responses such as heart rate, galvanic skin response, and facial expressions were collected 

throughout the study. The results of this study suggest that the IAT has a positive application for evaluating commercials 

with racially diverse commercials. Second, the IAT results suggest that Super Bowl commercials with racially diverse 

content can positively influence Generation Z's brand perceptions. 

Keywords: Super Bowl commercials, Advertising, Diversity, Neuromarketing, Race, Generation Z 

INTRODUCTION 

  
The United States is often referred to as the melting pot of the world because of its multicultural 

society, and marketing managers are now increasingly aware that targeted marketing to 

multiracial audiences is essential for a product or a service to be profitable (Baxter, 2007). 

Currently, the racial diversity trend is increasing, with Generation Z being the most racially 

diverse generation (Fry & Parker, 2018; Barroso, 2020). As a result, companies have begun to 

feature racial diversity in their Super Bowl commercials (King, 2012). 

 This strategy is evident in the Super Bowl, which is considered to be the most high-profile 

sporting event with the largest audiences in the US and more than 40% of the US households 

watching the commercials (Hartmann & Klapper, 2018). For this occasion, companies create the 

best and most expensive commercials, with a price tag of $5 million for a 30-second commercial 

(McAllister & Galindo-Ramirez, 2017; Branikas & Buchbinder, 2021). 

Although Super Bowl commercials are often considered as a model for modern advertising in the 

US (McAllister & Galindo-Ramirez, 2017), previous studies show that minority groups featured 

in Super Bowl commercials are not appropriately portrayed as main characters and that subtle 

racial stereotypes are still present in many of the commercials (Taylor et al., 2019). In addition, 

no previous study has examined the effectiveness of the commercials in promoting racial diversity 

and the impact on brand association and consequent costly behavior among Generation Z. 

Furthermore, following LC4MP theory (Lang, 2009), scholars recommend assessing advertising 

using a multidisciplinary approach that combines self-report, neuropsychological measures, and 

behavioral responses (Bradley and Lang, 2000; Falk et al., 2012; Varan et al., 2015). Although 

Super Bowl commercials have been extensively researched using neuro tools, further research is 

needed to implement triangulation of methods to measure the effectiveness of social campaign 

commercials. 

Additionally, a specific variation of the IAT, Brand Association Reaction Time Test (BARRT) is 

used to measure brand association (Till et al., 2011; Mauri et al., 2021)  and it has been used in 

several studies to examine video advertising effects on brand associations (Anderson & Simester, 

2013; Caldato et al., 2020) but the literature shows a lack of research on the implementation of 

the BARTT on Super Bowl commercials and social campaign advertising like TV commercials 
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that promote racial diversity. We believe the BARTT can be a useful tool to gain insights on social 

campaign commercials’ effect on brand associations. 

Therefore, in this study we use a multidisciplinary approach that includes a self-report 

questionnaire, neuroscience tools such as the Brand Association Reaction Time Test (BARTT), 

Facial Expression Analyzing (FEA), Galvanic Skin Response (GSR), Electrocardiography 

(ECG), and behavioral responses combined to measure the effectiveness of Super Bowl 

commercials promoting racial diversity among Generation Z and whether they have a positive 

effect on creating diverse brand perceptions and brand donations. 

Conceptual Framework 
Using a multidisciplinary approach, the study examines whether Super Bowl’s racially diverse 

commercials have a significant and positive effect on Generation Z's brand perceptions and how 

neurophysiological attention and emotion (valence and arousal) mediate this relationship. The 

study also measures whether brand perception influences participants' brand donation and 

donation amount. 
 

Figure 1. Conceptual Model 

 
Using the BARTT, we posit that watching commercials that promote racial diversity has a 

significant and positive effect on creating a more diverse brand perception for the participants 

who are also customers of Airbnb, Coca-Cola, and T-Mobile. 

H1: Racial diversity promoting commercials Airbnb (a), Coca-Cola (b), and T-Mobile (c) have a 

significant and positive effect on creating a diverse brand perception  

We also predict that commercials from Airbnb, Coca-Cola, and T-Mobile promoting racial 

diversity will affect the neurophysiological level of attention of participants viewing the 

commercials, as measured by heart rate and heart rate variability. In addition, we hypothesize that 

the Airbnb, Coca-Cola, and T-Mobile commercials promoting racial diversity will influence the 

neurophysiological level of emotion (valence and arousal) of participants viewing the 

commercials, as measured by FEA and GSR. 

H2: Racial diversity promoting commercials have a significant and positive effect on increasing 

participant attention on Airbnb (a), Coca-Cola (b), and T-Mobile (c) 

H3: Racial diversity promoting commercials have a positive effect on participant emotion in 

terms of valence and arousal on Airbnb (a), Coca-Coca (b), and T-Mobile (c)  

We hypothesize that both the level of attention and emotions as mediators influence brand 

perceptions for commercials promoting racial diversity. 

H4: Participants' level of attention positively mediates diversity promoting commercials’ effect 

on creating diverse brand perception. 

H5: Participants’ level of emotion (arousal and valence) mediates diversity promoting 

commercials’ effect on creating diverse brand perception. 

Finally, we hypothesize that brand perception acts as a mediator in participants' decision whether 

to donate to the brand for Airbnb, Coca-Cola, and T-Mobile commercials promoting racial 
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diversity. In addition, we hypothesize that brand diversity perceptions will influence participants' 

donation levels to the same commercials promoting racial diversity.  

H6: Diverse brand perception mediates the diversity promoting commercial’s effect on 

participant brand donation. 

H7: Diverse brand perception mediates the diversity promoting commercial’s effect on 

participant brand donation amount of Airbnb (a), Coca-Cola (b), and T-Mobile (c). 

Research Methodology  

 

The study was conducted at Allegheny College between November and December 2021 with a 

total of 100 students (53 F, 47 M, average age 20.47) participating in a laboratory experiment. 

Participants were recruited by distributing flyers and by a snowballing method. According to 

Mauri et al., (2021), the BARTT requires at least 80 participants to produce statistically 

significant results. To qualify the sample, participants also had to be over 18 years old and under 

25 years old to be considered Generation Z (Dimock, 2019). 

As shown in Figure 2, participants first completed the BARTT training accessible through an 

online link on the software Testable. Then they were carefully instructed to respond quickly while 

providing accurate answers. The training and the instruction of the BARTT served as an action to 

limit the possible effect of “remarkable variability” (Fazio, 1990) and to yield more accurate data. 

Then, participants completed the BARTT pre-test to measure the participant's brand associations 

prior to viewing the selected commercials. 

After completing the pre-test, the participants viewed the commercials on a monitor screen while 

their biometric data were collected through the equipped Shimmer GSR sensors to measure 

emotional arousal (Lynn, 2013), Shimmer ECG sensors to measure cognitive processing and 

attention (Jenning, 1992), and  iMotion’s highly validated Facial Expression Analysis software 

Affectiva to measure emotional valence (Kulke et al., 2020). The data from the Facial Expression 

Analysis and the sensors were integrated and synchronized in the iMotions software 9.1. 

Immediately after viewing the commercials and following the requirements of BARTT (Till, 

2011; Mauri et al., 2021), participants completed a BARTT post-test to measure the change in 

brand associations after viewing the commercials. Later, participants completed a questionnaire 

to record their behavioral intentions regarding a potential donation to the brands' diversity 

initiative in the commercials and the amount. 
 

 
Figure 2. Research Design 

Findings and Discussion (Partial) 
 

To answer Hypothesis 1, which states that watching commercials promoting racial diversity will 

have a significant and positive effect on perceptions of a more diverse brand among participants 

who are also customers of Airbnb, Coca-Cola, and T-Mobile, we analyzed data from BARTT. 

Student's T-test analysis was applied to the Strength of Association (SoA) data for each brand. 

The results show significant differences when comparing the pre-test and post-test data sets, as 

shown in Table 1. For this analysis, we only considered participants' "Yes" responses indicating 

a positive association with the brand and attribute (e.g., when a participant responds "Yes" to 

Airbnb and the attribute "Diverse"). We then removed the outliers from the dataset, i.e., the 

responses that were below 300 ms and above 3000 ms were removed because the participant 

barely saw the attribute or looked at it for too long  (Till et al., 2011; Mauri et al., 2021). 
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Once the outliers were removed, a two-tailed Student's t-test was conducted for each of the 

associations (racist, diverse, sexist, inclusive, black, white, female, male, Hispanic, Asian) for 

statistical analysis of the SoA data from the pretest and posttest of the brands. For Airbnb, 5 

(Asian, diverse, inclusive, male, and white) of 10 items changed with statistically significant 

differences. Next, Coca-Cola performed better by changing 6 of the 10 items (Asian, Black, 

Diverse, Hispanic, Inclusive, Male). Finally, T-Mobile moved 4 (Diverse, Hispanic, Inclusive, 

White) of the 10 items, making it the brand with the lowest number of moved items with 

statistically significant differences when comparing the pretest and posttest data sets. These 

results show that Coca-Cola's commercials have the strongest effects on short-term changes in 

the strength of brand associations compared to Airbnb and T-Mobile. Although there were 

differences in the number of items moved, all three commercials were able to elicit short-term 

associations with "Diverse" and "Inclusive." 

These results are interesting because out of all the commercials presented, Coca-Cola's 2014 

Super Bowl commercial "It's Beautiful" is considered to be the most controversial commercial 

because it sang the patriotic song "America the Beautiful" in 7 different languages and promoted 

multiculturalism in the United States (Marlow, 2015). Although this commercial generated many 

negative reactions at the time, it was able to generate the most short-term brand associations 

among Generation Z out of the 3 brands. As the most racially diverse generation, Generation Z is 

also more passionate about social change and a just world for all (Grow & Yang, 2018), and their 

positive BARTT test score for commercials that promote racial diversity may illustrate this trait. 

Not only did the most controversial commercial about racial minorities and immigrant groups 

produced the greatest change across a range of short-term associations, but all three commercials 

were able to elicit short-term associations with "Diverse" and "Inclusive" among Generation Z. 

Table. 1 SoA measured in milliseconds of the number “Yes” answers over the sample (100). The 

values in bold indicate a significant difference between the pre and post-tests. 

 Airbnb 

(Pre-test) 

Coca-Cola 

(Pre-test) 

T-Mobile 

(Pre-test) 

Airbnb 

(Post-test) 

Coca-Cola 

(Post-test) 

T-Mobile 

(Post-test) 

Asian 

1645 1516 1447 
1119  

(p=0.011) 

1214 

(p=0.022) 

1195 

 

Black 

1639 1636 1828 1329 
1151 

(p=0.001) 1350 

Diverse 

1446 1437 1747 
1183 

(p=0.004) 

1169 

(p=0.0000007) 

1143 

(p=0.00000004) 

Female 1439 1522 1367 1358 1293 1265 

Hispanic 

1614 1534 1795 1409 
1278 

(p=0.037) 

1250 

(p=0.001) 

Inclusive 

1702 1471 1665 
1207 

(p=0.000000.9) 

1207 

(p=0.007) 

1134 

(p=0.000002) 

Male 

1717 1527 1538 
1365 

(p=0.031) 

1263 

(p=0.011) 1344 

Racist 1756 1627 1828 1349 1294 1893 

Sexist 2167 1578 1872 1779 1419 1426 

White 

1598 1408 1546 
1296 

(p= 0.016) 1343 
1261 

(p=0.008) 
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We are currently working on data analysis of the other hypothesis. 

 

Conclusions and Recommendations (Partial) 

Our study demonstrates the applicability of the BARTT to evaluate the impact of social campaign 

commercials on brand associations. The results suggest that Super Bowl commercials that 

promote racial diversity can positively influence brand perception. Furthermore, the results of this 

study suggest that Generation Z audiences are likely to be receptive to commercials that promote 

racial diversity, even if it was previously viewed as controversial in public discourse. 

With the findings from this study, marketers are encouraged to actively promote racial diversity 

in a world that is becoming increasingly diverse. Specifically, when targeting Generation Z, 

marketers should strive to positively influence brand associations by accurately representing 

multicultural and multiracial consumers in the United States. 

Although this study provides important insights about Generation Z and Super Bowl commercials 

promoting racial diversity, it is important to note that this study was conducted with student 

participants from a single college, which limits the results to represent this specific population. 

Further research should focus on Generation Z participants from different educational, 

socioeconomic, and cultural backgrounds to better represent the entire generation. In addition, 

this study focused on participants' short-term brand associations, but not on participants' long-

term associations and memory. Future research should therefore also focus on measuring long-

term associations with the brand after the commercials have aired. 
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Abstract 
  

The Green Supply Chain is a strategic tool used by organizations in developed countries to save 

the environment by reducing pollutants and waste that have negative impacts. Organizations 

attempt to develop their profit strategy and expand market share in two ways. First and foremost, 

environmental threats are being decreased, and efficiency is being increased. Second, there is the 

question of resource conservation. The current study will assess the demands of the green supply 

chain in emerging countries using a five-pronged balanced scorecard technique. It is a thorough 

and straightforward conceptual model in the evaluation of the green supply chain based on 

reviews of the same literature in this field. 

Keywords: Supply chain, Green supply chain Requirements, Balanced Score Card. 
 

1. Introduction 

 The current success of industrialized countries in attaining their ambitions necessitates a shift 

from the old supply chain to the green supply chain(Singh & Trivedi, 2016). reflecting their ability 

to complete their tasks (economic, social, and environmental) without causing harm to the 

environment or future generations' resources(Stekelorum et al., 2021). This occurs as 

organizations strive to build their profit plan. increase market share by focusing on lowering 

environmental impact risks and enhancing efficiency(Agi et al., 2021). Organizations in 

developing nations, particularly Iraq, are unable to keep up with advancements in a variety of 

fields(Badi & Murtagh, 2019). Traditional management, management, and accounting 

procedures, as well as traditional information systems(Suryanto et al., 2021). A complete 

framework should be established in the management of operations and activities that takes into 

account the reduction of waste and pollutants and their influence on the environment from the 

beginning of the raw material supply chain until the delivery of the product. This report seeks to 

assess the needs of the green supply chain in Iraq's environment. 

 

2. Literature Review 

 

Since 1982, industrialized countries have worked to reduce trash (such as waste and pollutants) 

and its environmental impact(Zulqarnain et al., 2021). Academics and researchers are paying 

close attention to the supply chain since it requires firms to adopt a comprehensive framework for 

managing processes, activities, and practices(Jum’a et al., 2021). as well as the requirement to 

coordinate the transfer of resources from processor to producer to end customer(Mojumder & 

Singh, 2021). The Federation of Manufacturing Research at the University of Michigan in the 

United States of America pioneered a two-way green supply chain idea(Çankaya & Sezen, 2019). 

The first is environmental protection(Yu et al., 2021). The second is resource conservation, to 

reduce the environmental impact of products while employing raw materials through the 

implementation of environmental policies and rules(Zaid et al., 2018). The notion of the green 

supply chain derives from the traditional supply chain but is linked to environmental awareness 
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as well as attention to the environmental implications of the supply chain and the development of 

relevant measures to boost enterprises' competitive advantage(Suryanto et al., 2018). 

 

Figure 1.  The requirements for managing the green supply chain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All technological criteria for information systems and management strategies are met by 

developed countries(Fahimnia et al., 2015). It necessitates reorganizing the existing supply chain 

and taking environmental concerns into account because green supply chain operations include: 

 Environmental design: the development of a product design that takes into account the 

environmental component(Tseng et al., 2019). implementation of pollution-reduction 

techniques, as well as the separation of product components when recycled at the end of 

their useful lives(Teixeira et al., 2016). 

 Green manufacturing is a set of approaches meant to optimize the usage of available 

resources, minimize the volume of environmental pollution at all stages of the production 

process, and boost production efficiency(Singh & Trivedi, 2016). 

 Green marketing: Organizations aim to build markets and raise consumer awareness of 

green and ecologically friendly products(Stekelorum et al., 2021). Packaging and 

packaging that contribute to minimizing environmental pollution and managing 

environmentally friendly waste are both included in marketing(Agi et al., 2021). 

 Green marketing: The transportation and dispatch of commodities, particularly over vast 

distances(Badi & Murtagh, 2019). It considers the most explosive environmental gases 

and contaminants to be the most dangerous(Suryanto et al., 2018). Alternative and 

ecologically friendly modes of transportation are used to reduce pollution, provide fast 

delivery, and distribute products concurrently, rather than in repeated and tiny 

batches(Zulqarnain et al., 2021). 

Developed countries propose five general requirements aimed at encouraging the use of the green 

supply chain: 

 Environmental and resource protection laws and legislation requiring organizations to 

protect the environment and resources(Jum’a et al., 2021). 

 to increase consumer cultural awareness in favor of green products, and social 

responsibility to accomplish social welfare without jeopardizing future generations' 

resources(Mojumder & Singh, 2021). 

 The financial advantage of promoting green products made from environmentally 

friendly alternative raw materials, not only saves money but also protects the 

environment(Çankaya & Sezen, 2019). 
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 Loans and taxes that result in lower costs and higher profits for environmentally friendly 

products(Yu et al., 2021). 

Figure 2.  The Benefits green supply chain. 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. METHODOLOGY ADOPTED 

The research focuses on how to analyze the needs of the green supply chain in developing 

countries. This evaluation necessitates the use of a strategic technique to determine the outcomes 

of the review process from all financial and non-financial components(Ojah et al., 2019b). 

analyzing studies, research, and scientific papers found on the Internet and elsewhere. The Norton 

and Kaplan Balanced Scorecard is the most technologically advanced in terms of relating to 

realistic evaluation outcomes(Union et al., 2020). The Balanced Scorecard provides a 

comprehensive view of Iraqi organizations' strategic performance through an integrated set of 

perspectives: the financial perspective, the customer perspective, the internal process perspective, 

the learning and development perspective, and the community environment perspective(Ali, 

2019). 

 Financial perspective: It incorporates financial measurements linked to the measurement 

of operating revenue, return on investment(Quesado et al., 2018), and a set of objectives 

for the organization's success in fulfilling its connected objectives(Keyes, 2016). 

 Client perspective: It contains a set of objectives, standards, and all that relate to the 

organization's ability to provide for the product needs and desires of customers(Madsen 

& Stenheim, 2015), and measures of this perspective directly relate to customer 

satisfaction, responsiveness, customer retention, and market share(Hasan & Chyi, 2017). 

 internal operations perspective: it includes a set of objectives and benchmarks that 

indicate the set of internal decisions and procedures that would help the organization 

maintain a more positive relationship with its clients(Nørreklit et al., 2018). Measures of 

this point of view that are closely related to manufacturing processes include the number 

of items, damage rates, waiting time, stock turnover, and immediate delivery(Jassem et 

al., 2021). 

 Perspective on learning and growth: This perspective is linked to creativity and 

innovation for better efficiency of internal processes aimed at improving the value, 

growth(Ojah et al., 2019b), and performance of the product in the market, and measures 
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of this perspective are linked to technological models, innovative products, human 

resource training, and patents(Ali, 2019). 

 Environmental and social perspectives: this perspective is directly related to the 

environment, society(Ojah et al., 2019a), and the organization's efficiency in achieving 

social welfare and protecting the environment from pollutants and residues(Russell, 

2015). Although the measurements linked to this perspective are related to the rate of 

waste and pollution as well as the rate of social welfare(Wahyudin et al., 2021). 

Many developing countries are encountering challenges and limits in implementing the criteria 

of the green supply chain: 

 The government's vision of environmental conservation and the extent to which all 

organizations are supplied with financial and material help in the implementation of all 

elements of the green supply chain This is shown in the efficient use of resources and the 

preservation of the environment(Dwivedi et al., 2021). 

 Environmental laws and regulations mandate organizations to decrease emissions and 

recycle hazardous waste(Akkermans & Van Oorschot, 2018). 

 Inadequate investments in environmentally friendly assets, equipment, and tools are 

directly related to improving the performance and administration of the green supply 

chain, as well as a lack of green transportation options(Pietrzak, 2021). 

 The aging of the calorific procedures and systems utilized is a result of the amount of 

output and the organization's inability to manage and offer precise information about its 

many resources (financial, material, and human)(Union et al., 2020). 

 Weak information systems and their failure to deliver financial and non-financial 

information aid in the deployment of a supply chain(Ali, 2019). 

Some businesses' lack of physical capacity has caused them to be unable to handle the green 

supply chain, particularly "in tiny units and a scarcity of processors and distributors of green 

commodities, making their application exceedingly challenging." 

 

4. CONCLUSION 

 

The competitive environment is always changing, and firms must constantly make internal and 

external modifications to compete worldwide. The green supply chain is one of the primary 

sources of performance evaluation. The findings of this study point to the five-perspective 

Balanced Scorecard in orthography, and this correlation between factors help to create future 

chances for enterprises in developing countries. The financial perspective provides a measure of 

the green supply chain's requirements in terms of avoiding various expenses arising from fines 

and penalties for non-enforcement of conservation and pollution prevention legislation. 

minimizing or lowering waste of both materials and energy, which shows in products by 

improving sales and thus gaining market share and competitive advantage due to consumer 

confidence in these products and expressed in customer perspective and internal processes. 

Adopting innovative waste-reduction approaches necessitates enhancing workers' awareness by 

increasing their level of learning and growth in the use of current technology, to which measures 

from the education and growth perspective apply. The balanced label's environmental and social 

approach strives to reduce environmental pollution, provide environmentally friendly products, 

and reuse these items after consumption by recycling them to make new pollutant-free products. 

To achieve the status of developed countries in environmental conservation and waste and 

emission reduction, developing countries must provide legal and financial support, as well as 

develop information systems, management techniques, and accounting, thereby providing a vast 

amount of financial and non-financial information. 
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ABSTRACT  

The role of water in the existence of human life can never be undervalued and emphasis on the 

quality of this essential commodity crucial. With no form of justification in support of any positive 

correlation of anthropogenic activities with water quality, sustainable-based quality potential 

practices in any form must be re-oriented and implemented. This study was conducted in 

Adabokrom in the Bia East District of Ghana to investigate the status of local practices in 

safeguarding the quality of Abekoase stream which served as the only drinking water for the 

community. The study is imperative to re-echo the importance of local practices for environmental 

resources integrity. The study used purposive selected sampling 15 respondents from the 

community (opinion and traditional leaders, unit committee members and the district assembly) 

to aid in acquiring information surface water quality protection. To understand the 

physicochemical and microbial dynamics of the stream, a total of 9 water samples, 3 each at up-

stream, mid-stream and down-stream were picked for quality test to ascertain its nexus with the 

practices. From the results, the key abandoned practices identified were prohibition of farming, 

fishing, washing and other developmental activities and restriction of women who are 

menstruating in and around the stream. This neglected practices may have resulted in iron, 

ammonia (nitrogen), total coliform and feacal coliform water quality parameters which were all 

above the permissible limits of EPA Ghana and WHO standards. Evidence of farming activities, 

rearing of farm animals and residential facilities along the stretch of the stream have also 

contributed to the decline of aquatic species loss in the stream. Therefore, the traditional and 

opinion leaders, community members and the local government should collaborate and establish 

local institute with workable traditional and modern practicable laws to protect the Abekoase 

stream which could be replicated in other areas in Ghana with similar challenges.  
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Abstract  

 

Today’s tourism industry has become a popular global industry in Middle Eastern countries. 

Tourism industry has faced environmental issues such as COVID-19 pandemic, sanctions, world 

war, natural disasters, and so on. Relying on tourism theories, the comprehensive insight into the 

impact of disasters on tourism destinations and examines the impact of these events on tourist 

behavior is vital. However, the purpose of this research was to contribute to the understanding of 

tourists ‘reactions towards a tourism destination after a natural disaster and their influences on 

future visit intention.  

 

Introduction  

 

Due to globalization and increasing mobility, tourism has become a popular global industry. More 

and more countries now are eager to participate in this industry since it has been known as one of 

the world’s largest growth industries. Tourism is a service industry in which the nature of its 

products is intangible and an experience (Tasci & Gartner, 2007), as well as, it is susceptible to 

risks and threats (i.e., crime, socio-political instability, natural disasters, epidemic diseases). 

Extensive academic attention has been paid to understanding how the global tourism industry 

reacts and responds to various disasters and crises such as economic crisis and war (Li et al., 

2018).          

The tourism industry is increasingly affected by the forces and nature disaster of its external 

environment (Vărzaru et al., 2021). Different types of crises may have different impact on tourist 

confidence as well as intention to visit (Sio-Chong & So, 2020). However, crises may have a 

considerable impact on a destination, whether the incident is in its immediate vicinity or not 

(Alvarez and Campo, 2014; Ritchie et al., 2013). Therefore, every vulnerability can tarnish the 

image of a travel destination (Sönmez et al., 1999).  

Tourism researchers have tended to focus primarily on externally imposed crisis events, including 

those with fundamentally natural causes, such as earthquakes and floods (Faulkner & Vikulov, 

2001; Hystad & Keller, 2008), and those that are essentially man-made, such as terrorist attacks 

(Chu, 2008; Goodrich, 2002) and financial crises (Okumus, Altinay, & Arasli, 2005; Wang, 

2009).   

Today, the tourism industry is also faced with a plethora of challenges such as economic 

instability, recession and stagnation, the COVID-19 pandemic, social instability, war/terrorism, 

information technology and social media, environmental and sustainability issues, distribution of 

tourism benefits, and non-economic value of tourism  

(Vărzaru et al., 2021; Uysal et al., 2016). This poses difficulty for tourists to evaluate the 

attractiveness of a destination as their travel decisions tend to be based on perceptions rather than 

reality (Chew & Jahari, 2014). variety of crises and practices adopted to deal with them which is 

affected the tourism industry is segmented and lacks holistic approaches (Pforr, 2006). Therefore, 

understanding the future behavior of travelers and what factors influence their behavioral 

intention of choosing a travel destination is beneficial to tourism planning and destination 

marketing organizations (Lam and Hsu, 2006).   

While the literature has analyzed the impact of specific events on the destination, there is a lack 

of research concerning the influence of an event in the context of an ongoing crisis situation (Duan 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

et al., 2021). In order to find practical solutions to the problems faced by these destinations further 

investigations into the topic are needed (Sönmez & Graefe , 1998).  

A few years ago, Malaysia has been affected by negative NEWS from flight crash to terrorist 

attack threat. For example, due to the crash of Flight MH17 in July 2014, Malaysia Airlines 

reported a 33% fall in bookings. Combined with the on-going effect of the unexplained loss of 

Flight MH370 earlier that same year, which contributed to the company making a US$94.4 

million loss for the period Aprileto June, analysts were unsure whether the airline could achieve 

a full financial recovery without making significant structural changes, including job losses of up 

to 25% (Breitsohl & Garrod, 2016). Moreover, the US has warned south-east Asian nations of 

potential Islamic State terrorist attacks in the region, as the Australian government issued a 

specific warning about possible strikes in Malaysia. While the impacts of such crises tend to be 

short-lived, with visitor numbers and revenues often recovering quickly after media attention has 

moved away from the events (Faulkner & Vikulov, 2001), longer-term impacts may also ensue, 

including damage to corporate reputations, the downgrading of the destination image (Breitsohl 

& Garrod, 2016).  

Fostered by the pervasiveness of the internet, such crises can gain immediate negative media 

coverage and can cause both short- and long-term damage to a tourism destination (Carlsen & 

Liburd, 2008; Ritchie et al., 2013). Accordingly, the intention to visit the place in the future is 

reduced, in line with statistics regarding the fall in visitation of destinations that are subject to a 

negative event such as a terrorist attack or a natural catastrophe (Alvarez & Campo, 2014). 

Understanding why people travel and what factors influence their behavioral intention in choosing 

a holiday destination are fundamental for tourism planners and marketers. However, very few 

studies of tourism consider the effect of country image and destination image in models of 

behavioral intentions (Matiza, 2020; Palau-Saumell et al., 2015).  

Some studies provide evidence that the image of a place influences touristic decisions (Baloglu 

and McCleary 1999; Pike and Ryan 2004). More narrowly focused, yet encouragingly substantial 

and expansive, is the body of empirical theory-based place image research in two related sub-

fields: Product-country image (PCI) and tourism destination image (TDI). Both fields focus on 

relationships between place image and buyer behavior, for product evaluations and purchase in 

the PCI context and for destination evaluations and choice in TDI (Elliot and Papadopoulos, 

2016). Therefore, this study supposed to investigate the role of destination image and country 

image on behavior intention.  

Travel behavior of tourists and their destination choice have attracted many scholars for the past 

few decades but how travelers’ behavioral intention in choosing a travel destination is developed 

has rarely been investigated (Vărzaru et al., 2021; Sio-Chong & So, 2020; Li et al., 2018; 

Joynathsing & Ramkissoon, 2010). The decisionmaking process which leads to the choice of a 

travel destination is a very complex process. In particular, as demand for tourism has increased 

and new tourist destinations have emerged; competition in the tourism sector has intensified 

(Gardiner et al., 2013). The intense competition that exists nowadays among tourism destinations 

makes it even more important to identify the image held by actual and potential tourists (Alcañiz 

et al., 2009). However, the attractions of tourism are, to a very large extent, geographical in 

character, which makes the competition more intensive.  

In particular, specific conflicts and negative events, such as terrorism or acts of war, may be 

magnified through the media, thereby giving meaning and interpretation to the incident (Hall, 

2002). Especially, events triggered by human violence are usually treated with a lower tolerance 

and amplified through the international media, in contrast to those resulting from natural disasters. 

However, while random incidents or conflicts may affect travel to the destination until the 

memory of the event fades, a conflict or terrorist attack within the framework of a continuous 

political crisis may have a more permanent and serious influence on the tourism industry of the 

destination (Alvarez & Campo, 2014). Figure 1 display the conceptual framework of the current 

study.  
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Figure 1. The Conceptual Framework of Factors Influencing the Tourist's Intentions to 

visit   

 

Theoretical Foundation And Research Hypotheses 
 

Day (1969) clarified that measuring intention is more reliable in catching consumers’ mindset in 

many cases as it happen before the actual behavior than measuring the behavior which comes 

after the intention. In this case, customers may buy a product because of constraints such as 

monetary rewards; time convenience and lack of substitutes therefore opt for alternative of the 

real preference. This finding indicates the importance of measuring travelers’ intention in the 

tourism context to accurately predict what they are likely to do and intention is considered more 

effective than behavior to understand the traveler's mind.  

As in the theory of Planned Behavior (TPB), intentions are expected to capture the motivational 

factors that impact a behavior and they are pointers of how much of an effort individuals are 

planning to apply or how hard they are willing to try in order to achieve a behavior (Ajzen, 1991). 

Behavioral intention even can be defined as revisit intention and recommend to others as well 

(Bigne et al., 2001)   

The Theory of Planned Behavior (TPB) was widely used in many fields and disciplines and start 

getting attention among the hospitality and tourism scholars (Hrubes et al., 2001; Lam & Hsu 

2006; Sparks, 2007). For instance, Sparks (2007) used a large cross-sectional survey in Australia 

to examine potential wine tourists’ intentions. The results revealed that perceived behavioral 

control and past attitude predicted intentions to take a vacation to a wine region. Hrubes, Ajzen, 

and Daigle (2001) used this theory to predict hunting behavior through a mail survey of outdoor 

recreationists. By adopting the theory of planned behaviour the outcomes shown that intentions 

were strictly related to reported hunting behavior. Lam and Hsu (2006), who applied the theory 

of planned behavior to predict the travel intention among potential travelers from China and 

Taiwan to Hong Kong. Results of both studies confirmed the utility of the theory of planned 

behavior as a conceptual framework for forecasting behavioral intention of choosing a travel 

destination among Taiwanese and Chinese potential visitors to Hong Kong.  

In the tourism literature, numerous studies practice the revisit intention and recommendation to 

investigate the behavioral intention of travelers (Baker & Crompton, 2000). The existence of 

confident relationship between the perception of a place and intention to choose that destination 

as a tourism product (Chen & Tsai, 2007; Tapachai & Waryszak, 2000).  

Theoretically, a country image domain is including a subjective interpretation of attributes and 

associations made by a person. It consists of general beliefs, impressions, perceptions, as well as 

behavioral intentions that a person holds with regard to a country (Arnegger & Herz, 2016).  

The power of image as an intangible cue to influence buyer behavior has long been recognized by 

marketers and market researchers (Dichter, 1985). Image represents the sum of beliefs, attitudes, 

and impressions that a person or group has of an object. On the other hand, image is the act of 

making simplify of complex ideas. Images also guide behavior by providing a cue for intention 

behavior. Therefore, they are important in research because they influence tourists’ decision-

making and behavior intention (Nadeau et al., 2008).   
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Moreover, image is intellectual scheme that reflect a complex fabric of associations of both 

cognitive and affective components stored in memory. Consistent with this definition, the overall 

image of a place will influence how its products and destinations are viewed—and its 

manifestations as a producer and a tourism destination may also interact with each other (Elliot & 

Papadopoulos, 2016).   

Previous researchers have attempted to develop the concept of image formation process to 

examine this construct (e.g., Beerli and Martin, 2004; Stepchenkova and Mills, 2010; Tasci, 

Gartner, and Cavusgil, 2007). For the past three decades, destination image studies have been an 

important topic in the field of travel and tourism. Destination images and associated specific 

destination attributes are the most influential factors in travelers’ decision-making and, therefore, 

exercise a decisive influence on tourists’ behavior (Chen et al., 2013; Alcañiz et al., 2009).  

These studies fail because they do not separate sufficiently the two constructs, country and 

destination image, which are significantly different, (Campo & Álvarez, 2010). On the other word, 

destination and country image constructs have been analyzed under different viewpoints (Alvarez 

and Campo, 2014). Nonetheless, a few empirical studies have specifically analyzed the impact of 

country image and destination image, as two different albeit related constructs, in a model of 

behavioral intentions (e.g., Saumell et al., 2015, Campo & Alvarez, 2010).  

 

Research Methodology  

Strategic design of this study is surveying and in this approach, the emphasize is on quantitative 

analysis, in which data is collected from travelers, who choose the Middle East countries as a 

Muslim country for leisure. The purpose of the research design is to test hypotheses and answer 

to research questions. Researchers will use hypotheses to explain and test proposed facts or 

phenomena of this study. There are two comprehensive classifications of sampling designs: 

probability and non-probability sampling or judgmental sampling. In this present study, a 

convenience sampling method will be used in order to generate the samples necessary for 

quantitatively testing the scale items. The partial least squares structural equation modeling (PLS-

SEM) technique will apply to examine the study’s hypotheses.  

 

Conclusion  

The world tourism industry has been hit by numerous crises in recent times. Fostered by the 

pervasiveness of the internet, such crises can gain immediate negative media coverage and can 

cause both short-and long-term damage to a tourism destination (Ritchie et al., 2013).  

This study is unique in several aspects. Tourism represents an increasingly important sector in 

todays’ economy. The contribution of this research will propose a retrospective evaluation 

mechanism towards the tourist’s experiences and their recommendation to visit. Moreover, 

previous studies considered destination image as unique variable, this study differentiates between 

destination and country image by considering affective and cognitive components. Finally, this 

study attempts to introduce the concept and framework of intention to visit and factors which can 

influence directly and indirectly to decision making behavior of tourists.  

However, internally imposed crisis events, which are caused by managerial or institutional faults, 

have largely been neglected in today’s research (Breitsohl & Garrod, 2016). Therefore, past 

studies have conceived of destination image as a dependent variable suggesting that several 

factors play a role in the destination image formation process (Tasci & Gartner, 2007).  Since it 

is in interest of this study to understand intention behavior; thus, the determinants of TDI should 

be identified (Kuhl, 1985).  
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Abstract 

 

Food waste has considerable effects on food insecurity natural resources and economic resources. 

In the world, 1/3 of edible food is wasted 61% of this amount is generated at household level. The 

aim of this study is to provide knowledge on consumers’ food waste behaviour and attitude and 

on changes occurred during COVID-19 pandemics restrictions. Motivation-Opportunity-Ability 

(MOA) framework is used to reveal changes in consumers’ food waste behaviour. The data was 

gathered from 710 individuals in three metropolitan cities (Ankara, İzmir and Adana) in Turkey. 

The collected data is presented by frequencies, ratios and averages. Research result indicates 

respondents mostly generate food waste due to expiration of the food, the perceived bad taste of 

food remained too long in the fridge and the presence of mould on the food. Concerning changes 

in consumers’ behaviour during the COVID-19 related restrictions, big majority of them were 

more careful in not wasting food, sensitive to the price of food and careful to reduce the pressure 

on the food supply chain. Moreover, they have ability to reduce food waste, plan their purchasing 

of food more carefully, improved their skills in reusing leftovers and searched more information 

on how to reduce food waste. Finally, the participants had more time for cooking during the 

quarantine and bought less perishable food products such as vegetables and fruits” that these 

changes gave opportunity to reduce food waste. This study contributes to literature on drivers of 

food waste in Turkey using representative data and well-establish framework.  

Keywords: Food waste, behaviour, attitudes, Turkey 

 

1. Introduction 

Food waste is a considerable issue causing food insecurity and corruption of natural and economic 

resources when we consider increase in population needs more economical and environmental 

resources to meet their life needing, basically, food production. In other words, food waste has 

become a controversial issue since it has caused to severe economic, environmental, and social 

downsides. In the world, it is predicted that 1/3 of edible food is wasted corresponding to 940 

billion US Dollar, enough to feed three billion people in the world (FAO, 2019a). Moreover, 61% 

of food is generated at household level (UNEP, 2021). Although it is considered a problem 

specific to developed countries, according to report a current report by UNEP (2021) it is a global 

problem occurring independently from income groups. As for Turkey, the amount of food waste 

is 26 million tonnes which corresponds to approximately 36 billion Euro (TGDF, 2020). For these 

reasons, it is very important to reduce food waste at each stage of supply chain, in particular, 

household level to provide efficiency of natural resources and save the planet for future 

generations.  

mailto:asecer@cu.edu.tr
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United Nations has taken actions into sustainability goals considering importance of food waste 

issue. In particular, SDG Target 12.3 suggest to “halving per capita global food waste at the retail 

and consumer levels and reducing food loss along production and supply chains (including post-

harvest losses) by 2030”. Moreover, other goals such as zero hunger goal (SDG 2), sustainable 

water management (SD6) or climate change (SDG 13) have also positive effects on reducing food 

waste (FAO, 2019). 

Recently, there are some studies from the different counties such as Italy (Setti et al., 2018; Gaiani 

et al., Falasconi et al., 2019), Romania (Stefan et al., 2013), Switzerland (Visschers et al., 2016; 

Delley et al., 2017), Germany (Rihter, 2017) and so on as well Turkey (Yildirim et al., 2016; 

Niyaz and Demirbaş, 2020; Bozdag and Cakıroglu, 2021; Aydin and Yildirim, 2021; Aka and 

Büyükdag, 2021) focusing on revealing consumers’ routines of both purchasing behavior and 

food waste behavior, knowledge on food waste, motivations and barriers. The studies from 

Turkey have also mainly focused on defining amount of bread waste and its’ reasons (Bal et al., 

2013; Dölekoğlu et al., 2014; Ertürk, et al., 2015; Demirbaş vd., 2017; Demirtaş et al., 2018; Taşçı 

et al., 2017; Tümer et al., 2019). The aim of this study is to provide knowledge on consumers’ 

food waste behaviour and attitude and on changes occurred during COVID-19 pandemics 

restrictions.  
 

2. Conceptual Framework 

Recently, Motivation – Opportunity and Ability framework (MOA) has been commonly used to 

explain individuals’ food waste behaviour depending their motivation, ability and opportunities 

(Van Geffen et al., 2017; Van Geffen et al., 2020; Vittuari et al., 2020; Vittuari et al., 2021). In 

this framework, motivation refers to consumers’ willingness and reediness to reduce food waste 

and include attitudes, beliefs and norms (ref), while opportunity explains the availability and 

accessibility of resources and ability reveal the persons’ capability to manage the difficulties. In 

the current study, MOA framework was used to find out the consumers’ behavioural antecedents 

towards food waste during COVID-19 pandemic restrictions.  
 

3. Methodology 

The data was gathered from face-to-face questionnaires applied in three metropolitan provinces 

(Ankara, İzmir and Adana) in Turkey. The survey was conducted by a professional company and 

the samples were selected to represent the population in terms of age, income and education. The 

questionnaire form was organized considering previous studies and also some new questions were 

prepared by the researchers for the current study. In this study, the section of the questionnaire 

related to impact of the COVID-19 pandemic on food waste behaviour and attitude of the 

questionnaire is presented. The data are presented by frequencies, ratios and means.  
 

4. Research Findings 

4.1. Demographic Characteristics, Family Structure and Economic Structure of 

Respondents   

The sample represents the average composition of the population of the three metropolitan cities. 

It is slightly unbalanced toward women (55.6% of the total), the most represented age classes are 

20-29 years old (32.3% of the sample) and 30-39 years old (35.9% of the total), the most frequent 

education levels are high school and undergraduate (almost 86% of the total), and the most 

common occupations are student and government staff, with shares of, respectively, 16.2% and 

11.4% of the total of the respondents (Table 1). 
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Table 1. Demographic Characteristics of Respondents 

Char. Groups f % Char. Groups f % 
P

ro
v

in
ce

s Adana 203 28,6 

A
g

e 

18-19 63 8.9 

Ankara 302 42.5 20-29 229 32.3 

İzmir 205 28.9 30-39 255 35.9 

Total 710 100.0 40-49 115 16.2 

G
en

d
er

 

Woman 395 55.6 50-59 48 6.8 

Man 315 44.4 Total 710 100.0 

Total 710 100.0 Average 33.4 

E
d

u
ca

ti
o

n
 L

ev
el

 

Primary Sch.  21 3.0 

O
cc

u
p

at
io

n
 

Government Staff 81 11.4 

Secondary Sc 12 1.7 Self - Employed 62 8.7 

High Sch.  292 41.1 Business Owner 31 4.4 

Undergraduate 319 44.9 Retired 24 3.4 

Postgraduate 66 9.3 Unemployment 54 7.6 

Total 710 100.0 Housewife 69 9.7 

Private Sector  274 38.6 Student 115 16.2 

 Total 710 100.0 

 

Concerning the main characteristics of the interviewed households, almost 60% of them present 

3 or 4 components, while the remaining 40% is divided almost equally between small households 

of 1-2 members and large households, with more than 5 components. Moreover, 21.4% of 

households have 1 child, and almost the 10% of them has 2 or more children. Concerning income 

level, the households interviewed in this study are almost equally distributed between the three 

income classes, with a small prevalence of low-income families (income lower than 4000 TL), 

while the high-income households (income higher than 7001 TL) represent the relative minority 

of the sample (Table 2).  
 

Table 2. Household Characteristics of Respondents 

Char. Groups f % Char. Groups f % 

H
o
u
se

h
o
ld

 S
iz

e 1-2 150 21.1 

F
am

il
y
  

T
y
p
e 

Single person 

household 
94 13.2 

3-4 424 59.7 
Married without 

children 
65 9.2 

5+ 136 19.2 Married with children 522 73.5 

Total 710 100.0 Family left children 2 0.3 

N
u

m
b
er

 
o
f 

ch
il

d
re

n
 

b
el

o
w

 
1
2
 

y
ea

rs
 o

ld
 

No 

children 
490 69.0 Single Parent Family 1 0.1 

1 152 21.4 Extended Family 26 3.7 

2 and more 68 9.6 Total 710 100.0 

Total 710 100.0 

F
o

o
d

 

E
x

p
en

d
it

u
re

 -1000 TL 190 26.8 

In
co

m
e 

 

L
ev

el
 

-4000 269 37.9 1001-2000 304 42.8 

4001-7000 241 33.9 2001TL- 201 28.3 

7001 200 28.2 Total 695 97.9 

Total 710 100.0 No answer 15 2.1 

 

4.2. Consumers Purchasing and Food Waste Behaviour  

Answers related to food purchasing and food waste behaviour highlights that the large majority 

of households declare to waste less than the 10% of purchased food. Also, almost 1 in 4 declare 

to waste a quantity of food between 11% and 20%, and almost the 10% of the sample declare to 

dispose a share of purchased food between the 21% and 30%. Moreover, households declaring to 

waste more than 30% of purchased food are a minority. The relative majority of households 
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(41.0%) declare to buy food 2-3 times per week, while 1 out of 4 declare to perform grocery 

shopping weekly. Concerning food waste-related behaviours, a positive habit as the use of a 

shopping list seems to be infrequent among households of the three cities: only 17.6% of 

interviewees declare to use this tool often, while the absolute majority of the sample declare to 

use the shopping list occasionally (20.9%), rarely (28,2%) or never (19,4%). Finally, according 

to answers provided by household heads, the problem of food waste does not seem to be addressed 

at school, as reported by the 52.3% of respondents (Table 3). 
 

Table 3. Consumer Habits Related to Food Waste 

Char. Groups f % Char. Groups f % 

S
h

ar
e 

o
f 

fo
o

d
 w

as
te

 

 i
n

 f
o
o

d
 p

u
rc

h
as

e 

Less than 10% 426 60.0 

F
o

o
d

 s
h

o
p
p

in
g
  

fr
eq

u
en

cy
 

Every day 130 18.3 

Between 11-

20% 

193 27.2 2-3 times per 

week 

291 41.0 

Between 21-

30% 

67 9.4 Every week 174 24.5 

Between 31-

40% 

17 2.4 2-3 times per 

month 

72 10.1 

More than 41% 7 1.0 Once per month 43 6.1 

Total 710 100.0 Total 710 100.0 

F
re

q
u
en

cy
 

to
 

u
se

 

sh
o
p
p
in

g
 l

is
t 

Never 138 19.4 

C
h
il

d
re

n
 

g
o
in

g
 

to
 

sc
h
o
o
l 

 
Yes 344 48.5 

Rarely 200 28.2 No 366 51.6 

Occasionally 148 20.9 Total 710 100.0 

Sometimes 59 8.3 

Is
 t
h
e 

p
ro

b
le

m
 

o
f 

fo
o
d
 w

as
te

 

ad
d
re

ss
ed

 
in

 

th
e 

sc
h
o
o
l 

 

Yes 65 18.9 

Frequently 125 17.6 No 180 52,3 

Every time 40 5.6 I do not know 99 28.8 

Total 710 100.0 Total 344 100.0 

 

Concerning the factors that could encourage Turkish consumers in reducing the amount of food 

waste generated in their households, more than half of respondents consider the increased 

knowledge of the monetary value of food waste (50.4%) and of the environmental impact of food 

waste (50.6%) as effective measures. Moreover, the awareness of the social impacts of food waste 

is perceived as an effective measure for its reduction by a large share of the respondents (45.8%). 

On the other side, increase the cost of food and reduce the portions at restaurant is considered a 

relevant measure for a small share of the respondents (13.4% and 15.4% respectively) (Table 4). 

 

Table 4. Factors Encourage Them to Minimize the Amount of Food Waste  

Factors f 
% 

( f / 710)*100 

I was better informed about the monetary value of food waste 358 50.4 

Packaging was better 247 34.8 

I was better informed about food waste environmental 

impacts 
359 50.6 

I was better informed about food waste social impacts 325 45.8 

Portions in restaurants were smaller 109 15.4 

Food was more expensive  95 13.4 

 

Considering the most frequent reasons for food waste declare by the respondents, the first is the 

expiration of the food, cited by more than the 59.2% of the sample, followed by the perceived bad 

taste of food remained too long in the fridge (54.7% of respondents), and the presence of mould 

on the food (51.1% of the sample). Other reasons are declared by less than half of the respondents 
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and include the waste of leftovers and errors in shopping plans. The least frequent reason is the 

wrong size of package, reported by the 7.6% of the sample (Table 5). 

 

Table 5. Reasons for Food Waste  

Reasons f 
% 

( f / 710)*100 

Food has expired  420 59.2 

It has remained in the fridge for too long / 

 Food has a bad taste 
388 54.7 

Food is mouldy 363 51.1 

It has remained in the cupboard for too long  291 41.0 

Leftovers  258 36.3 

Wrong preservation  167 23.5 

I didn’t like the food I bought  144 20.3 

Food doesn’t look good  141 19.9 

Errors in shopping planning  128 18.0 

Too big portions  88 12.4 

Labelling has been misleading  55 7.8 

Lack of cooking skills 55 7.8 

Packaging was not of the right dimension 54 7.6 

 

4.3. Food Waste Behaviour and Attitude During COVID-19 Pandemics Restrictions 

 

Considering the changes in motivations to reduce household food waste, during the COVID-19 

related restrictions respondents declare to have been more careful in not wasting food (64.4% of 

the sample), way more sensitive to the price of food (72.4% of the sample agree or strongly agree 

with the sentence) and to have tried to reduce the pressure on the food supply chain (46.7% of 

sample agree or strongly agree). 

Table 7. Consumers’ Motivation to Reduce Food Waste During COVID-19 Pandemics 

Restrictions (%) 

During the restriction period caused by COVID-19 pandemic, 

Statements 1 2 3 4 5 Total Mean SD 

I am more careful not to waste food. 3.4 8.0 24.2 48.3 16.1 100.0 3.7 1.0 

I am more sensitive about food prices. 3.4 4.4 19.9 38.5 33.9 100.0 4.0 1.0 

I have tried to reduce pressure to the 

food supply chain 
6.9 8.9 37.5 25.9 20.8 100.0 3.4 1.1 

Note: 1= totally disagree; 3= neither agree nor disagree; 5= completely agree 

 

The restrictions that were adopted to contain the diffusion of COVID-19 in Turkey had a 

significant impact on food related behaviours of consumers. Indeed, roughly half of the sample 

declare that they improved or greatly improved their skills in reusing leftovers (50.1%), that they 

planned the purchasing of food more carefully (65.9%). Also, more than the 40% of the 

respondents declare that they searched more information on how to reduce domestic food waste 

(Table 5) 

Table 6. Consumers’ Ability to Reduce Food Waste During COVID-19 Pandemics (%) 

During the restriction period caused by COVID-19 pandemic, 

Statements 1 2 3 4 5 Total 
Mea

n 
SD 

my skills to reuse food 

leftovers improved. 
7.7 10.3 31.8 27.6 22.5 100.0 3.5 1.2 
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I have planned food purchasing 

more carefully.  
4.6 5.4 24.1 36.3 29.6 100.0 3.8 1.1 

I have searched more 

information on how to reduce 

the amount of food waste in my 

household 

8.2 18.3 31.0 34.8 7.7 100.0 3.2 1.1 

Note: 1= totally disagree; 3= neither agree nor disagree; 5= completely agree 

 

Finally, COVID-19 related restrictions had an impact also on some categories of opportunities to 

reduce household food waste. In particular, almost 70% of respondents declare to having had 

more time for cooking during the quarantine, and more than 55% of the sample agreed or strongly 

agreed with the sentence “I have bought less perishable food products such as vegetables and 

fruits”. Another relevant impact of COVID-19 related restrictions on food waste reduction 

opportunities is related to the increased quantities of food purchased per shopping trip: 51.7% of 

the sample agree or strongly agree with the statement I have bought more food per each shopping 

trip. 

Table 8. Consumers’ Opportunities to Reduce Food Waste During COVID-19 Pandemics 

Restrictions (%)During the restriction period caused by COVID-19 pandemic, 

 

Statements 1 2 3 4 5 Total Mean SD 

I have stocked up on food more than 

I need. 
11.1 30.0 21.8 27.9 9.2 100.0 2.9 1.2 

I have had to buy food items that 

were not of the preferred size, 

quality or brand.  

16.9 21.3 26.2 19.2 16.5 100.0 3.0 1.3 

I have bought more food per each 

shopping trip. 
4.5 18.7 25.1 38.0 13.7 100.0 3.4 1.1 

I have done less frequent food 

shopping. 
7.7 26.2 23.5 33.2 9.3 100.0 3.1 1.1 

I have had more time for cooking. 2.5 9.4 18.5 49.6 20.0 100.0 3.8 1.0 

I have bought less perishable food 

products such as vegetables and 

fruits. 

3.4 16.3 24.8 43.5 12.0 100.0 3.4 1.0 

Note: 1= totally disagree; 3= neither agree nor disagree; 5= completely agree 
 

5. Conclusion  

Food waste is a major problem that cause considerable effects on food insecurity and natural 

resources and economic resources. In the world, 1/3 of edible food is wasted corresponding to 

940 billion US Dollar and 61% of this amount is produced at household level. This study focuses 

on consumers’ food waste behaviour and attitude and on changes occurred during COVID-19 

pandemics restrictions. Research results on food purchasing and food waste behaviour indicates 

that 60,0% of consumers declare to waste a quantity of food between 11% and 20%. Concerning 

food waste-related purchasing habits, the relative majority of households (41%) declare to buy 

food 2-3 times per week and only 17.6% of them declare to use shopping list often. Also, the most 

important reasons to generate food waste are the expiration of the food, by the perceived bad taste 

of food remained too long in the fridge and the presence of mould on the food. During the COVID-

19 related restrictions, big majority of interviewees declare that they are more careful in not 

wasting food, sensitive to the price of food and careful to reduce the pressure on the food supply 

chain. Considering their abilities to reduce food waste, it is found that they planned the purchasing 

of food more carefully, improved their skills in reusing leftovers and searched more information 

on how to reduce food waste. Moreover, the participants had more time for cooking during the 
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quarantine and bought less perishable food products such as vegetables and fruits” that these 

changes gave opportunity to reduce food waste.  
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Abstract 

 

This study builds on the corruption strand literature so espoused in isolation on accounting 

practice and decentralization, as it recognizes the two variables in conjunction with other key 

economic indicators from the BRICS economy perspective. Data from the BRICS economies that 

spanning 2005 to 2018 were analyzed using the panel cointegration estimation technique. The 

study concluded that resilient accounting practices and decentralization under strong democracy 

are barriers to corruption in the BRICS countries. However, some prior conclusions attest that 

quality accounting practices and strong decentralization can facilitate corruption. Our findings 

elucidate the crucial relevance of improving both accounting practices and fiscal decentralization 

as feedback mechanisms in reducing corruption. BRICS economies should take advantage of the 

outcomes of this study by designing appropriate policies that consider strengthening both 

accounting practices and decentralization as barriers to corruption. 

Keywords: Pooled Mean, Pooled Mean Group, Accounting Practices, Fiscal Decentralization, 

Corruption 

 

1. Introduction 

 

Corruption is a contentious issue on the societal agenda, as it undermines governments', 

corporations', and individual actions' ethical standards. The United Nations Sustainable 

Development Goal (SDG) No. 16 seeks to reduce all forms of corruption and bribery by 

establishing effective, responsible, and transparent systems that allow people to make informed 

decisions. The World Bank (2017) report iterated that businesses and individual in the global 

place would incur an estimate of over $1.5 million annually on corruption and bribery (Mwase & 

Yang, 2012). According to Transparency International on average BRICS countries loses up to 

9.6% of its GDP to corruption annually. Central focus worldwide on this phenomenon of 

corruption literature borders on policy interventions: reforms on decentralization and best 

financial accounting practices that can help to reduce corruption. In view of alarming rate of 

corruption, national accounting literature is of the view that policy interventions of accounting 

practice and decentralization stand to reduce corruptions to the lowest acceptable level (Bushman 

& Smith, 2003). Hood (1991) and Pollit (1995) posited that accounting practice and 

decentralization (Akbar, Rozak, Prawiranegara & Faridah, 2020) are part of public sector reform 

mechanisms that promote transparency, probity and accountability, and governance in the 

country’s trading businesses that facilitates in reducing corruption (Moretti, 2016; IFAC, 2017). 

Extant prior accounting literature tends to establish the interrelated mechanism between the 

accounting practice and decentralization (O'Flynn, 2007). The combined effect of accounting and 

decentralization is considered by the international organizations as an important scheme that will 

ensure good governance, transparency in the public sector dealings and above all promote 

accountability to curtail corruption (Geri, 2001). In a situation where the joint relationship of 

accounting practice and decentralization do not exhibit strong practice, the reporting systems 

becomes stifle to promote levels of corruption, leading to reducing the motivations of 

decentralization (Alexeev & Habodaszova, 2012). Several studies on the topic have scrutinized 

accounting practice and decentralization into corruption solutions in isolation. Appreciation of 

the significance of combined role of accounting practice and decentralization can help to monitor 
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reducing benefits corruption in complementary manner. The study seeks to address the role of 

accounting within the decentralization and corruption interplay within the BRICS nations. Based 

on the gap identified, this paper seeks to address lapses in literature using panel dataset. This study 

stands out to heighten accounting practice within the literature of decentralization and corruption 

paradigm. 

This paper has several motivations in writing. The paper motivates in encapsulating accounting, 

decentralization on corruption confounding for other critical control variables in the corruption 

literature. Several empirical works have used multiple sources of data to analyze the nexus 

between the variables. Most of these studies found positive and upsurge increasing effect of 

decentralization in mitigating corruption where accounting information is of high quality in such 

countries. When fiscal decentralization is characterized by increased financial autonomy, it has 

the ability to reduce poverty through reducing corruption as affirmed by a similar study by 

Agyemang-Duah, Gbedoho, Peprah, Arthur, Sobeng, Okyere, and Dokbila (2018). Findings of 

these studies demonstrate the critical role that financial accounting practice play in improving the 

monitoring mechanism of as well as reducing the corruption level. Countries with poor accounting 

practices, on the other hand, implementation of decentralization has negative effects on corruption 

(Asthana, 2012). Extensive desk research pinpointed and emphasized on both financial and 

management accounting from public sector perspectives, with little attention on accounting and 

corruption (Bandy, 2014).  

The second motivation of the paper is the broad contribution of literature from the BRICS 

perspective, serving as the footing ground for emerging economies corruption studies with 

accounting and decentralization interactions. In general, literature on accounting especially on 

public sector mostly look at the reasons and solicitation of quality accounting practice with 

particular reference to accounting systems adoption (Aswar, 2019; Lapsley, Mussari & Paulsson, 

2009; Sousa, Vasconcelos, Caneca & Niyama, 2013). These studies are based on assumption that 

high- quality financial accounting practice leads to the provision of credible information that will 

enhance transparency and accountability (Barth, 2015). Despite the numerous studies related to 

the reasons for the adoption of the high-quality accounting practice impact on the amount of 

corruption level has received little concerns especially at BRICS emerging economies. Although, 

few empirical works have investigated the relationship based on cross-country dataset especially 

in advanced countries (Geri, 2001) and; also within-country with mixed and inconclusive 

findings. Some found high-quality financial accounting practice to reduce the corruptions level 

(Malagueño et al., 2010) while the reverse is the case for Wu (2005) studies. Hence, this study 

advances further to examine the role of decentralization and the strength of financial reporting in 

BRICS countries on corruption practices. More importantly, little studies on fiscal 

decentralization and corruption ignores accounting practice as one of important variables to 

consider. The argument is that, the effectiveness of decentralization, based on the quality of 

accounting information tend to enhance monitoring mechanisms. The assumption is that, one arm 

of governance such as the press are able to uncover the act of corruption when the country 

accounting practice and decentralization monitoring is very high. The paper would apply recent 

dataset which incorporates accounting practice in the analysis and alternative measures of 

decentralization to determine the magnitude of their effect on corruption level in BRICS 

countries.  

Thirdly, this study sets comprehensive evaluation on corrupt politicians on accountability at the 

national business activities. There is propensity that voters can punish corrupt politicians on 

account agreed corruption engaged on in performance of the legitimate functions to the populace. 

In a situation where the accounting practices are weak, it makes easily for corrupt officials to 

withhold and manipulate leading monitoring information which render the monitoring 

mechanisms out of the decentralization highly ineffective to deal with corruption.  

 

The fresh idea this paper helps to identify is the magnitude of the impact and causal effect of the 

adoption of high-quality financial accounting practice and decentralization on corruption level in 

BRICS countries. The research will provide policy framework to ensure the attainment of 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Sustainable Development Goal No.16. Findings from the study will also serve as a spring board 

to generate interest for further research into the other causes of corruption. In summary, our main 

results reveal that the corroborations between quality accounting practices and decentralization 

contribute to reducing corruption. The study results are contrary to findings from other types of 

decentralization and resilient accounting practice which concluded an increase in corruption. The 

division of the paper indicates the next section to be the related literature review and hypotheses 

developments. Section three describes the research design, data source and estimation procedures. 

Section four outlines the research' empirical findings, while section five summarizes the study's 

debates, conclusions, and policy implications. 

 

2. Literature Review and Hypotheses Development 
 

2.1 Accounting Practice and Corruption  

Quality accounting practice is a cornerstone for every nation’s public sector reform as it serves as 

the footing ground for harnessing nation’s accountability framework. Therefore, the integrity 

system of a country is hooked on the resilient quality accounting systems (Clune, 2015). That is, 

good accounting system plays crucial contributions in the national framework of accountability 

(Amoako, 2013) and therefore, it is an imperative for attainment of national integrity system. 

 

2.2 Fiscal Decentralization and Corruption  

Fiscal decentralization refers to a situation where power and responsibility are transferred to the 

independent local government units with the aim of improving governance. There is the 

responsibility of central government to provide monitoring mechanisms in continuous manner. 

Fiscal decentralization is one of the anti-corruptions tools public sector reforms embraces for 

assembles and regional levels to apply them. The efficacy of this tool has called for immense 

support from the World Bank especially among the emerging economies (Muriu, 2013; Clune, 

2015). The corroboration between fiscal decentralization and local democracy could lead to 

mitigate political accountability of agency problems. 

 

3. Research Design 
 

We employed the panel dataset for this study. because, panel model remains largely used to look 

at the decentralization's impact on corruption conditions and accounting practice quality, under 

the cross-sectional dataset of BRICS countries. The analysis would address the issue of 

endogeneity with estimators as Pooled Mean Group (PMG) and Mean Group (MG) estimator as 

robustness check. One of the basic reasons for using panel data is that it provides more 

information data, more variability, less collinearity between variables, more freedom and higher 

efficiency. In addition, panel data controls the effects of missing variables. The panel modeling 

approach allows for greater accuracy in the estimation results. We obtained the study variables 

from different data sources namely the World Development Indicators, International Monetary 

Fund, World Economic Forum and Transparency International. 

 

Model Specifications  

The endogenous growth model is the main theoretical framework of the study. The same variables 

employed for the study are applied with themselves to ascertain the effect of the quality of 

accounting practice with fiscal decentralization to determine the level of corruption at covered 

entities. Procedure for Preliminary Analysis include cross sectional dependence test, testing for 

slope homogeneity, unit root tests, cointegration tests, pooled mean group and mean group tests 

and causality test.  
 

Findings and Conclusion 

The study tends to instill in supporting knowledge and promoting accounting practice and 

decentralization research from the BRICS countries perspective. The findings suggested that 

combined effect of accounting practice quality fiscal decentralization is having positive 
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relationship in predicting less corruption within government establishments. There is still room 

to reach consensus on the complicated phenomenon on the application of decentralization concept 

in accounting and policy perspectives. 
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Abstract 

 

COVID-19 pandemic has globally affected many sectors in its first emergence. The consequences 

on tourism industry were particularly observable. Countries imposed travelling restrictions in both 

domestic and international travelling itineraries. The tourism aftermath recovery begins to slowly 

partake domestically due to the vaccines availability in some countries. Although the spread of 

new variants is unprecedented, safety and security measures are ongoing. It is vital to understand 

the resilience of domestic tourism during the pandemic by exploring tourists’ behavior in 

participating in holiday experience in domestic destinations. Therefore, in this paper, we review 

the destination image and eWom effectiveness in affecting tourists’ behaviors in participating in 

domestic tourism. This study will use the extended theory of planned behavior (TPB) by the 

integration of eWom and destination image to understand the effect of internet-based 

communication during the pandemic and its impact on domestic destination image, tourists’ 

attitudes and tourist behavior. A systematic literature review has been carried out to critically 

evaluate the above mentioned factors influencing tourists traveling behavior in the resilience of 

domestic tourism context amid covid-19 crisis. Previous studies examined the effect of 

destination image and eWom on traveling behavior during Covid-19. However, factors affecting 

the domestic traveling behavior are scarcely developed which prominently contribute in the 

theoretical and practical implications on domestic destinations marketing. In addition, this study 

finding address more vigorous insights on post recovery crisis and other factors that are affecting 

domestic travelling behavioral intentions and tourists’ decision making.  

Key words: Domestic tourism, Tourists Attitudes, Tourists’ travelling behavior, electronic word 

of mouth, Destination image, COVID-19, Literature review. 

 

1.Introduction: 

 

Previous researchers have conducted studies on relevant factors affecting traveling behavior 

during COVID-19 pandemic outbreak (Seyfi et al., 2020). This worldwide crisis has challenged 

all industries at all levels. However, the consequences on tourism industry were particularly 

observable, through the restrictions of tourism industry systems such as; international and 

domestic travels, transportations (airlines, cruises, public and private transports), business 

meetings, restaurants and coffee shops, accommodation and sport events, which immediately 

affected national economies. The situation is unprecedented and the crisis is globally affecting 

everyone. With many countries imposing bans of travels and closing borders or in better cases 

giving a period of quarantine for the travelers to come back to their home country, holiday 

experience will be on hold for the momentum crisis at the global scale (Gössling et al., 2020). 

Currently, as Covid-19 pandemic outbreak still a global health risk and a worldwide economy 

challenge, the international tourism aftermath recovery seems to take more time due to the rapid 

spread. Nevertheless, the vaccine availability in some countries has helped in lessening the 

negative effect of the virus and its variants. According to Bai et al., (2020), asymptomatic tourists 

are transmitting the virus in several days in advance before self-isolating or taking measures to 

prevent the spread through speaking, coughing, or sneezing. Hence, tourism and hospitality sector 

became life-threating due to the rapid spread of confirmed COVID-19 cases (Hall & Seyfi, 2021). 

mailto:samah.laaroussi@gmail.com
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Nonetheless, owing to the fact that the measures of safety taken by the population, have 

meticulously evolved a gradual decrease in the numbers of cases in some regions. Notably, after 

the vaccination and releasing the lockdown in many regions in mostly countries in the EU, Middle 

East and North Africa, domestic travels became possible with taking regular safety measures. 

Thus, the emerging sentiment towards supporting domestic tourism tends to attract mostly native 

consumers and residents to realize the sole alternative for a holiday experience amid COVID-19 

crisis which therefore would contribute to regional economic growth (Haddat et al., 2013). This 

paper is reviewing factors influencing tourist behavior in the context of domestic tourism. As 

many scholars have investigated domestic tourist habits, behavior and tourist arrivals and 

expenditures (Tan & Wu, 2016; Ferrer-Rosell & Coenders, 2018) demonstrating the urge to revive 

tourism through domestic tourism generating regional economic growth. Whilst, according to 

OECD (2022), Domestic tourism drives an important role in developing tourism in regional 

destinations OECD (2022),. Therefore, in this paper, we are proposing a theoretical model in 

evaluating domestic tourist behavior for a holiday destination during covid 19.  

 

2. Theoretical Review: 

2.1 Factors Affecting Domestic Traveling Behavior During Covid 19 for a Holiday 

Experience Using the Theory of Planned Behavior 

 

We based our discussion on the popular theory; the theory of planned behavior (Ajzen, 1991) 

wich is an extended version of the theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein 

& Ajzen, 1975) that explores behaviors from the effects of its antecedent’s variables. Therefore, 

this theory’s central variable is the individual’s intention to achieve an assumed behavior. Many 

scholars have used the theory of planned behavior to determine human behavior. This theory has 

been popular through decades and was extended in various studies such as online retail, health, 

health tourism, international tourism, consumption and green consumerism, sustainable tourism 

(Rittichainuwat et al., 2018; Ulker-Demirel and Ciftci, 2020; Ibnou-laaroussi, S et al., 2020) 

2.1.1 Ewom and Destination Image 

 

The theory of planned behavior advocates tourists’ intentions to perform travelling behavior that 

refers to three psychological variables: (1) favorable or unfavorable reactions (attitude); (2) social 

influence inciting behavior (subjective norms), and (3) the perceived ease of conducting the 

behavior (perceived behavioral control), (Azjen, 1991). This paper aim to critically review factors 

of the extended theory of planned behavior ( Azjen, 1991), E-wom (Loureiro, Koo, & Breazeale, 

2018)  and domestic destination image (Loureiro & Kaufmann, 2016) to explore the determinant 

factors of domestic travelling behavior. We review the role of eWom in affecting domestic 

destination image and tourists attitude (Loureiro, 2020). We particularly discuss in this theoretical 

paper review the effect of the electronic word of mouth on domestic destination image and on 

tourists attitudes through the social distancing communication of travelers during COVID-19 

pandemic, as well as the impact of destination image on tourists traveling behavior (Abubakar et 

al, 2017).   

Many scholars have researched the importance of word-of-mouth (ewom) impact on consumers’ 

behavior (Adryan et al., 2021). The new technologies and the relevance of media innovation have 

facilitated the communications in different ways in the market. The ewom is hence defined as 

“any positive or negative announcement made by potential, current or former customers 

concerning a product or company made available through the Internet to many persons and 

institutions” (Hennig-Thurau et al. 2004, p. 39). The increased relevance of this technique evolved 

in the emergence of virtual communication based on the Internet, which has become almost 

essential for every day communications (Shivapradas & Rani, 2020). During Covid-19 Pandemic 

outbreak, this technique has surged due to the lockdown and the health related restrictions such 

as social distancing, driving with it a whole perspective of online version of social life. Therefore, 

the ewom is growing and playing a powerful role during covid-19, which increases its impacts on 

consumer behavior (Kotler, 2020). Additionally, there is the destination image that significantly 
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influences tourist traveling behavior during the crisis (Jake, L. 2020). Previous researches were 

carried out to highlight the significant impact of the Covid-19 on potential tourists’ travel 

intention in the post crisis and their decision making. Among the several factors that were 

examined is destination image that was identified in many studies on Covid-19 impact on tourist’s 

behavior through the positive image that can attract visitors and influence their intention to 

support or visit a destination (Chen & Tsai, 2007). In the other hand, the negative image can affect 

negatively on the intention or traveling behavior during the major crises (Avraham , 2015).  

Therefore, the potential to visit domestic destination could be influenced by the destination image, 

which could impact tourists behavior by communicating the domestic destinations image through 

the expanded media, mass media, social media or ewom (Zareeadeh et al., 2019). In contrast, the 

destination image is directly influenced by past experience with this destination (Chen & lin 

2012). Previous studies stated the direct effects on destination image such as Familiarity (Chen 

& Tsai, 2007) and emotional solidarity for destinations ( Stylidis et al. 2020) and also the direct 

effect of destination image on  tourists behavioral intentions ( Ha & Jang, 2010).  

There are numerous and fragmented published article exploring ewom in different areas of 

research (Cheung and Thadani (2012).In this paper, we attempt to discuss the context of domestic 

tourism. Therefore, we reviewed different studies on the effect of ewom on destination image to 

reflect on domestic destination image that could positively affect domestic tourism.  According 

to the World Tourism Organization, “domestic tourism comprises the activities of a resident 

visitor within the country of reference (either as part of a domestic tourism trip or part of an 

outbound tourism trip” UNWTO (2012). In addition, domestic tourists have more knowledge 

about the destination to visit for holiday experience, its culture and its food and more other 

segments. However, as the economy was gravely hit due to the travels bans, some stakeholders 

may mislead their strategies to generate financial benefits at the Covid-19 crisis level without 

assessing appropriate measurement relative to costs of services and products that suit consumers 

demand. While creating financial benefits, hospitality and tourism sector could survive financial 

and practical risks by implementing innovative marketing strategies (Naidoo, 2010). Henceforth, 

this study tends to give valuable insights for post recovery with shedding a light on maintaining 

resilience of domestic tourism as holiday experience during the crisis. 

 

3. Theoretical Framework of the Concept of Ewom and Domestic Destination Image:  

 
Figure 1:   Factors affecting domestic tourism traveling behavior during covid-19 

As it was reviewed in this paper, there are several factors influencing tourism behavior using the 

theory of planned behavior. The variables that would influence domestic traveling behavior would 

be the eWom, and domestic destination image, attitudes and intention of the tourist. In reference 

to these variables, the domestic traveling behavior context could be theorized using the extended 

model of the theory of planned behavior. Rittichainuwat et al., 2018) 

Figure 1 depicts the drawn relationships between concepts that were reviewed in this paper and 

that would be investigated in the domestic tourism context. The model proposed that the eWom 

will likely to influence indirectly domestic traveling behavior and directly impact tourists’ 

intention to participate in domestic tourism as a holiday experience. The eWom will lead to 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40622-021-00298-2#ref-CR15
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increase awareness of the emergence of domestic tourism during covid-19 which will affect 

domestic destination image among the population. (Chen & Tsai, 2007) 

In this paper, we have discussed different relationships that were valid. The theory of planned 

behavior would be valid in explaining the relationship between eWom, destination image, 

intention and behavior. There are herein two dimensions that could predict behavior using the 

theory of planned behavior which are attitudes towards the behavior and intention towards the 

behavior. 

 

Conclusion 

 

This paper carried out reviews to discuss the proposed relationships between two variables, the 

eWom and destination image integrity in the model of the theory of planned behavior. This 

extended model explains the relationships that would positively predict tourist behavior during 

covid-19 by the emergence of domestic tourism. This paper has shed light on the emergence of 

domestic tourism and the proposed studies from a cross country to one country examination of 

domestic traveling behavior.  
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BETWEEN WORKING FROM THE OFFICE VERSUS REMOTELY, IS 

THERE AN OPTIMAL BALANCE IN HYBRID WORKING? – A RESEARCH-

BASED ARTICLE 
Katharina COX-NOWAK 

Katharina.nowak@yahoo.de 

 

Introduction  

 

In 2021 Mark Zuckerberg announced the Future of Office Meetings within the Metaverse.* This 

Virtual Reality Technology is likely to change how we meet in the future. Looking back to the 

beginning of the coronavirus pandemic we saw a huge spike in people who started to work from 

home. Zoom meetings, Microsoft teams, WebEx etc. were already used widely before the 

pandemic especially in large companies and start ups. However, it can be said that the use of those 

platforms spiked during early pandemic stages.† The Metaverse has the potential to circumvent 

the disadvantages of two-dimensional online meeting platforms. Issues like zoom fatigue and 

missing a connection between a superior and employee, could become a thing of the past.‡ 

Whether the Metaverse will really be the most used office meeting platform in the next couple of 

years is questionable though as there are also critical voices.  

Looking back at the beginning of 2020, a typical German workday took place in the office. With 

coronavirus cases going up, the number of employees who worked from home skyrocketed. 

Before the pandemic 4% of German workers worked from home. During the first lockdown in 

April of 2020 this number increased to 27%.§ More than two years later the number of workers 

within a remote setting is still high. The question that remains is how we will work once the threat 

from the coronavirus is gone. This study** investigated this question scientifically by conducting 

interviews with experts. Those interviews were implemented in November and December of the 

year 2020 with experts and economists. With the results of those interviews, I constructed three 

scenarios where office work will be done in the future and how this will affect companies’ office 

planning, cityscapes in Germany, as well as sustainability and mobility.  

 

Scenario 1: Least Change Scenario  

Employees are tired of working from home. The pandemic showed that this trend leads to 

decreased productivity, innovation, and efficiency as Gibbs, Mengel and Siemroth determined in 

                                                      
* Kraus, S./Kanbach, D.K./Krysta, P.M./Steinhoff, M.M./Tomini, N. (2022): “Facebook and the creation 

of the metaverse: Radical business model innovation or incremental transformation?”, International 

Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, in press.  
† Singh, R./Awasthi, S. (2020): “Updated Comparative Analysis on Video Conferencing Platforms- 

Zoom,  

Google Meet, Microsoft Teams, WebEx Teams and GoToMeetings”, EasyChair Preprint, No 4026  

<https://wvvw.easychair.org/publications/preprint_download/Fq7T> [Accessed on Feb 11, 2022]  
‡ Manuel, M. B. (2021): “An Examination of Presence and Engagement in Video Conferencing Systems 

and Virtual Environments”, Virginia Polytechnic Institute and State University  

<https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/107960/Manuel_MB_T_2022.pdf> [Accessed on 

Feb 11, 2022]  
§ Statista (2022): “Entwicklung der Nutzung von Homeoffice vor und während der Corona-Pandemie bis 

2021“ Statista Research Department 

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1204173/umfrage/befragung-zurhomeoffice-nutzung-in-der-

corona-pandemie/>   
** This is a revised version of the master thesis “Analysis of the operational location planning of 

workplaces as a result of increasing telework in companies” prepared by Katharina Cox-Nowak under the 

supervision of Prof. Dr. Orhan Kocagöz at the FOM University of Applied Sciences in Nuremberg.   

mailto:Katharina.nowak@yahoo.de
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their study from 2021.* The overall economy in Germany did not recover from the pandemic and 

is weakened. Companies do not have the financial freedom of changing offices and investments 

are done cautiously. This scenario which I call least change scenario shows a development after 

the pandemic to go back to the office and compared to pre-pandemic times, a minimal change.  

Due to this economic crisis, companies are bankrupt which leads to vacant office buildings within 

cities. However, highly attractive buildings will not be vacant. The cityscape in German cities is 

only changing marginally. Building vacancy is not disproportional. The lack of office spaces pre-

pandemic evens this out. Unattractive buildings and locations will be eliminated. All of this leads 

to a healthy natural vacancy rate and a cityscape with a balanced real estate market.  

The infrastructure within the inner-city and around office buildings will not be reduced as this 

would lead to an unbalanced cost benefit. Because the employees work from within the office 

building again, the traffic will not be decreased. Due to an aging workforce and an increase of 

unemployment the traffic will not spike. This unemployment rate is connected to the bankruptcy 

of companies. Furthermore, employees go back to using their own vehicles instead of public 

transportation as the fear of the coronavirus remains present.  

Major actions against climate change are not taken due to the instability of the economy which 

leads to high prices for fuel and enhances the climate crisis.  

 

Scenario 2: Trend Scenario  

After the first and second wave of the coronavirus, a trend of going back to the office could be 

seen. Companies presented their amended remote work policies which often showed a hybrid 

model with 40 to 60% working from home.† Therefore, employees were working two to three 

days per week from home and went back to the office for the rest of their work week.‡  

It is possible that this trend will be adapted at most companies after the pandemic is over as it 

combines advantages of office with the advantages of working from home. For example, it enables 

flexibility and responsibility.§  

In this scenario the economy stabilized itself after the pandemic and the rising economic crisis. 

There is enough capital to invest, while new technologies and innovation lead to zero problems 

with working in a hybrid setting. Companies can transform their office space planning which 

leads to higher rates of desk sharing. Individual offices and workstations will not be common 

anymore. There is a rise of community spaces with and offices which are used for collaboration 

and creativity. As those areas require a lot of space, the reduction of office space is not 

significant.** But in the future the area of the office is being chosen based on different criteria, for 

example attractiveness for employees regarding area or equipment. It can be observed that satellite 

offices in suburban areas are getting more popular. 

However, vacancy of buildings will only occur with unattractive buildings in unattractive areas 

or because of their condition. Because of digitalization and new technologies, working in remote 

areas is not a problem anymore which leads to people moving from cities to suburban or rural 

                                                      
* Gibbs, M./Mengel, F./Siemroth, C. (2021): “Work from Home & Productivity: Evidence from Personnel 

& Analytics Data on IT Professionals” University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics 

Working Paper No. 2021-56.  
† Hofmann, J.C. (2021): “Arbeit in Zeiten von Gesundheitskriesen – Veränderungen in der Corona-

Arbeitswelt und danach“, in: Badura, B./Ducki, A./Schröder, H./ Meyer, M. (2021) “Fehlzeiten-Report, 

vol 2021“ Springer,  

Berlin, Heidelberg <https://doi.org/10.1007/978-3-662-63722-7_3>   
‡ SZ (2022): “Umfrage: Firmen wollen Homeoffice-Tage ermöglichen” Sueddeutsche Zeitung, 

07.02.2022 <https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeit-umfrage-firmen-wollen-homeoffice-tage-

ermoeglichen-dpa.urnnewsml-dpa-com-20090101-220207-99-11458> [Accessed on Feb 11, 2022]  
§ Ray, T.K./Pana-Cryan, R. (2021): “Work Flexibility and Work-Related Well-Being” Int. J. Environ. 

Res.  

Public Health 2021, 18(6), 3254 <https://doi.org/10.3390/ijerph18063254>  
** Fayard, A./Weeks, J./Khan, M. (2021): “Designing the hybrid office” Harvard Business Review 2021 

(March-April), 1-11, 2021.  



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

areas. Due to this, rent prices go down in the city but also infrastructure around office areas 

decreases as it is no longer needed.  

Following this trend commuter traffic is getting less and metropolitan areas are equalized. It can 

be observed that employees accept longer commutes in which they do not have to drive that often 

rather than shorter commutes in which they had to drive more often before the pandemic. This 

leads to a rebound effect and no severe reduction of CO2.  

 

Scenario 3: Most Change Scenario  

Working from home is established within office settings widely. In Germany the pandemic, as 

well as the introduction of a new law that allows employees to demand remote work. Also, 

companies see the advantages of remote work as they can reduce their office space to save cost.* 

This is needed as the economic crisis is still not over. Digitalization is a catalyst for working from 

home and makes it possible without restrictions.  

Rent contracts for office buildings are not renewed and companies that own the buildings leave 

them empty. This leads to an over proportional vacancy which can be observed in structurally 

weak regions as well as economically strong areas.  

Cities transform because of this. Vacant buildings are either being repurposed and used as 

apartments, dorms, warehouses, cultural institutions or are torn down. In this scenario  

employees also move from urban areas to rural regions and satellite offices are popular. This leads 

to an equalization of big cities. The infrastructure around office buildings decreases as it is not 

needed anymore.  

The commuter traffic plummets as people work from home and public transport is extended. A 

rebound effect can be seen as traveling further to team events or customer visits increases. 

Nationwide traffic decreases because of the aging of the nation and remote work.  

 

Conclusion  

Did the pandemic change the way we view the workplace? In my opinion and from speaking with 

experts I would say yes it did and it still does. Another rise in coronavirus cases with the Omicron 

variant pressured companies in the end of 2021 to send their employees back to working from 

home.†  

As shown in the introduction, technology within the work and office space is being introduced 

(e.g., the Metaverse). This raises the question if people need to meet face to face or is remote 

work with the support of technology sufficient?  

When I was analyzing the probability of those scenarios in early 2021, I came to the conclusion 

that “Scenario Two” is most probable for German companies.‡ Looking back, I still think this will 

be the most common remote work policy for companies after the pandemic. However, I also think 

that with the Metaverse and different technologies “Scenario Three” become more likely for many 

companies.  

 

 

 

 

                                                      
* Bonok, Z./Asmara, B.P./Abdussamad, S. (2021): “An implementation of virtual office information 

system services in basic telecommunication technique practices” IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. and Eng., 

Volume 1098, Computer Science  
† Flüter-Hoffmann, C./Stettes, O. (2022): “Homeoffice nach fast zwei Jahren Pandemie – Ein Rück- und 

Ausblick über die Verbreitung und Struktur der räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung von Arbeit in 

Deutschland, Europa und den USA” IW-Report 2/2022.  
‡ ZEW (2022): “Unternehmen halten nach der Pandemie an hybriden Arbeitsmodellen fest - 

Unternehmensbefragung in Informationswirtschaft und Verarbeitendem Gewerbe” ZEW, 07.02.2022 

<https://www.zew.de/presse/pressearchiv/unternehmen-halten-nach-der-pandemie-an-

hybridenarbeitsmodellen-fest > [Accessed on Feb 11, 2022]  
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Abstract   

 

Small and Medium Enterprises (SMEs) have been known to play an important role in the 

economies in most countries than the large corporation. In terms of employment, they take the 

largest numbers of workers which touch the life of every citizen. The easily available workforce 

for these SMEs has posed a major challenge to the players in the industry as far as productivity is 

concerned. It is by these challenges that the application of Kaizen methodology comes in. Kaizen 

methodology, which continuous improvement for better, when applied to these SMEs can 

improve their productivity as workers would be continuously involved in studying, generating 

and implementing better ways of performing the processes. However, the implementation of 

Kaizen methodologies has its own challenges which have been acknowledged by both the big and 

small-medium enterprises. Thus, this paper will provide an overview of the implementation of 

the Kaizen methodology in improving the productivity of SMEs. It will also touch on the Kaizen 

methodology application challenges and their solutions in the SMEs. 

Keywords: Productivity, continuous improvement, Kaizen, SME. 

 

Introduction 

 

Since the world has become like a small village, technology spread so fast across continents unlike 

before during the industrial revolution. With this respect, the ability to adapt to these changes 

required organizations to make quick changes to adapt to these rapid changes. In small and 

medium enterprises industries, they faced challenges in terms of cost as they could not compete 

with the major players who had the resources to make instant changes without hurting the overall 

activities of the organization. With the advent of Kaizen methodology, which means improvement 

for better, developed in Japan in the 1950s by Maasaki Imai, many small-medium enterprises 

started to adapt the methodology in order to help them improve their productivity which seemed 

to be stagnating. By applying the Kaizen methodology, the small-medium enterprises aim at not 

only improving the productivity but also the overall well being of the employees and stakeholders. 

The channel of communication is open and efficient from the top-level management to the lowest 

employees. Doing this, not only increases the trust but also boost the morale of all the involved 

employees. This openness amongst the members of the organization, help the employees to 

embrace any changes that might be introduced to the company as it known that accepting any 

rapid changes in any organization by the employees is quite a challenging task to the company.  

More often, can even lead to a riot. Any activity which does not add value to a company is always 

a waste, thus, using Kaizen methodology enables small changes to be carried out by involving the 

employees thus preventing any major setback to the overall performance of the company. An 

example is in 1950s when Toyota was facing a financial crises that almost making it to phase out 

some employees but instead they embarked on a radical plan to improve the effectiveness of the 

manufacturing equipment and facility (Kato & Smalley, Toyota Kaizen Methods; Six Steps to 

Improvement, 2011). They brought a model called Train-Within-Industry (TWI). This model is 

very important to the SMEs in improving their overall employees’ productiveness. The following 

can be understood from the TWI model, “With respect to the three skill requirements, TWI 

established three corresponding 10-hour training courses taught over a 5 day period. Job 

instruction (JI) taught participants how to train people properly in an effective methodical manner. 

Job Methods (JM) taught participants how to make small improvements in their daily work. Job 
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Relations (JR) taught participants how to handle employee-related work problems using a four-

step model” (Kato & Smalley, Background of Kaizen in Toyota, 2011). As these changes on 

training involve within an enterprise, there are various benefits and challenges involved. 

Fortunately, the benefits outweigh the challenges and this makes more SMEs to embrace Kaizen 

methodology. With the current development of technology, especially Industry 4.0, cloud 

computing and big data, the changes involve while implementing Kaizen methodology is very 

minimal and most of the time can’t cause a disruption in the operation of the organization. 

 

Areas of Application of Kaizen Methodology in Small-Medium Enterprises. 
 

In SMEs especially in the manufacturing sectors, Kaizen methodology forms a big part of the 

organization that will enable them to compete with big companies. Kaizen methodology is all 

about events aimed at improving specific areas within the company. Generally, it involves 

improving specific but not limited to areas of the manufacturing floor.  The following are some 

of the areas or departments that the principle of Kaizen methodology is applied: 

i. Production Department 

This is the most crucial depart of any SME that is involved in the production of goods 

and services too. The good communication between the employees and the top 

management enables workers to suggest various improvements that can be done in the 

production department. Kaizen pushes the decision-making or proposal making down to 

workers and requires open discussion and a group consensus before implementation 

(Liker, 2004). They can be gradual but have a positive long-lasting effect by reducing the 

operating costs which otherwise would not let the SMEs compete with big companies. 

Different plans and arrangements can also come from the same employees too. Kaizen 

work with the standardised process also where it captures the current status for further 

improvements. 

ii. Human Resource Department 

Hiring of qualified personnel have changed tremendously with the advent of modern 

technology. Most companies have abandoned the traditional ways of hiring and instead 

have resorted to the use of technology which applies Artificial Intelligent (AI) in selecting 

the candidates. The use of various Enterprise Resource Planning (ERP) has really been 

promoted in saving resources for both the company and the potential candidate during 

the recruitment process. This gradual improvement, thanks to Kaizen methodology, have 

put the SMEs in a competitive level in sourcing the skilled workers which are crucial to 

the growth of the companies. 

iii. Purchasing Department 

For SMEs, having a stable and standardised way of sourcing materials, parts or services 

and using ideas like just-in-time (JIT) inventory policies can really help in maintaining 

and sustaining the activities of the company. This is only possible through the application 

of Kaizen methodology where everyone is involved in assessing the suppliers and identify 

various improvement to be applied during the procurement. By selecting and evaluating 

the suppliers in the same way has the same reliable structure and can be easily integrated 

into a flexible production process thus giving the companies a competitive advantage 

(Paul, 2020). 

 

Principles of Kaizen That Can Spur Growth in SME 

There are mainly 5 main kaizen principles out of the many. These are: know your customer, let it 

flow, go to Gemba, empower people and be transparent (Kaizen Institute, 2022). Application of 

these principles to any organization is essential for the success of the continuous improvement 

culture. 

i. Know Your Customer 

The value of the company is created by knowing the customer to whom you are selling the 

products (Landau, 2019). For SMEs to thrive perfectly in an ever-evolving market, they must 
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identify the interest of their customer and look for ways of improvement. In the company for 

example in the production, the manufacturing process is examined from the customers' point of 

view. A question like, ‘’What does the customer wants from this process?”. As suggested by the 

Kaizen methodology, this gradual improvement involves all the employees who interact with the 

customers from the top to bottom level of management. For instance, when a customer arrives at 

the company for inquiries or follow-up of the orders, after being received by the receptionist then 

handed over to the sales team, it is upon the sales team to have a discussion with the customer on 

how to improve the delivery of the services or goods the company offers. It can also be the nature 

of the products that need improvement therefore, the production or research and development 

department must be involved in the improvement with the ideas from the customer. It is the 

satisfaction of the customer that keeps the value of the company. It becomes a must-to-do thing 

for SMEs since they have limited resources to cushion the company in case of many rejects, unlike 

the big companies which have the financial resources to compensate while retaining the customer. 

It can be through the customers' eyes that you can observe a process and separate the value-added 

steps from non-value-added steps (Liker K., 2004)  By using the Kaizen methodology, SMEs 

have the opportunities to improve customer experiences continuously thus enabling higher 

productivity. 

ii. Let it Flow 

This refers to reducing waste to zero. Waste also known as Muda, is anything that does not add 

value.  It may not be easy to do but with Kaizen methodology it is possible. Waste elimination is 

one of the strategies that companies make to increase productivity, especially SMEs which have 

limited resources that must be fully utilized in order to maximize profit. Kaizen involves everyone 

within the company to work towards achieving zero waste while creating value. This is done 

through a continuous process as it is not easy to make a sudden change to the whole organization. 

It is, therefore, necessary to know these types of waste that can hinder the growth of industries, 

especially SMEs. There are seven types of wates namely: Overproduction, Wait time, 

Transportation, Overprocessing, Inventory, Motion and Defects/rejects (Ortiz, 2006). 

 

 
 

Figure 1: 7 forms of Waste or Muda 
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Source: (The 7 twastes., 2022) 

 Overproduction 

This the most common type of waste in any company or business organization. It means 

producing more than needed, quicker than necessary and before it is needed. It is really dangerous 

form of waste, particularly for SMEs. The overproduction of goods can be quite challenging to 

SMEs since they normally don’t have huge financial muscles to compensate for the loss. 

Therefore, it is necessary for the management to do everything possible to eliminate this kind of 

a waste to improve productivity. The elimination of overproduction waste can involve some study 

of the current status of the production line with positive recommendations while applying Kaizen 

methodology along the process. There might be some reasons for overproduction that may include 

the following: the fear of absenteeism of the workers, the possibility of a machine breakdown and 

whenever an expensive machine is involved, the need to produce more becomes tempting with 

regards to the ration of productivity. Overproduction results in tremendous waste i.e consumption 

of the raw materials before they are needed, wasteful of laborers and utilities involved, increase 

use of machineries, increase in burden, increase in the need of more space for storing excess 

inventories and increase in the transportation and administrative costs (Masaaki, 2012).  

 Wait time 

Waste of waiting normally occurs when the operator is idle when an operator's hands are put on 

hold. This may result from imbalances in line, lack of parts or materials and sometimes when an 

operator watches the machine performing a value-added work. It is very difficult to detect because 

even when a process is taking place the waste of waiting occurs in form of seconds or minutes 

while waiting for the next job. These can lead to a company losing a significant amount of time 

that might have been used productively. Through Kaizen methodology, SMEs can come up with 

a gradual but steady improvement in eliminating the waste of time. This in turn would increase 

the productivity and general profit of the company. 

 Transportation  

This results from overproduction that causes unnecessary movement. An unnecessary number of 

products create the movement of materials which requires manpower, various lifting machines 

such as forklifts, required paperwork and of course money. Wasted of transportation can also 

create miscalculations in inventory management, excessive material storage and damage to the 

parts or products during transportation. Most of SMEs have very limited space for work. Wasted 

transportation would decrease the space required for effective production. Additional input 

resources would be needed to clear up the wastage thus straining the financial capability of SMEs 

which otherwise could be used to increase productivity. 

 Overprocessing 

This is where unnecessary steps are done during a process. It mainly occurs during fabrication 

when some layers are added to the product. It can be due to poor design of the product, poor use 

of machines and tools or unnecessary motion. Sometimes can be due to overperforming. All these 

generate waste that can be a burden to the company. SMEs must take the much-needed gradual 

improvement through the Kaizen methodology to eliminate this waste of overprocessing. Like 

other forms of waste, overprocessing would diminish the productivity of SMEs as more time, 

manpower, energy and financial resources would be used to make up for the losses.  

 Inventory 

After the production, products kept in the inventory as well as semi-finished products do not add 

any value. They lead to an increase in storage cost, misuse of floor space, increase in the cost of 

labour as manpower and machinery are needed in constant relocation. The company has to incur 

the cost of administration of the warehouse and workers involved. It also leads to production 

imbalances as some machines might be stopped with a view that there is enough inventory. As all 

these are happening, the production level might decrease and stagnant leading to further loss to 

the company. As SMEs always having limited resources, they can apply the Just-In-Time system 

of production to eliminate this waste thus increasing the general productivity of the company. 
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 Motion  

It is mainly about any movement of body parts that do not add value and it is very unproductive. 

The waste can be any activity like searching, looking, arranging tools or parts e.t.c. Managers 

concerned must look into this form of waste that decreases the productivity in the company. By 

applying the Kaizen methodology of gradual but continuous improvement, the source of the waste 

can be identified and all the workers are involved in establishing the root cause and eventual 

solutions. This way can bring harmony amongst all employees at work which would result in an 

increase in productivity. 

 Defects/rejects 

This is a waste result from the production of defective parts of products. Whenever there are 

rejects, the production process is disrupted hence the idling of the machines. The rework, 

correction, replacement and searching the source of the defect takes time and effort. Rejects or 

defective parts must be discarded and this is a waste of resources and efforts. SMEs in particular 

might suffer huge losses with regards to the waste of defects/reject. Therefore, proper mechanisms 

must be put into place to eliminate this form of waste in order to increase productivity. 

iii. Go to Gemba 

This refers to where the real work is taking place, the real work place (Kanbachi, 2015). It is also 

about the leadership by knowing what is really happening on the floor that is adding value to the 

company. That place where the value-added action is happening is where the manager needs to 

be. It is not just in the production workplace but also in any other workplace like office (Ohno, 

2013). The manager should walk around and familiarizes with the Gemba. Should there be 

anything that do not add value to the product then appropriate action is taken. It could be some 

personal issues with the employees, this should involve the very same employees in establishing 

the root cause while at the same time coming out with a gradual but continuous improvement that 

is comfortable by all the parties. This way many SMEs would increase their productivity by a 

mere application of Kaizen methodology on the Gemba. 

iv. Empower People 

This is about organizing teams with the same set of goals to achieve by providing them with tools 

and systems. The teams should be organized such that it supports the Kaizen principles. The 

system and the tools given to the team should enable them to achieve the goals. SMEs by not 

having a large number of employees, organizing the employees into a small and effective team 

can really improve the productivity since it enable close communication among the teams. 

v. Be Transparent 

To show the result of the continuous improvement and performance, real and visible data are 

gathered. All the improvements done by the employees should be shown in the form of data and 

can be tracked. Having the data at hand, the company can easily determine whether the Kaizen 

methodology is working or not and plan for further solutions. In SMEs, having tangible data 

shared with all the employees, everyone can monitor and measure their continuous improvement 

and the overall company's performance too. This would enhance determination to improve their 

quality of work which in turn increases the productivity of the company. 

 

Conclusion 

 

As mentioned before, Kaizen is focused on implementing small, gradual changes over a long time 

period (Bauer, Duffy, & Westcott, 2006). The continuous improvement always gives a better 

result at the end. The employees regardless of whether from SMEs or large companies can easily 

be trained to adopt the Kaizen methodology. However, you can’t Kaizen a machine. A machine 

instead can be programmed and maintained to ensure efficiency for proper work. This would in 

turn eliminate waste of wait time thus ensuring improvement in productivity. The advantage of 

the Kaizen methodology application in an enterprise is that it does not require much financial 

investment to do which is suitable for SMEs because it involves improving the existing resources. 

Kaizen methodology provides one of the best way for SME to improve productivity by 
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establishing radical and gradual improvement to the system and makes them competitive with 

other large companies. 
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Abstract 

 

Information systems (IS) are important in the collection, storage, transfer, and presentation of 

information. The versatility of such systems makes them ideal for use in logistics, which normally 

relies on information and data to successfully drive it. The functionality, efficiency, and overall 

performance of a logistic system are heavily affected by the quality of information which 

consequentially depends on the type of information system used. To understand the effects of 

information systems on logistic performance, it’s important to consider the components of 

information systems in logistics, their functions, benefits, and how they can be upgraded to cater 

to the dynamic logistics world. 

Keywords: Information Systems, Logistics, Performance 

 

Introduction 

 

Logistics is the overall management of resources, including how they are acquired from the 

supplier stored, accessed, and transported to the final destination. For all these to happen, the flow 

of logistical services and goods has to be facilitated by information support. With the rapid 

evolution of technology and the development of smart devices, much of the logistics services are 

done by robots and machines.  This has led to significant improvement in service delivery. 

 

Every business now uses information systems (IS) to facilitate daily operations, whether it’s 

providing business-to-customer (B2C) or business-to-business (B2B) services. IS has been 

around for five decades and from its inception, they have been critical in expanding the profile of 

businesses and shifting the global market (Information Systems, 2022).  

 

IS refer to a network of software, hardware, and telecommunications network used by people to 

collect, store, and process data while providing digital products, knowledge, and information 

(What is an Information System?, 2022). The current backbone of IS is the internet which consists 

of almost all the information we need. 

 

Components Of Information Systems in Logistics 

 

IS convert logistic data into information, interfacing the information with various decision-

assisting techniques. The distinct elements that make up this system include (NC State University, 

2022): 

1. Input 

These are the data items required for planning and running the logistic system. Inputs are obtained 

from published data, logistic company personnel, company records, and customers. 

2. Database 

Consists of stored data that can be retrieved and manipulated. The data analysis technique varies 

depending on the required information. 

3. Output 

Features performance statistics or reports, order progress, inventory status, and exception reports 

used to compare actual performance with desired performance.  

mailto:janeoke138@student.polsl.pl
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Figure 1. Information Processing 

Source: Own 

 

The main activities of IS in logistics, include streamlining data flow from external sources. This 

includes information found on social media, search engines, suppliers, customers, etc. Processing 

and storing logistic information with organizations, communicating company decisions to 

customers and their feedback to organizations, and data transmission for processing and storage. 

Information System Technologies Used in Logistics 

The effectiveness of logistic performance heavily depends on IS technologies. To effectively 

manage information, organizations can adopt and use various systems, including (Ketikidis, Koh, 

Dimitriadis, Gunasekaran, & Kehajova, 2008) : 

1. Enterprise Resource Planning (ERP) 

ERP is a critical tool in logistics, especially for distribution and wholesale trades. Logistic 

companies can integrate ERP suites to automate and manage day-to-day operations such as human 

resources, accounting, and customer relationship management. 

The effectiveness of ERP in helping companies to control their logistics, operations, finances, and 

inventory helps to improve efficiency and minimize the chances of errors (Tilokavichai & 

Sophatsathit, 2011) 

2. Just-İn-Time (JIT) System 

JIT systems form an important aspect of inventory management. It involves companies working 

closely with their product suppliers to ensure raw materials arrive just on time when needed. JIT’s 

goal is to have the least inventory amount on hand but still be able to meet the current demand 

(Ozalp, Suvaci, & Tonus, 2010) 

3. Customer Relations Management (CRM) 

CRM in logistics involves the use of the latest technology to acquire, retain, and enhance customer 

relationships. Logistic companies use CRM to manage a wide range of functions, including 

updating the customer list, scheduling customer appointments, managing active communication, 

and creating logistic profiles that meet customer prospects. 
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According to Szabo, Czifra, and Vicikova, some of the potential benefits of CRM include higher 

customer profitability, customer value creation, increased customer loyalty and retention, and 

customization of products and services (Vicikova, Czifra, & Szabo, 2010). 

 

CRM systems are used to compile customer data obtained from multiple channels, including the 

company’s official website, live chat, email, telephone, social media networks, and other 

marketing tools. 

 

With CRM, logistic performance can improve through the automation of orders and service 

delivery. Communication can be enhanced using chatbots, and the availability of location-based 

services. 

 

4. Radio Frequency İdentification (RFID) Tags 

RFID improves logistic performance by enhancing interaction and visibility. It’s become a critical 

tool in enhancing customer experience as RFIDs help companies automatically locate and monitor 

products. some of the benefits of RFIDs in enhancing logistic performance include automatic 

inventory management and asset tracking, improved, data availability and accuracy, better 

product traceability and quality, and higher productivity and increased revenues. 

RFID is sometimes a preferred alternative to barcodes since it owns its data read and write 

functions, has a large storage capacity, and can read with no barriers, over a long distance. (Qin, 

Zhang, Zhang, & Zhu, 2008). 

Logistic companies can use two types of RFID tags to enhance performance: 

4.1 Active RFID Tags: they have internal batteries used to power them. These tags can 

transmit data over a large distance e.g., over 400m. They are made with an electric system that 

allows for customization based on specific needs. 

4.2 Passive RFID Tags: they are preferred by companies seeking to cut down logistic costs 

while still trying to improve overall performance. Passive RFID tags are more economical; hence 

they have widespread use. They also don’t need regular maintenance which makes them suitable 

for lasting use. (Keskilammi, Sydanheimo, & Kivikoski, 2003). 

5. Bar Codes 

Bar codes are unique machine-readable patterns consisting of multiple parallel lines with varying 

widths. A product’s barcode will be scanned at each logistic phase until it reaches the final 

shipping destination, to the customer. One bar code can provide access to a large amount of data. 

The main benefits of barcodes in logistics include cost-effectiveness, improved tracking and 

inventory management, and improved product shipping transparency. 

6. Logistics Labels 

They are used to track pallets and other logistic units. Logistic labels are quite essential and 

effective components of supply chain management since they help improve branding, enhance 

tracking, facilitate easier navigation, and support faster container identification. 

Logistic products with such labels can be traced throughout the supply chain system. These labels 

consist of both scannable symbols and human-readable text that provide comprehensive product 

descriptions, supplier details, product batch numbers, container quantity, etc. 

 

Benefits of Information Systems in Logistics 

 

Logistics information system is critical in providing the relevant stakeholders with information 

about the goods and their delivery details, including progress and status. It has an influence on 

the changes in the purchasing power, warehousing, production, accounting, and financial systems. 

(Trade Facilitation Implementation Guide, n.d.). 
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Information flow management is like management of shipped goods and that’s why IS are 

important in logistics. It's important for information to flow between systems and processes 

handled by retailers, manufacturers, importers, exporters, customers, freight forwarders, etc.  IS 

has proved to be beneficial in logistics performance and the company’s overall performance, 

reducing inefficiency and streamlining the flow of information. (Hazen, 2014) . 

 

IS are the heartbeats of logistics and allow organizations to make better strategic and tactical 

decisions that cater to the customers’ needs and benefit the organization. it’s the link that joins 

the manufacturing, marketing, and financial sector, providing the management with the right 

information important for the organization’s decision-making. This way, the organization 

becomes more competitive. 

 

Successful logistic companies have implemented computer-based decision support systems 

(DSS) that are effective in facilitating the executive decision-making process, leading to service 

efficiency. For instance, there are systems such as Just-in-Time (JIT) (Lai & Cheng, 2009) and 

Quick Response (QR) that can be successfully integrated with various information-based systems, 

thereby reducing order cycle times, minimizing supply chain inventory, and enhancing speed 

responsiveness. 

 

 

Figure 2. Benefits of IS 
Source: Own 

It facilitates planning and control of various logistic activities including order fulfillment, 

warehousing, material handling, fleet management, inventory control, etc.  IS are the interfaces 

that reduce requirements of human resources and inventory, leading to better requirement 

planning. 

 

In terms of logistic demands, organizations can now use IS to enable faster and more accurate 

responses based on current customer demand, eliminating the need for forecasting. Note that with 
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IS, companies can now implement “pull systems” that allow them to make supply demands “just-

in-time”, making them more reliable and competitive. 

 

Customers planning to use logistic services can rely on IS to provide them with information 

regarding product availability, delivery schedules, and order status. Organizational systems can 

also form successful links leading to faster delivery of consumer goods. For instance, supplying, 

manufacturing, and distributing systems can be joined to streamline logistic services. 

 

Downsides of Information Systems in Logistics 

As IT evolves, the positive and negative effects of IS on logistics performance grows.  According 

to research study by Pirkkalainen and Salo (Pirkkalainen & Salo, 2014)can lead to Information 

Overload where more information is shared that needed. Sharing information is supposed to 

improve logistic services but can also expose organizations to unwanted consequences, especially 

when there is a security breach. 

 

IS are associated with technostress that’s caused by rapid technological changes and the inability 

of the logistic companies to meet the ever-changing competencies. 

 

Findings and Conclusion 

 

IS forms the basis of any logistic system. All stakeholders within any logistic ecosystem rely on 

different information channels for the latest updates. Besides that, IS the critical link between 

various systems in a logistic channel, including supplies, manufacturing, warehousing, and 

distribution.  

As technology changes, so do IS. Despite its many benefits in enhancing logistic performance, 

there are also downsides such as technostress and information overload that can lead to data access 

frustrations. 

IS form important components within companies. They are part of logistic management that are 

used to manage, measure, and control various logistic activities across the supply chain and within 

the organizations, helping companies to achieve goals by improving the efficiency and 

effectiveness of service delivery. IS in logistics helps to attain the following: 

a. Improves customer satisfaction 

b. Gives timely information to customers regarding order status, product availability, and 

logistic delivery schedules 

c. Organizations have better strategic and tactical decisions that benefit all stakeholders 

d. Improved inventory planning and efficient use of resources. IS allow for “virtual” 

inventory management through electronic devices. 

e. Links various systems such as supplier, distribution, and manufacturing 

When it comes to IS technologies in improving logistic performance, it has been found that the 

implementation of barcode technology has reduced the data processing time in transport docks by 

over 90% (Kubanova, Kubasakova, CulikK, & Stitik, 2022). 

The top companies in the logistics (Pham, 2022)rely on technologies such as CRM since it gives 

them timely access and information analytics to customer data, which is critical for customizing 

service delivery.  

The effectiveness of IS in logistics has had a significant influence on supply management. 

Companies can now plan and coordinate the movement of goods from suppliers, leading to 

enhanced productivity. Supply materials can be transported on time and safely stored at different 

stages. 

In distribution, IS help to manage how the stored and supplied goods can be taken to the required 

locations. It promotes accountability, tracking, and general material movement. In production 

logistics, this interconnection of communicating devices can help to assemble or facilitate the 

manufacturing of goods. IS can facilitate the reclamation of supplies and materials from 

production in reverse logistics.  
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Recommendations 

To effectively use logistic IS, companies should be ready to analyze data to avoid distribution 

delays and supply challenges. It is important to use intelligent storage, especially in the era of 

cloud computing to ensure that logistic data is secure and accessible from anywhere. Companies 

should also integrate IS to every organization component for improved flexibility and security. 

IS are bound to change as technology changes and grows. This will be expected to change the 

trajectory of logistics services as well. Companies that want to maintain high performance and 

effectively compete should be ready and flexible enough to accommodate new changes regularly. 

It’s also important to upskill the employees for them to be able to effectively handle logistic tasks 

that require the integration of human skills and information system technologies. 
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Abstract 

 

This research was conducted on the private sector in the Kingdom of Bahrain. The research investigated 

the impact of CIPD Level three and its effect on the performance of Human Resources practitioners in 

the workplace. It presents and discusses the literature related to CIPD level three, traditional HR 

practitioner, contemporary HR practitioner, and contemporary HR practitioner perspectives, challenges 

that contemporary HR practitioners. A gap was diagnosed between the traditional HR practitioner and 

contemporary HR practitioner. Two types of interviews were conducted; semi-structured interviews and 

in-depth interviews with eleven participants, including HR practitioners & HR Managers. The researcher 

implemented content analysis. A coding scheme was constructed to precisely place the quotes, discuss, 

interpret in the findings and finally answer the research questions and draw conclusions. Results of this 

research indicated that CIPD Level three graduates lacked performance skills in their workplace, falling 

short of reaching the level of competency contemporary professional HR practitioners demonstrated 

further indicating a necessity for the HR practitioner to be eclectic by combining the traditional and the 

contemporary HR practitioner. Hence, HR practitioners need specific training that provides them with 

skills and competences required by contemporary organizations and transferring learnt skills and 

competences to the workplace in a professional way. Findings prompted the researcher to create a 

contribution and practice theory. this paper presents a theoretical model (KM) constructed by the 

researcher.  

 

Keywords: CIPD level three, professional certification, HR practitioners, conventional HR 

practitioner, contemporary HR practitioner.  
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Abstract   

 

This paper focused its scope on the automotive industry and its constraints to innovation in the 

domestic market of the Republic of Turkey. Hence, the economic developments Anatolia went 

through in the last decade are presented to investigate, why the domestic automotive market 

currently cannot offer a sustainable demand-orientated environment. Instead of extending over 

the status quo current enterprises are limiting themselves to an extended manufacturing 

workbench and cancelled additional investments and projects. Additionally, the conducted 

literature review focused on local sources in order to conduct an analysis combined of 

international theoretical implications and locally adapted practical circumstances. Results 

indicate that three major effects need to take place to improve the innovativeness: stabilizing the 

domestic fiscal policy, allowing an investor-friendly climate to increase research & development 

efforts and lastly, making the necessary changes to foster radical innovation, namely the pursuit 

of electric propelled vehicles.   

Keywords: innovation, automotive industry, policymaking, sustainable economic development  

 

Introduction   

 

Since the 1990’s international automotive brands from the geographical West and East alike 

entered the Turkish domestic market. Building joint ventures and regional subsidiary companies, 

four major original equipment manufacturers (OEM) became dominant in Anatolia, the US 

American Ford and General Motors company and their Japanese competitors, namely Toyota and 

Honda. Just a few European automotive brands invested in this region, most prominently the 

previously operating PSA and Fiat brands, now under their new Stellantis conglomerate, who 

mainly focused on licensed production of hand selected models.  

With the end of the Cold War many economies underwent a transition of impactful restructuring, 

deconstructing decades of trade limitations, embargos, and tariffs in order to allow the free trade 

of resources, goods and people alike. The rising concept of integrated supply chains and a 

Europewide integration lead the EU and The Republic of Turkey to a first step towards regional 

integration, reaching its first milestone with the custom union of 1996. Liberated markets also 

increased economic activity in-between neighbouring countries to a level never achieved. 

Economic prosperity, often labelled as innovation, became the dominant objective of many 

policymakers, expecting a higher financial stability through increased competitiveness. Efforts, 

put into action by policymakers and the industry alike provided first quick results, as in 2010 the 

automotive industry could show off an annual growth 26% (İncekara & Ustaoğlu, 2012).  

The automotive sector, being the backbone of many highly developed industrial nations like 

Germany, France or Japan, is a highly anticipated foreign direct investment (FDI) partner for 
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governments due to its high capital requirements and promising export and domestic potential. 

Besides direct financial achievements, factors like the significant build-up of employment 

capacities, strengthening the domestic suppliers with long-term contracts in transportation, raw 

material extraction, intermediate goods and lastly the extensive investments by the industry to 

train and qualify the national workforce are highly desired by policymakers. The notion of 

regionally interconnected industrial centres was formed to promote synergy between local 

institutions and to minimize both complexity and costs. So-called innovation clusters, 

interconnected hubs of industrial partners, were established to foster synergy between local 

institutions and to decrease both complexity and expenses.   

Lately the European Commission imposed tough controls on the European car sector in response 

to the growing political relevance of environmental and ethical sustainability in the European 

Union. The German automobile industry was forced pursue new technologies as a result of long-

term legal missteps, most notably known as Dieselgate, and the expanding market share of foreign 

manufacturers from external competitors. Consecutive national and regional legislative actions 

accelerated the transformation of the existing mobility paradigm. While these setbacks halted the 

German automotive industries in their home industries, the requirement of research, testing, 

manufacturing and sales allow new national players, previously not (deeply) invested in the 

automotive industry to restructure their economic focus and establish sustainable and resilient 

unique selling point.     

This paper aims to provide an in-depth literature review focusing on the latest Turkish research 

papers in English language, analysing individual factors of the automotive industry and its effects 

in the modern Turkish economic system. Firstly, the different definitions, necessary to evaluate 

the economic development are stated. Additionally, the concept of innovation and its paramount 

requirements are highlighted. Followed-up by a short summary of the status quo of investments 

spent by foreign automotive companies in Turkey, previous research results of Turkish 

automotive innovation are assessed. Current effects and missing, but crucial factors necessary to 

fulfil all dimensions of innovation, are discussed in order to extract inefficiencies and potential 

disruptive factors. Consequently, policy recommendations are conceptualized to highlight the 

missed-out steps towards reaching balanced and sustainable innovation.    

 

Conceptual Framework  

 

Innovation is a term often discussed in societies to retroactively evaluate the overall development 

and thereby annual output gain of domestic industries. However, the concept is characterized by 

a wide concept without a singular unified definition (Archibugi & Iammarino, 1999; Baregheh et 

al, 2009), varying widely depending on the research field and the expert asked. Contrary to 

technological discoveries in the department of natural sciences, economic variables have a 

significant role in innovation, particularly regarding the effective (financial) implementation of 

new technical or organizational innovations. As a result, in order to be considered an innovation, 

a new technology must meet consumer desires and absorb the purchasing power of customers.  

Recent development in the field of innovation research have highlighted the need to quantify 

innovation on a sectoral level (Malerba & Mani, 2009) rather than just in one industry. This 

enables an examination of a broader variety of innovation-influencing elements, in addition to 

enterprises and their strategic decisions, by examining the market behaviour of dependent 

participants in the same industry sector, known as actors. Competitors, suppliers, users, research 

facilities, institutions, and the government are examples of these entities, which are defined by 

their legal and economic interests and rules. This theoretical model stands out for its dynamic and 

multidisciplinary analysis, which includes the economic aspects of rivalry and collaboration in a 

previously specified local or global framework, emphasizing the sectoral structure of innovation 

rather than focusing solely on technical features like the current pursuit of electric propulsion in 

the automotive sector.  

The consecutive governmental and private financial support of specific technology is often 

equated with technological progress by policymakers (Niestadt & Bjørnåvold, 2019) and 
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economic dignitaries (ACEA, 2020). Private firms strive towards a steady pursuit of innovation 

to increase their economic performance continuously. Measures include increasing their venture’s 

competitiveness in a disputed business field, improve the environmental development for share- 

and stakeholders, and holistic aspects such as corporate social responsibility (Dodgson, 2017). 

High levels of innovation result in established businesses being optimized and improved, as well 

as effectively overcoming the economic obstacles of technology advancement, continually 

changing worldwide supply networks, and different evolving client changes. While these 

variables indicate the potential for innovation, it is critical to remember that it can only be realized 

by consciously overcoming the barriers of strategic planning, which conflict with financial, 

cultural, and organizational strategies, as well as the rules and attitudes of businesses (Mark 

Dodgson, David M. Gann, & Nelson Phillips, 2014).  

In a direct contrast, political institutions have long-term influence on customer purchasing 

decisions, whether at the local, national, or international level. Governments can assist, deaden, 

or even prohibit some technological developments in their totality through a mix of legislative 

frameworks (policymaking) and national-economic spending. This trend may be seen in 

contemporary car development in Central Europe, where only two technologies are being 

seriously considered: combustion propulsion (mostly diesel and gasoline/gasoline based) vs. 

entirely electric (battery driven) propulsion. Hybrids that are now in use are only viewed as a first 

step toward carbon independence (Srinivasa Raghavan & Tal, 2019). Limiting further 

technological progress this early in the cycle of new insights and measures before the final 

evaluation of long-lasting potential can seriously harm current, ready-to-be-implemented 

innovative features and solutions, thereby tolerating future disastrous lock-in effects.   

 

Research Methodology  

 

The methodology of this paper was based on the searching, analysing and concluding current 

English literature from Turkish authors evaluating the competitiveness, exports, infrastructure, 

manufacturing capacity and trade policies regarding the FDI potential of the Turkish domestic 

automotive sector to increase innovativeness.  

Multiple databases were taking into consideration, the dominant amount of searched and analysed 

research was sourced from Elsevier publications. Their high recognition and significance in 

research were deemed crucial to adequately depict the innovation of the automotive industry in 

the Republic of Turkey at this current stage. Both qualitative as well as quantitative studies were 

considered, while book reviews, non-English publications, unpublished articles, working papers 

were excluded and not further assessed. The results of the literature review were discussed from 

the “oldest” findings from 2012 up to newest findings from 2021.    

 

Findings and Discussion  

 

With the rising integration of the Turkish domestic market with the Single European Market, 

many different dimensions of legal, economic and social origin experienced a fast-paced 

assimilation. Technical issues, being it safety regulations, quality standards and manufacturing 

methods were harmonized in order to allow deeper economic ties (İncekara & Ustaoğlu, 2012). 

Further supported by the natural geographical location, being one of the few land routes between 

Europe and Asia, Turkey managed to become the epicentre between two hugely developed but 

formerly barely touching markets.   

From a business-management standpoint, the Republic of Turkey offered multiple advantages, 

other manufacturing locations were not able to provide. Lacking greater amounts of 

industrialization, Turkey possessed a labour-heavy but low-expertise workforce. Newly 

established manufacturing facilities could therefore rely on cost-effective young and dynamic 

employees, that could be trained and appointed to the needs of the automotive industry (İncekara 

& Ustaoğlu, 2012). These core strengths in the human resource department are unique to the 
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Turkish market, offering reduced technological barriers for the successful market implementation 

of radical innovation.   

The Turkish administration welcomed foreign investors, with reduced regulations and mandates 

of foreign direct investments (FDI), in order to allow a liberated economic development  

(Yılmaz & Ustaoğlu, 2013). While easier conditions were preferred and highly anticipated by 

automotive companies, until lately only joint ventures were built up. These focused on the cheaper 

manufacturing of goods and established an extended work bench by skipping over innovation 

fostering departments like research and development. Aspiring domestic often struggle to develop 

applied and adapted policies to keep up with both the advanced necessities of the industry and 

their own society. The sheer velocity of business development in the 21st century provides a 

danger to many domestic markets to being stuck in certain technologies and mindsets.  

İncekara & Ustaoğlu, 2012 and Yılmaz & Ustaoğlu, 2013 point out, that the reduced financial 

stability of the Turkish Republic is one of the serious pain points for the expansion of the national 

industry. Political instability in the previous decade created a market situation plagued by high 

elasticity as many customers were uncertain or unsatisfied with current national policymaking. 

While the political climate improved in the latest years, financial instability, further increased by 

the effects of the global pandemic, caused stagnation and recession due to massive inflation 

(Yılmaz & Ustaoğlu, 2013). Effects of an unresolved fiscal policy, personified by an unsteady 

currency, caused investors to postpone critical investments in business expansion and upkeep, 

fearing failed investments. Following statistical research, businesses investing into research & 

development programmes are deemed crucial in order to improve the innovation capacity of 

national industries (Ülengin, Önsel, Aktas, Kabak, & Özaydin, 2014).   

This development is further harming, as established industrial sectors, that have deep historic, 

cultural and economic ties in the local society are both more resilient and offer higher economic 

output (Gül, 2021). Setting up permanent subsidiaries with local dependencies in supplying, 

research and human resource training can output higher sales and are as a result less financially 

constraint in dire economic situations. The key variable hereby is resiliency, which is heavily 

dependent on the industry. Manufacturing firms generally tend to balance out exports and 

domestic production on a substitution principle. With ever decreasing domestic sales due to 

uncertainty, corporations focus their strategic assets on exports rather than national development. 

Labour-intensive and less-import dependent industries are impacted the most, while 

internationally integrated supply chains are less hit, as they have both the resources and the 

industrial capacity to fulfil both a regional as well as a cross-national role.   

The automotive industry could provide a stabilizing factor in this situation, provided, that the 

environment is orientated around an innovation-promoting climate. With rising environmental 

awareness from both stakeholders and international governments, carbon-free mobility solutions 

have become highly aspired technological and economic targets. Lately, vehicles powered by 

electric propulsion were deemed as the most promising by the European Commission, setting the 

framework for a high demand of electric cars in the upcoming decade. Previous SWOT analysis, 

performed by Gönül, Duman & Güler, 2021, indicated that the expected sales amount of leading 

German automotive brands like Volkswagen plan the cumulative sales of over 22 million electric 

vehicles until 2030. The ever-increasing demand of innovation rich and cutting-edge technologies 

allows the accumulation of incontestable competitiveness, that could sustainable stabilize the 

weakened domestic situation.   

However, to reach allow this continuous economic development, the legislative dimension of the 

Republic of Turkey needs to be further adapted. So far only tax discounts of different origins are 

applied, resulting in a low domestic purchasing power. The prices of fossil resources, especially 

gasoline-dependent fuels, are the second highest in the world (Gönül et al., 2021), due to the 

necessity of importing these goods and not being to rely on high volumes of demand reducing the 

prices, as the European Union. This, however, can be seen as a catalyst to transition towards other 

fuels. Selected policies focusing on purchasing incentives like reduced tolls, purchasing subsidies 

or establishing electric fleets in public transportation could increase the national demand for 
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locally sourced and manufactured cars. The strategic integration of already present innovative 

suppliers could further promote the transition towards a competitive and unique competitive edge.      

 

Conclusions and Reccomendations  

 

Defining innovation and the necessary steps towards it cannot be evaluated as a general approach 

for modern domestic markets. Alternatively, theoretical insights, combined with deeply 

deciphered local conditions need to be considered from an institutionalized policy-driven 

position. First steps made by the Republic of Turkey towards becoming an internationally 

integrated part in the automotive supply chain were already undertaken since the 1990s. However, 

so far, the missing domestic demand and the effects of the pandemic hindered the build-up of a 

national permanent automotive industry. Consequently, both suppliers and independent research 

facilities could not sustainably establish an innovation-focused environment.   

The automotive industry is defined by a capital-intensive and high-risk business field. This article 

provides three main macroeconomic results. Firstly, harmonized policies must be put into effect 

in order to stabilize the local fiscal policies in order to reduce economic and social uncertainty. 

Recovering from the effects of a suffering fiscal development need to be addressed to improve 

local demand and highlight the high economic potential of Anatolia. Secondly, a stabilized 

economy can allow the necessary entrepreneurial framework to allow companies to increase their 

research & development expenses, thereby sustainably increasing the local innovation capital and 

building up a resilient automotive domestic market. Lastly, an innovation focused policymaking 

must focus on reforming the extents and effects of current taxation of revolutionary technology, 

easing the entry barriers for accessing loans and funding universityindustry collaborations to 

distance from a simplified extended workbench towards an independent and technology-

dominant player.   

Limitations include the missing evaluation of so-called social innovation. Often overlooked, in 

order to talk about full-fledged innovation, the social dimension must fulfil certain criteria. The 

extensive development of social benefits (labour laws, wage mechanisms, strengthening trade 

unions) as well as the acknowledgement of independent actors like NGOs and research facilities 

(namely universities) need to be supported by firms and policymakers to benefit not just each 

other, but the society. These processes however follow a slower development than the previously 

mentioned economic and legislative dimensions, therefore an extensive analysis should be 

conducted at a later stage of automotive development in Turkey.   
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Abstract  
 

Taking a closer look at the global energy environment and security in developing areas of the 

African continent, this paper discusses the interconnections and significance of energy to business 

and sustainability in the continent. Through its interdisciplinary nature, the paper also provides 

readers with an improved understanding of the interconnections between energy, business, and 

sustainability, as well as between state, business, and international agencies in the development 

of the energy industry in Africa.  

1.Introduction  
 

Energy is an integral part of a modern economy due to the important role it plays as an important 

factor of production employed in the production of goods and services, when combined with 

capital and labour. It is also a significant contributor to global warming due to greenhouse gas 

emissions. Africa’s energy sector is vital to its future achievement of socioeconomic growth and 

development. To achieve sustainable economic growth and development in Africa, affordable, 

sustainable, and reliable energy must be provided. The stakes are enormous. Achieving the 

economic, social, and environmental promise of the region depends on the ability of the 

stakeholders to develop the energy infrastructure.  

2.Energy in Africa  
 

The overall energy landscape in Africa is changing. Africa has experienced more rapid economic 

growth than in the past, with a corresponding increase in the demand for energy. Keeping pace 

with energy growth and needs is priority for policymakers, to enable economic growth and extend 

access to modern energy to all. These are not easy challenges, where supply lags demand and over 

600 million people in Africa still do not have access to electricity, and approximately 730 million 

people rely on traditional biomass (IEA 2019).  This is in sharp contrast with the abundant energy 

resources available, which could be harnessed to provide the needed energy.  

Most electricity on the continent is currently produced by hydro schemes and thermal plants. Gas 

in many coastal areas, including North Africa; coal in South Africa in particular; and older, 

generally smaller oil fuel plants almost everywhere (Kolawole 2017). Gas produces roughly half 

the greenhouse gas emissions of coal, so it is seen as a bridging fuel in the transition from 

hydrocarbons to renewables (Keho 2016). Egypt, Algeria and Tanzania rely heavily on gas, while 

Mozambique and Nigeria have the biggest gas reserves in sub-Saharan Africa but have struggled 

to maximise their gas potential because of insecurity (IEA 2019). Yet one thing is clear. The 

current power supply is inadequate across the African continent.   

The percentage population with access to electricity in North Africa, West Africa, East Africa, 

Central Africa, and Southern Africa are respectively 98%, 47%, 23%, 25%, and 43% (IEA 2019). 

Gross domestic product (GDP) per capita is generally three to five times higher in North Africa, 

where less than 2% of the population is without access to electricity (IEA 2019). In contrast, half 

of the population in West Africa and three-quarters in East Africa and most of Southern Africa 

lack access to electricity (although only 5% in South Africa lack electricity access) (Kolawole 
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2017). North Africa on average consumes eight times more electricity per capita than the rest of 

the continent, excluding South Africa (Kolawole 2017).  

3.Energy, Business and İnvestment in Africa  
 

Businesses in Sub-Saharan Africa (SSA) most frequently cite inadequate electricity supply as a 

major constraint on their effective operation. It is a widespread problem that affects both rich and 

poor countries in energy resources. Insufficient and inferior power supply has a large impact on 

the productivity of African businesses (Nyanzu & Adarkwah, 2016). The power problem is hinged 

on poor infrastructure; many countries face difficulties in financing the needed infrastructure 

costs. The Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA) identifies a need for $360 

billion programme of infrastructure investment through to 2040, spread across energy, transport, 

information and communication technologies (ICT), and trans-boundary water resources (PIDA 

is led by the African Union Commission [AUC], the New Partnership for Africa’s Development 

[NEPAD], and the African Development Bank [AfDB]).  

To achieve universal energy access, Africa requires an investment of more than $1.5 trillion in 

the energy sector between 2018 and 2050. Without such an investment, sub-Saharan Africa will 

be home to an estimated 89% of the world’s energy poor by 2030, according to a 2019 report by 

the International Energy Agency (IEA). Efforts are already on the way with investments for 

energy development in the continent. For instance, Ethiopia completed the Reppie thermal plant, 

Africa’s first waste-to-energy plant, which has the capacity to incinerate 1,400 tons of waste per 

day. The plant handles 80% of Addis Ababa’s waste and converts it into electricity that, when the 

plant becomes fully operational, will serve 3 million people— thus providing 30% of the capital 

city’s needs. To execute the $120 million project, the Ethiopian government partnered with China 

National Electric Engineering Co., which worked with Cambridge Industries and its managing 

director Samuel Alemayehu, a Stanford-educated engineer and former Silicon Valley 

entrepreneur.  

Due to its decreasing cost and increasing convenience, solar energy is projected to become the 

world’s largest source of energy by 2050 (IEA 2019). Lighting Africa, a World Bank– supported 

project started by music icon Akon, his childhood friend Thione Niang and Malian philanthropist 

Samba Bathily, is tapping into Africa’s vast solar resource. The group hopes to provide solar 

energy solutions to 250 million people across sub-Saharan Africa by 2030. Since its establishment 

in 2014, Lighting Africa has provided electricity access to more than 29 million people in 25 

African countries, including Benin, Guinea, Mali, Niger and Sierra Leone (Lighting Africa, 

2021).  

According to the African Solar Outlook 2021 report, published by the Africa Solar Industry 

Association (AFSIA), nine African countries have at least 1 GW of solar capacity planned: 

Algeria, Zimbabwe, Zambia, Democratic Republic of Congo, Angola, Namibia, Ethiopia, 

Morocco and Botswana. The focus is on large-scale generation projects in each case. Morocco 

currently leads the pack in solar energy in Africa. With 32% of its energy needs currently coming 

from renewable sources, the country is on track to hit 44% by 2020 (AFSIA, 2021). Algeria has 

the most ambitious plans for renewable energy, with a target of 22 GW by 2030 (AFSIA, 2021). 

The option of exporting much of it to European customers could make it feasible, yet the country 

still relies on gas to produce 98% of its electricity and a huge cultural change – particularly in the 

government – is required if the investment regime needed to attract such massive inward 

investment is to be put in place (AFSIA, 2021).   

The wind power sector has developed roughly in parallel with solar energy in Africa, with falling 

costs driving investment. Here too, South Africa and Egypt have made the most progress, with 

about 2,495 MW and 1,465 MW capacity introduced respectively by the end of 2020 (IEA, 2021). 

Morocco comes next with about 1,315 MW but there’s a big drop to Ethiopia in Large parts of 

Africa have more plentiful solar resources than wind, so the former is likely to dominate in the 

longer term (IEA, 2021).  
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Overall, a vast increase in Africa’s generating capacity is required to ensure more reliable supplies 

to the entire market. Moreover, demand will increase further as electricity is used to replace other 

forms of energy consumption, including vehicle fuel.  
 

4.Energy Governance and Sustainability in Africa  

 

For optimal energy governance and sustainability in the African energy sector, the role of 

government is substantial. Many governments have failed on corruption, poor regulatory and legal 

frameworks, weak institutions, or poor transparency and accountability to shield actors from 

economic shock. These failings are significant factors as hindrances to investment in the 

continent, and thus pose a key issue for the energy sector if they are to attract foreign investors. 

Some countries have made progress than others in improving energy sector governance, but this 

is far from complete. For instance, five out of the nine countries producing 100,000 barrels per 

day (kb/d) of hydrocarbon liquids have new petroleum law under consideration—these include 

Nigeria, Ghana, Gabor, Congo, and South Africa. According to IEA (2021), transparency and 

accountability will continue to be important features of energy sector decision-making designed 

to command public acceptance and international respect.  

Energy affordability is an important issue affecting end-user energy prices and expenditure. Prices 

vary significantly across SSA depending on whether they are regulated, controlled, or subsidised. 

Where subsidies apply, they serve to support energy access for the poor, but these are often 

exploited by fuel smugglers into nearby markets with higher prices. For electricity, tariffs in SSA, 

though vary by country and by type of customer, are in many instances among the highest 

anywhere in the world. On average, SSA electricity tariffs are between $130/MWh and $ 

140/MWh, with those for services and industries being 5% and 8% higher than those charged to 

households (IEA 2019). In comparison, electricity tariffs in Latin America, Easter Europe, and 

East Asia are around $80/MWh (IEA 2021). The inability to set electricity tariffs at reasonable 

costs is a major obstacle to the long-term sustainability of many utilities in SSA (Kolawole 2017).  

Concerning sustainable energy, some countries’ reliance on fossil fuels for energy and revenue 

may be hampering investments in renewables. Nigeria, for example, produces and sells about 2.2 

million barrels of oil per day, which accounted for 69% of its revenues in 2017, reported Nigeria’s 

Central Bank. Without the capacity to refine sufficient oil for domestic consumption, Nigeria 

subsidizes fossil fuel production by up to $2.5 billion yearly, notes the IEA (2019), which warns 

that such subsidies put undue strain on governments’ budgets and create obstacles for emerging 

low-carbon businesses and the renewables sector. Angola, Côte d’Ivoire, Mozambique, Tanzania, 

Zambia, and Zimbabwe, among other countries, each subsidized fossil fuel production by more 

than $1 billion in 2015, states the International Centre for Trade and Sustainable Development 

(ICTSG). Even South Africa increased its subsidy for fossil fuels from $2.9 billion in 2014 to 

$3.5 billion in 2016, despite a commitment the country made at the 2009 G20 summit to phase 

out subsidies (ICTSG, 2017). South Africa is also home to 31 billion tonnes of recoverable coal, 

the sixth largest in the world (IEA 2019).  

Both the Paris Agreement and Goal 12 of the 2030 Agenda for Sustainable Development require 

countries to focus less on fossil fuels and more on renewables. African governments are concerned 

that phasing out subsidies could trigger hikes in the cost of petroleum products and electricity, 

leading to social unrest. Subsidies to fossil fuel power are provided [by African countries] to 

compensate for electricity tariffs, which cover only 70% of the cost of power production (IEA 

2019). Fingers crossed, Morocco’s success in solar energy development, Ethiopia’s Reppie 

thermal plant and renewables successes elsewhere may encourage other African countries to pay 

attention to sustainable practices.  
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A Theoretical Framing of Servitization 

 

The transformation of a product focused company towards a service centric approach has been 

seen various industries and impacted not only the business and operating model of the respective 

company but also the dynamics of the entire industry including customers and the supply chain. 

Vandermerwe and Rada (1988) outlined the process of companies’ servitization reaching a point 

where ‘goods, services, support, knowledge and self service’ are bundled. 

Such a shift and bundling were seen in the aircraft industry by Rolls-Royce selling ‘power by the 

hour’ service contracts rather than selling engines with a separate maintenance contract. A further 

prominent radical but successful example of servitization in the IT industry is IBM. Driven by 

losses in its personal computer division, IBM sold its entire PC business to Lenovo and moved 

entirely away from products and focused on services only (Loving, 2011 and Spohrer, 2017). 

This usage-based approach changes the way a company operates and prioritizes in various areas 

for which Zhang/Banerji (2017) give an overview. First and foremost, the customer relationship 

changes as the customer now needs to be convinced to buy a bundled service offering instead of 

a product. If this is public sector company this can be of particular challenge as the budget is often 

differentiated between operating expenses (Opex) and capital expenses (Capex). A servitization 

means that the customer’s budget split needs to change. This is rather easy for private companies 

but not an easy change in for public sector company. The organisational structure of the company 

needs to change alongside the cultural mindset (Fang et al., 2008; Finne et al., 2013; Kowalkowski 

et al., 2015; Martinez et al., 2010; Oliva & Kallenberg, 2003; Salonen, 2011). A successful 

organisation cannot operate in silos anymore and needs to enhance its internal processes and 

communication focusing on the value creation process during servitization. The business model 

change is alongside the organizational change another important area to highlight requiring to 

value co-create and change the pricing model impacting the costing side (Zhang/Banerji, 2017). 

Suppliers needs to adapt accordingly and support the servitization process which can also impact 

the risk profile of the supply chain (Martinez et al., 2010; Oliva & Kallenberg, 2003, Parida et al, 

2014). In the Research and Development area, innovation gets a higher priority as contracts are 

based on delivering to defines key performance indicators and not only meeting certain standards 

(Mo, 2012 and Zhang/Banerji, 2017). The pure outcome orientation drives innovation as the end 

customer tends is driving less standards and pre-defined specifications. Finally, the risk profile 

changes as there are shifts towards operational risks a company is exposed to considering the 

contractual relationship based on output oriented key performance indicators. This needs to be 

also seen in combination with risk factors outside the company such as changes in technology 

(Sharma & Mahajan, 1980; Sheth & Sisodia, 2005; Benedettini et al., 2015). 

 

Rail İnfrastructure İndustry Developments Trends Driven by Value for Money 

 

The rail infrastructure supply industry has undergone radical change in the past 20 years, partially 

driven by technology advancements, partly by significant change in the structure of the market, 

to some extent by a change of political attitude and most recently by changes in demand for rail 

services accelerated by the Covid-19 pandemic. The result of this is a change in the economics of 

the railway supply industry, with significant movement in countries across the world towards 

different procurement approaches, many of them using alternative commercial models driven by 

a significant change in the view of ‘the customer’ and their requirements. The relationship 
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between supplier and purchasing organisation is changing quickly, and the industry is rapidly 

becoming service led in a way that hasn’t been seen before in its 150+ year existence. This 

document will focus on the UK rail market, but most of the examples given are valid in railways 

worldwide. 

Governments are insisting that their railways deliver significantly better value for money than 

they have before. They simply don’t have the money to invest in projects that don’t deliver 

significant return. Using technology and innovation in approaches can drive down the cost of 

delivering assets in a way that hasn’t been possible before. Examples include the use of 

standardised, modularised approaches. For example the application of these techniques on the 

North Wales Coast Line radically improved the business case of this upgrade by reducing costs 

to around 70% of that of a conventional approach (estimates from Siemens Mobility Limited).  

Railway infrastructure suppliers have been asking for many years to be allowed to deliver more 

frequently against output-based delivery contracts, rather than being given an outline solution and 

prescriptive instructions of how to carry out the work. They consider that contracts that have been 

very successful in the past instead require delivery against set key performance indicators, for 

example provision of a number of train services per hour, or a set availability rate. By doing this 

the suppliers are able to engineer the solution in the way that they know their systems can achieve 

the performance required, and by establishing a long-term connection between the supplier and 

the system they deliver, they retain an interest in the performance of the railway over an extended 

period of time, with incentives to monitor performance and to use innovative approaches for 

maintenance and development of new solutions. 

This leads to a significant opportunity to move to alternative commercial models where suppliers 

establish a relationship with the client over the entire lifecycle of a project, typically 20-25 years. 

Major suppliers have access to financial services that can totally remove the need for upfront 

payment from the infrastructure managers, replacing them by a service charge over an extended 

period of time. This does involve providing access to the equipment and data generated by it, but 

it can change the business case for investment and hugely accelerate the delivery of assets so that 

passenger experience can be delivered earlier, and societal benefits realised sooner. 

Data underpins many of the changes that are necessary if we are to measure the benefits realised 

and to link incentivisation or penalties to them. The majority of command, control, signalling and 

electrification assets delivered to the railway are now computer-based, and there is a wide range 

of other data sources that can be used to gather information about the system of systems that forms 

the network. There are many opportunities to monitor one system with another, for example 

Siemens Mobility has an application that can run in the cab radios fitted to all main line trains in 

the UK, this can monitor the condition of the track that the train is running over and provide 

information about issues long before they become service-affecting incidents. 

By using this data it is possible to not only monitor and identify issues, but also to combine this 

with failure information to predict when failures are likely to occur and schedule maintenance 

accordingly. This ‘predict and prevent’ approach becomes key to both suppliers and infrastructure 

managers in an alternative commercial model, since both are invested in keeping the railway 

running. The information gathered can also drive innovation and improvements to components 

and subsystems to provide improved performance. By using that data efficiently it is possible to 

prioritise maintainer workload so that ‘predict and prevent’ maintenance replaces ‘find and fix’ – 

when trains are already stopped and time being wasted – and prioritises routine maintenance 

around detailed understanding of when assets really do need attention. 

One of the most exciting opportunities driven by the change in stakeholder attitudes is the 

introduction of intermodal transport solutions such as Mobility as a Service and Demand 

Responsive Transport (DRT), both of which provide a direct link between consumer and operator 

and deliver the service led railway of the future. 

Mobility as a Service is often seen as a simple smartphone application to allow simple ticketing, 

but authorities are increasingly looking for an augmented or sustainable version of Mobility as a 

Service that goes much further. In its simplest form Mobility as a Service lets passengers plan, 

book and pay for their end to end journey, across various modes of public transport such as bike, 
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metro, bus , train and car-sharing, on a single app with up to date information throughout and 

alternative routes offered when disruptions occur. A fully featured Mobility as a Service system 

takes this further by linking data from manifold sources, for example relating to changes in 

weather, major events taking place, the impact of road incidents, analysis of crowding in stations 

or town centres, or many more. Passengers benefit from having access to far more current and 

accurate information, operators benefit from having a clear, constantly updated view of the 

demand for their services, so that the system can be flexed to ensure that every journey is smooth 

and comfortable. 

 

Key challenges to move into a servitization in rail infrastructure leading potentially to 

‘signalling by the hour’ scenario 

 

There are a number of challenges to be addressed in adjusting to this new world of servitization, 

particularly for public sector rail infrastructrure operators as their budget is often clearly seperated 

between Opex and Capex. A servitization means that the customer’s budget split needs to change. 

This is rather easy for private companies but not an easy change in for public sector company 

which is typically tend a government owned assets. Governments can typically borrow money (or 

create it) at a lower cost than private organisations. Some larger companies are effectively banks 

though, with suppliers being in a situation where they have access to significant financing 

capabilities either from internal or commercial sources. This tends to mean that only the largest 

companies are in a position to provide that financing at a competitive level, disadvantaging 

smaller companies and making it harder for them to compete on the basis of offering an alternative 

cashflow profile to current procurement based on initial capital costs. 

Another issue is the intrinsic value of the asset against which financing is secured, enabling 

seritization. Signalling and electrification systems tend to be built into the environment they serve. 

Even if they have an intrinsic value that could be used as security, there would be significant costs 

associated with recovering the asset and finding an alternative, revenue-generating, use for them. 

A key challenge for a ‘signalling by the hour’ approach similar to the aviation industry. 

It’s worth considering that a railway is not an airline, or a bus company or even a conventional 

retail business. Rail is a product where you have to pay roughly the same amount for an asset 

whether or not you’re using it. If demand drops off and it is not necessary to run a full timetable, 

the infrastructure still needs to be maintained, the lease on the trains still has to be paid, and it is 

likely that staff costs also have to be paid. The only direct saving is potentially a reduction in the 

use of energy, and reduced wear and tear on the asset. 

As with aviation, there are significant issues associated with flexing the service to overcome an 

issue. Using a train to fill a gap in service may result in it being hundreds of miles away from its 

intended destination, with staff displaced or over their hours, and potentially maintenance periods 

exceeded. Management of the asset and the skilled people that operate it is a major challenge, 

especially on longer journeys and away from urban areas. 

Looking at Office of Rail and Road (ORR) based figures in the UK it’s clear that staff costs in 

rail greatly exceed fuel costs, especially on electrified railways, but using that staff resource 

effectively provides a significant challenge, especially where operational staff have specialist 

skills. It is possible to flex the number of signallers in quiet periods, but the underlying 

infrastructure has had to have been designed to cope with peak demand – plus a margin. 

Also like aviation, safety is key. Assets simply cannot fail in an unsafe manner, and those working 

on the railway – both in delivering the infrastructure and operating the service – have to have 

specialist skills to ensure the railway operates in a way that protects passengers, staff and 

neighbours. That results in the development of a specialist pool of skills and experience, which 

has its own inflationary pressure. 

As an industry, the most significant change we can make is to drive down the fixed cost of buying 

an asset, changing the flow of cash associated with paying for it against a return on investment, 

and we can use technology to improve operational efficiency and drive down some of the variable 

costs. However, the infrastructure and rolling stock investment is a sunk cost for an extended 
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period of time, and although trains can be redeployed and have an intrinsic value, that is harder 

to achieve with rail infrastructure. 

Whilst it is widely accepted that there is a relationship between servitization and benefits 

realisation the above mentioned challenges need acknowledgment and a respective change in 

public procurement process of rail infrastructure operators. The change in the rail infrastructure 

industry that we’ve seen over the past decade offers significant opportunities to move to a 

servitization resulting in a ‘signalling by the hours’. 
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Özet  

Gelişen çalışma sistemleri ne kadar daha yüksek seviyelere ulaşsa da insan gücüne her an 

ihtiyaç vardır. Bu gün iyieğitim görmüş, teknolojiyi iyi kullanabilen işçiler, insan sermayesi y 
önetimi tarafından tercih olunmakdadır. İnsan sermayesi yönetimi, yüksek teknoloji iletişim 

imkanlarını kullanabilen, bilgisayarları ve teknolojiyle birleşen her türlü aracı kullanabilme 
özelliklerine sahip, genç yetenekleri çekme ve elde tutma çabası içine girmiştir. Bu amaçla bu 

çalışmada, dijitalleşen insan kaynakları yönetimiu ygulamalarının örgüt performansına etkisi 
araştırılmıştır. Dolayısıyla insan kaynakları yönetimi uygulamaları çalışanların örgüt 

performansını arttırarak, birey ve örgüt arasında bağlantı kurulmasını ve ortak amaçlar 
doğrultusunda hareket edilerek işletmenin verimliliğini etkileyecektir. Buna göre, insan 

kaynakları yönetimi uygulamalarının işlemelerde etkili bir şekilde yer alması çalışanların 
örgütsel performansd üzeyinde artışa sebep olmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler:Teşkilat performansı, İnsan kaynakları yönetimi,

 dijitalleşme. 

 

THE EFFECT OF DIGITIZED HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON 

ORGANIZATIONAL PERFORMANCE 

Abstract 
 

No matter how high developing working systems reach, manpower willa lways be needed. 
Today, well-educated, highly skilled employees who can use technology well are preferred by 

human resources management. Human resources management has made an effort to attract 
and retain young talents who can use high-tech communication facilities,u se computers and 

all kinds of tools combined with technology. For this purpose, in thiss tudy, the effect of 

digitalized human resource management practices on organizational performance was 
investigated. When the research results are evaluated; Therefore, human resource management 

practices will increase the organizational performance of the employees, establish a 
connection between the individual and the organization and affect the efficiency of the 

enterprise by acting in line with common goals. Accordingly, the effective involvement of 
human resources management practices in the processes causes an increase in the 

organizational performance level of the employees.    

Keywords: Organizational performance, Human resources management,

 digitization.   

1. Giriş  

  

Şirketlerde gelişen durumlar ve teknolojik değişimlere sahip olunan envanterin yanı sıra 

teşkilati yapının da kiymetlendirmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Network ve teknolojik 

alanda yüksek iletişim, geleneksel dijital yöntemleri ile aynı zamanda teşkilati iletişim 

şekillerini ve güdülenmeyi, yönetimsel faaliyetlerin değişmesi, hizmet üretimleri için yeni 

tasarıların belirlenmesi gerektiği hususunu perçinlemektedir. Örgütsel süreçlerin çağın 

gerisinde kalmaması için desteklenen ve etkin bir insan sermayesi yönetim ve süreçlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Globalleşen günümüzde rekabete dayalı bir  hovuz oluşturmakta, 

devamlı bir şekilde başarı için insan sermayeleri yönetiminin örgütsel performans düzeylerine 

etkisi üzerine araştırmalar yapılmaktadır.  

 



İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

Değişimi hızla devam eden örgütsel iletişimi, teknolojik gelişmeler, hiyerarşik yapıyı, 

işletmelerin yapısını, sahip olunan çalışanın örgütsel durumunu da etkilemektedir. Bir yandan 

da İKY-nin daha artık görevle karşılaşarak çalışma alanının gelişmesine sebebiyet 

vermektedir. Personel ve yönetici arasında köprü roluna sahip insan kaynakları, son zamanlar 

teknolojinin şirket ve işçiler arasındaki durumunu da dikkate alan yönetim bulunmaktadır. 

Özellikle de detaylı ve geniş bilgilere ulaşabilme vakit ve maliyet tasarrufu sağlaması 

açısından işe alımlarda da insan kaynakları yönetimi tarafından daha fazla tercih 

edilmektedir(Yılmaz P., 2016). Bu sebeple bilgisayar becerileri ve internetk ullanımı insan 

sermayesi yönetiminin etkinliğinin ölçülmesi açısından büyük öneme sahiptir (Bulgur ve Bal, 

2019).  

  

Giderek artan rekabet ortamında kültürel, ekonomik ve toplumsal değişimler yaşanmaktadır. 

Değişimler bazı kuruluş ve kurumlar için fırsatlar sunarken, bazıları için de tehditler 

oluşturmaktadır. Bu sürecin farkında olan kurumlar varlıklarının devam etmesi  için insan 

sermayesi yönetimi anlayışına ihtimam göstermeye  başlamışlardır. Gelişen ve değişen 

çalışma sistemleri ne kadar yüksek seviyelerde çata bilse de çalışan gücüne her an ihtiyaç var. 

Organizasyonların bu kadar  hızlı değişimler de nerede   olduğunun farkına vararak varlığını 

uzun süre devam ettirmesi için personel kaynağının yönetilmesine,ortak hedeflere ve amaçlara 

güdülenen bir teşkilat yapısına sahip olmaları da gerekmektedir. Bu sebeple makalede, 

dijitalleşen insan sermayesi yönetimi uygulamalarının şirket performansına etkisini ortaya 

koymak niyetlenmiştir.   

Makale şirketler açısından yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Organizasyonlar işçilerin 

potansiyelini göz karşısında bulundurarak, etkin bir şekilde insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları geliştirerek, bilgi ve beceri iletişim teknolojilerinden de faydalanarak, personelin 

teşkilatı performansını d a h a yükselterek daha olumlu çalışmalarına yardımcı olabilirler. 

Makalenin sonuçları ile şirketler açısından hem de yöneticiler ve iş seçiminde bulunmak 

isteyen potansiyel iş görenler açısından fayda görülmesi hedeflenmiştir.   

 

2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  

Bir ulusun veya ekonominin bir temel amacı, halkının daha iyi yaşam standardıdır. Her ulus, 

geçmiş zaman dilimine kıyasla, dikkate alınan zaman diliminde daha iyi bir yaşamstandardı 

elde olunmaya çalışır. Nüfusun artması, içecek ve yiyecek başta olmak üzere çeşitli şeylerin 

dağıtımı ve üretimi, fakir ile zengin arasındaki uçurumun aşağı salınması ve yoksulluğun 

ortadan kaldırılması, hastalıkların önlenmesi, işsizliğin azaltılması ve hastaların iyileştirilmesi 

gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalan uluslar, amortismana tabi tutulmuş kaynaklar için taze 

enerji sermayeleri aramak, enflasyonu da kontrol etmek, emniyeti sağlamak ve diğer 

bilinmeyen zorluklar mevcut ekonomiyi en son derece karmaşık  bir hale getirmektedir. Bir 

ulus bu zorluklarla şirketlerin yaratılması yoluyla mücadele olunabilir. Teşkilati veya örgüt 

yönetiminin insani tarafıdır Halkının sayısız ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu 

hizmetleri ve malları üreten kuruluşlara ihtiyaç duyar. Bir organizasyonda insan 

sermayelerinin yönetimi ile ilgilenen İKY'dir (Opatha, 2009: 5).   

      2.1.  İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Önemi  

İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel süreci göz önüne alınarak, organizasyonların 

verimliliğinin ve etkinliğinin İKY i le bağlantısı daha iyi anlaşılabilir. Bu durum devam ettikçe 

İKY işletmelerin daha da üsts ıralarına yükselecektir(Palmer ve Winters, 1993: 24). İnsan 

sermayeleri yönetiminin şekillenmesinde tarihsel gücün önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

1750’li yıllardan sonra ekonominin tarıma ve büyük olmayan aile şirketlerine dayalı olması 

sebeple, insan kaynaklarına yönelik iş birimleri, yaşça büyük olan çalışanlar tarafından yerine 

getirilmiştir. İlk resmi olaraq İKY uygulamaları “sanayid evrimi” neticesinde sonda ortaya 

çıkmış ve gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde senayi fabrikalar belirli düzeyde uzmanlık 

gerektiren makineleri kullanabilecek görevlilere ihtiyaç duymaya başlamıştır. İKY, 
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organizasyonlarda işçi yönetimi teriminin yerini almıştır (Osibanjo ve Adeniji, 2012: 5). İKY 

kavramının ortaya çıkması yönetim bilimindeki güncel ilerlemeler arasında yer almaktadır. 

İKY tohumlarını Asiya’daki iş ilişkileri, entelektüel birikimden ve sosyal yaşantı şeklinden 

almış olsa da asıl süreci ABD-de tamamlayarak 1970’li yıllarda çalışan idaresinden “İnsan 

Kaynakları Yönetimine” geçilmesinden sonra bu idari sistemi Avrupa ve Asiya ülkelerinde de 

hızla yer almaktadır.  

       2.2.  İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları  

   

İKY uygulamaları, yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi, iş sağlığıve personel güvenliği, 

yetenek yönetimi, iş ve çalışan motivasyonu ve çalışan memnuniyeti ve netice olaraq 360 

derece performans yönetimi sistemi olmak üzere 5 başlık altında sınıflandırılmıştır. Bunlar 

aşağıda sırasıyla göstermek olar. 

  

2.2.1 Yetkinlik Bazlı olan İnsan Sermayeleri Yönetimi  

 

Yetkinlik bazlı uygulamalar Avropa ve elece de dünya çapında İKY uygulamalarında önemli 

bir yer almaktadır. Bununla birlikte, işin yapısındaki ve iş ortamındaki baş veren değişiklikler, 

stratejik örgütsel faydaların elde edilmesinde geleneksel yöntemlere meydan okumaktadır. 

Günümüzde İKY yöneticilerinin ve uygulayıcılarının karşı karşıya olduğu anahtar soru, 

yetkinlik geliştirmenin iş sonuçları üzerindeki etkisini büyük ölçüde artırmak için mevcuty 

etkinlik uygulamalarından nasıl yararlanılacağıdır (Athey ve Orth , 1999: 220).  

2.2.2. Yetenek Yönetimi  

 Çalışanları şirketin süreçlerinde dinamik, motivasyonu yüksek, uzun süreli personellere 

dönüştürmek, tüm yönetimin sorumluluğu olmalıdır. Her bir seviyedeki yöneticilerin iş birliği 

ve iletişimini bünyesinde barındırılan yetenek yönetimi, günümüzün iş zorlukları karşısında 

bir zorunluluk haline gelmiştir. Yetenek yönetimi süreçleri; işgücü planlaması, yetenek açığı 

analizi, işe alma, işçi alımı, geliştirme ve eğitim, elde tutma, yetenek incelemeleri, yedekleme 

planlaması ve kiymetlendirmeyi içermektedir. Performansı daha da artırmak, sürdürülebilir 

başarı yaratmak ve giderek artan süretli değişimle başa çıkmak için bir şirket, bu süreçleri iş 

stratejileriyle bütünleştirmeli ve uyumlu hale getirmelidir. Eğitim, işe alma ve yedekleme 

planlamasına odaklanan yetenek yönetimi  geleneksel olarak bir İKY’nin sorumluluğundadır. 

Her bir yönetici, hangi düzeyde olursa, bir organizasyonun veya şirketin genel yeteneğini 

güçlendirmedee tkili rol oynar. Ancak yaşadığımız zamanda önde gelen işletmeleri, yalnız bir 

şubenin potansiyel etkinliğinin sınırlı olduğunu bilmektedir (McCauley ve Wakefield, 2006: 

4-5).  

2.2.3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği   

Teknolojide baş veren ilerlemeler, kaynakların artması ve iş organizasyonundaki değişiklikler 

sebebiyle personellerin sağlığını korumaya yönelik sistemler günümüzde artmış durumdadır. 

İmalatta, tarımda ve madencilikte faaliyyet gösteren sektörler personellerin daha yüksek 

yaralanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarından dolayı iş güvenliği ve sağlığı konusuna 

önem verilmeye başlanmıştır. Özellikle bu sektörler yeni riskler  meydana getirdiği için, işle 

ilgili risklerin  yayılması neticesi personellerin sağlığını koruma yolunda verilen önlemler de 

artmıştır. Ticaretteki ve üretimdeki değişimler sonucu çalışma ortamının da kurallara göre 

ayarlanarak çalışılan  ortamının iyileştirilmesi gerekmekdedir (Loewenson, 2001: 864).  

2.2.4. Çalışan Tatmini ve İş Motivasyonu   

Umumilik de, motivasyon üzerine yapılan araştırmalar dışsal ve içsel motivasyonu ayırt 

etmiştir. Beklenti, dışsal motivasyon ve ihtiyaçların tatmin edilmesinde dışarıdan kazanılan 

motivasyondur ve bu sebeple örneğin parasal ödüller tarafından teşvik edilir. Dışsal ve içsel 

motivasyon, belirli olan koşulların çerçivesinde iş görenlerin acil ihtiyaç tatmini için veya 

kendi iyiliğiiçin bir görevi üstlenmeye hazır olduklarını ve bazı görevlerin parasal ödemeler 

olmadangerçekleştirileceğini göstere bilir(Herpen vd., 2005: 5).  
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2.2.5. 360 Dereceli  Performans Değerlendirme Sistemi  

Personeller,  performans  değerlendirme  sistemleri  ve örgütler için  amaçlarına 

ulaşabilmeleri açısından büyük bir öneme sahiptirler. Son zamanlarda 360 derece performans 

yönetimi sistemi oldukça önem kazanmaktadır. Büyük perspektifli değerlendirme, çok kaynağı 

olan değerlendirme ve yahut da çoklu değerlendirme gibi isimlerle bahsedilse de bu mevcut 

süreçteki amacın aynı doğrultuda olduğu görülmektedir. 360 derece performans değerlendirme 

sistemi işçilerin davranışları, üstleri ve astları ile ilgili davranışlarının ölçülmesidir. Önceki 

klasik değerlendirme modelinden farklı olarak pek çok sermayeden veri toplanarak yeni bir 

bakış açısıyla yeniden değerlendirilerek yeni bir bakışa çısı kazandırılmaya çalışılır. 360 derece 

performans değerlendirme personellerin yetenekleri ve davranışları, bireysel olarak özellikleri 

hakkında yöneticilere bilgi verir. Bunun yanı sıra işin zayıf ve güçlü yönleri hakkında kendilerini 

geliştirebilmelerine imkân sağlar. Böylece çalışanlar işin getirdiği değişikliklere kolayca adapte 

oluna bilirler(Garavan vd., 1997: 134).  

 

3. DİJİTALLEŞME 

3.1. Dijitalleşme Kavramı 

Dijitalleşme temel ve en kısa manada otomasyonu ifade eder ve kapsar. Bunun yanı sıra 

dijitalleşmenin somut örneği birçok işletmelerin fazla nakliye maliyeti ve stok maliyeti 

doğmadan ü retilen enformasyona dayalı ürünlerdir(Yüksel ve Şener, 2017). Dijitalleşme, 

kendinin sunduğu verimliliği ve üretkenliği artırmak için kullanılabilecek fırsatlara 

teknolojilere ilave olarak, daha iyi bir şekilde yönetim, prognozlaşdırma ve planlama 

sistemleri sağlamak için bu sektörlere geleneksel sınırlarının ötesine geçebilecek yeni bilgi 

teknolojileri ile ulaşma potansiyeline sahiptirler (Heilig, vd., 2017). Dijitalleşme, 

orgonizasyonların operasyonlarını ve stratejilerini dönüştürmek için dijital bilgi ve 

teknolojilerden yararlanarak modern yetenekleri kullanma girişimi olarak tanımlanmaktadır 

(Li, 2018). Bu noktada network dijitalleşmede çok önemli bir yer almaktadır.   

Teknolojik gelişmeler yalnızca iş dünyasını değil, bu dünyada yaşayan herkesi yakından 

alakadar etmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve gelişimine durmaksızın devam eden  

teknolojik dönüşüm, dijitalleşen ve değişen iş alanını çok fazla ölçüde etkilemektedir.   

 

3.2. Dijitalleşmenin Etkileri 

Günümüzde etkileşim ve iletişim aday ve bireylerin inkar edemeyeceği, ulaşılan kitlelerin 

sınırlandırılamadığı, güncel yaşantıyı etkisi ile belirleyen, varacağı son noktası 

öngörülemeyen, bir şirketin idaresini değiştirebilen ve öylece verilen qanun ve kararları, 

hükümetleri etkisialtına alabilen bir güce ulaşmıştır (Tuncer vd., 2013: 15). Öyle ki yeni 

teknolojiler ile iletişim biçimleri değişmektedir. Dünyada internetin sahip olnuş olduğu teknik 

altyapı ve etkileşim tarzı,aynı anda ve karşılıklı enformasyonu olası hale getirmiştir. Nitekim 

iletişim modeli de merkezden kitleye doğru değil, kitleden kitleye iletişim olarak 

gerçekleşmektedir (Aytekin, 2011: 8).  

Dijitalleşme süreci yalnızca sanayi ve endüstriyel üretim sahasını değiştirmemekte, ekonomiyi 

etkileyen tüm sektörleri kapsayarak değişimlere neden olmaktadır. Bu nedenle bütün 

meslekler, tüm çalışanlar ve yönetim şekilleri dijitalleşmeden dolayı değişime maruz 

kalmaktadırlar(Harteis, 2018). Bilişim teknolojisinde dijitalleşme gelişimleri insan kaynakları 

yönetimi içinde de kendini göstermektedir. Öyle ki şirketlerin rekabet üstünlüklerinin devamı 

için bilgi ve teknolojiyi takip ederek kullanmaları bir şart olarak karşılarına çıkmaktadır 

(Güler, 2006).  

 

İnsan kaynaklarının elektronik ortamda aktif olması dijitalleşmenin zamandan sağladığı 

tasarruf ile hızla yapılma sürecine girilmiş ve de geliştirilebilecek alanlar da ortaya çıkmıştır. 

Nitekim dijitalleşme ile iş ve işlemlerin hızlı gerçekleştirilerek sonuçlandırılması insan 

kaynakları yöneticilerinin zaman kazanmasına ve enerjilerini başka iş ve fikirlere 
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yoğunlaştırmasına imkân sağlayarak çalışanları da etkilemektedir. Özetle insan kaynakları 

çalışmalarının akılcı, pratik, hızlı ve az maliyetle gerçekleşmesi birçok faydayı da bir arada 

sunmaktadır.  

 

3.3. İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijitalleşme  

İş ortamı teknolojik ilerlemelerin tesiri ile geniş boyutlu bir varyasyonun etkisine girmektedir. 

Bu gelişmeler ve değişim ise yeni tecrübe ve beceri ihtiyacına dikkat çekme zaruretini ortaya 

çıkarmıştır. Teknolojik yeniliklerin ve bilginin, insan kaynakları işlevlerinin uygulanmasına 

etki etmesi ile bu alanın adeta baştan tanımlandırılmasına ve tarifine sebep olduğunu görmek 

mümkündür. Bundan ötürü insan kaynakları yönetimi son zamanlar da sıkı takip gerektiren 

değişimler ve dönüşüm geçirmektedir. Bu değişimler esas temelini sağlayan bazı koşulların 

somutlaştırılması, bu alan üzre atılacak ciddi bir addımdır (Seçer, 2017).  

 

Dijital çözümler ve bilişim teknolojisi uygulamaları kuruluşların ve ya kurumun değer 

oluşturmaktan ilave iş ortamında ola bilecekler adına kullandığı araçlara dönüşmektedir. 

Özellikle İKY’ye manevi ve maddi önem veren kurumlarda, İnsan kaynakları yönetimi 

tarafından teknoloji kullanımına verilen katkı ve destek her geçen yıl artarak 

yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmelerle İK işletme ve örgüt yapılarında İKY teknolojileri 

bölümlerine de yer verilmeye başlanmıştır. Bunun sayede, insan sermayeleri teknolojilerinin 

sağlamış olduğu oldukca süretli raporlama sistemleri, kolay takip gibi süreçler ve analizleri 

harcanılan sürenin azalmasına ve işleyen adayların başka faaliyet sahalarına vakit ayırmalarına 

daha stratejik bir işler için imkan sağlamıştır. Organizasyonlarda bütün zamanı stratejik süreç 

ve davranışlara ayıran çalışanların olması, örgütlerin bulunduğu rekabet ortamında özlerine 

sektörel yarışta önemli biraz mesafe sağlayacaktır. Bu mevcut durum  İKY’nin analitik 

yapısını geliştirecek ve müşteri analitiği verisi şeklinde yorumlanan durumun işçilerle da 

uygulanarak tecrübeli ve yetkin kişilerin analizi yapılarak şirket dahilinde yetenekli 

işgörenlerin tutulması ve dışarıdan kalifiye personel deyişimi durumlarına yardım verecektir 

(pwc, 2020).  

İKY’de yararlanılan dijitalleşmenin organizasyonlar açısından faydaları vardır. Bu avantaj, 

yöneticiler ve personel olarak 2 yere aşağıda ve ayrılmakta ifade edilmektedir (Saldamlı, 2008: 
251);  

• Yöneticiler sağlamış faydalar; enformasyona hızlı ulaşabilme, bilgi ve beceri, standart 

formatta özgeçmişleri alabilme, günler içerisinde istenilen anda ilan yayınlayabilme, 

işleyen başına düşen masrafları azaltma, gereksiz zaman kaybını ciddi oranda aşağı 

salma, zamandan tasarruf sağlama, her zaman yeni bilgi ulaşımı ve talebi, işletmelerin 

tanıtımlarını yapma imkanı sağlama, işe alınmış olan personellerin maliyetlerini azaltma, 

vasıflı iş gücüne doğrudan ulaşabilmedir.  

• Bireyler tarafından yapılan değerlendirmede ise; başvuru için yapılan maliyetlerin 

azalması, 7/24saat ulaşabilme imkanı, örgüt seçiminde kolaylık, aktif ve pasif modda iş 

arayabilme, uygun görülmeyen organizasyonlara karşı oluşturulan özgeçmişlerin ayrı 

tutulmasının sağlanmasıdır.  

Dijital İnsan kaynakları yönetiminin oluşumunu etkileyen faktörler aşağıda gösterilen 

gibi sıralanabilir (Jones, 1997: 5-6):  

• Bilgi Teknolojisi ile maliyetlerin düşürülmesi ve ortaya çıkabilecek 

karışıklıkların azaltılmasısağlanabilir.  

• Süreci Yeniden Planlayarak Düzenleme; İnsan kaynakları yönetiminin 

yöneticileri iş süreçlerini daha olumlu formaya getirmek için gelişim süreçlerinin nasıl 

olması gerektiğini araştırmalı, g ünümüze uygun hale getirmeye çalışmalıdır. Esas iş 

süreçleri bilgi ve beceri teknolojisi ile yeniden planlanarak düzenlenebilir.  

• Yüksek Hıza Malik Yönetim; Organizasyonlar rekabet avantaj sağlamak için 

daha hızlı ve akıllı hareket etmek zorundadır. Bu noktada dijital İnsan kaynakları 
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yönetiminin geleneksel olarak İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarından daha hızlı ve 

akıllıdır.  

• Ağ Şirketleri; Dijitalleşen İnsan kaynakları yönetiminin geleneksel İKY-den 

daha artık ağ yapısına sahiptir. Şirketlerin daha az bürokratik işlemlerle uğraşarak daha 

olumlu ve verimli  faaliyet gösterebilirler.  

• Bilgi ve Beceri İşçileri; Kendini yönetebilen bilgi ve beceri personelleri 

öğrenen şirket yapılarında bulunur. Maliyetleri, bilgi personelleri, düşürerek olumlu iş 

fırsatlarını görebilirler. Çağın yeniliklerini yakalamak adına, dijital İKY bilgi işçilerini 

bünyesinde istihdam etmek zorundadır.  

• Küreselleşme; Günümüzde İKY küresel iş stratejilerini rekabette üstünlük sağlamak 

için benimsemek zorundadır.  

Dijital İKY’de işgücü talebinin belirlenmesinde kullanılan sayısal ve yargısal yöntemler 

kompüter aracılığıyla yapılabilir. Senaryo analizleri, delphi tekniği, yönetici tahmini, 

benchmarking gibi yargısal yöntemlerde, bilgisayarlar yöneticilere geniş bilgi ve beceri 

havuzu sağlayarak, daha doğru karar alınmasına imkan verebilir. Yargısal yöntemlere göre 

daha matematiksel ve karmaşık hesaplamalar gerektiren sayısal yöntemlerde de bilgisayarlar 

işlemleri oldukça hızlandırır. Regresyon-korelasyon analizleri, trend analizleri  gibi sayısal 

yöntemler kalemlerle ve kağıt hesaplamalara gerek kalmadan bilgisayar programları ile çok 

kısa aşamada sonuçlandırılır. Böylelikle hem zaman açısından tasarruf sağlanırken hem de 

kalem, kağıt kullanılarak yapılacak hesaplamalardaki yanlışların önüne geçilmiş olunur. 

Yedek personel gereksinmesi, gerçek işçi gereksinmesi,  ek aday gereksinmesi ve bu 

gereksinmelerin belirlenebilmesi için gerekli olan toplam iş yükü, devamsızlık analizleri, 

işgücü devir oranı gibi sayısal hesaplamalar da bilgisayarlar aracılığıyla daha hızlı ve doğru 

yapılır. Bu hesaplamaların yanı sıra elde edilen verilerin ve bilgi elektronik ortamda 

saklanabilmesi imkanı, yıllara göre karşılaştırmaların rahatlıkla yapılabilmesini ve 

değişimlerin görülebilmesini sağlamaktadır. Bütün tahminlerin ve hesaplamaların sonunda 

hazırlanan insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eylem planları da elektronik 

ortamda korunabilir/saklanabilir (Doğan, 2011: 55). Böylelikle gerekli olan anda, çok kısa 

sürede bu planlara ulaşılır ve istenen bilgi elde edilir. Yine bu planların uygulanıp 

uygulanamadığının kontrolünü, bu planların elektronik ortamda bulunması kolaylaştırır. 

3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijitalleşmenin Sonuçları   

İnsan kaynakları yöneticileri bilgi ve becerilerini geliştirerek dijitalleşmeye uyum sağlamak 

için şirket kültürü oluşturarak ve görevli motivasyonunu, sağlığını ve verimliliği korumak için, 

iş-yaşam dengesini koruyarak şirketlerin iş süreçlerini dijital bir alana dönüştürmekle 

yükümlüdürler (Gigauri, 2020: 8).  

 

İletişim ve bilişim teknolojilerinin şirketler tarafından kullanımındaki artışla birlikte gelen 

dijital insan kaynakları yönetimi, maliyetleri düşürme, örgütsel verimliliği arttırma, 

bürokrasiyi azaltma, kağıt kullanımını katma ve sonlandırma değer yaratma gibi faydaları da 

özü ile  beraber getirmiştir. Dijitalleşen İKY, birçok insan sermayesine ilişkin süreçleri 

hızlandırmakta, yönetim işlem sayısını en düşük formaya indirmekte ve belki de en önemlisi, 

dosyasız, kağıtsız, sosyal, internet veya medya üzerinde iş başvuruları ile e-işe alım, e-

performans değerlendirme, e-eğitim, e-ücretlendirme, e-kariyer yönetimi, yetenek ve e-iş 

profili oluşturma, gibi diğer insan kaynakları uygulamalarında zaman tasarrufu sağlamaktadır. 

Diğer taraftan da İKY bölümünün monoton ve rutin iş süreçlerini  azaltarak, verimliliğini ve 

üretkenliğini artırmakta böylece, şirketin rekabet avantajı sağlayacağı stratejilere ve değerlere 

odaklanmasına imkan vermektedir. Ayrıca dijital insan kaynaklarında kullanılan bilgi 

sistemlerinin kolay ve hızlı olması hem yönetici, hem de personel açısında yetenekleri 

geliştirmek ve hizmeti iyileştirme için önemli bir stratejik kaynak oluşturmaktadır 

(Bayarçelik, 2020: 63).  
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Şirketlerin uzun vadeli stratejik bir dijital stratejiye ve vizyona sahip olması gerekmektedir. 

Dijital iş modeli dönüşümü sıfırdan yapılamaz. Daha yüksek düzeyde bazı genel stratejiler 

olmasına rağmen, dijitalleşen işletmelere dönüşüm yolu her şirket için kendine özgü bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Seçilmiş olan yol da doğası gereği dinamiktir.  

 

Dijital dönüşüm ve değişim için bir yol belirlendiği zamanda, işletmeleri planladıkları yolu 

yeniden düzenlemeye teşvik eden içsel ve dışsal değişiklikler ola bilmektedir. Kurumların 

takip ettiği yol ne olursa olsun, süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü etkileyen değerler ve normları 

kapsamak üzere, yöneticilerin örgütsel strateji, yetki ve sorumluluk tasarlamalarının temeli 

olduğu için teşkilatı planı ve arka tarihi derinlemesine incelemeleri gerekmektedir. Bu temel 

faktörler, dönüşümün nasıl üstlenildiğini ve bundan kaynaklanmış olan değişikliklerin 

organizasyonun tüm unsurlar tarafından nasıl absorbe edilebileceğini belirler. Çoğu 

durumlarda, dijital değişim müşteri uyumu ile sonuçlanır ve netice olarak olumlu verimliliği 

artırır. Rakipler de müşterilerle daha iyi ve modern şekillerde etkileşime girebilmek i çin 

benzer dönüşüm geçirirlerse, kurum pazar payın v e satışlarını kaybedebilir. Bu sebeple, 

işletmenin müşterilere değer sunumunun rakiplerden daha iyi olmasını sağlamak için sürekli 

bir dijital değişim gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özetle dijital dönüşüm tek noktalı bir 

süreç değil, hareketli bir hedeftir (Priyono vd., 2020).  

 

İnsan sermayesi yönetimi açısından bakıldığında, organizasyonların çalışanlarıyla, personelin 

da şirket ile etkileşim stratejisi geliştirmek için bilgi iletişim teknolojisinin kullanımı; işçilere 

kolay anlaşılabilen bir yaklaşımla ulaşarak, bilgiden yarar sağlanmasına imkân tanınması ve 

gelen anlık geri dönüşlere, çalışanların duyurulara ve yeni faydalı teklif veya seçeneklere olan 

reaksiyonlarının ölçülmesi gibi birtakım avantajlar sunmaktadır. Medya da, örgüt ve kurum 

dışı ve içi iletişimin keşfedilmesine katkı sağlamakta, görevlilerin dinlenmesi gönderilen 

feedbacklere karşı bir şeylerin farkına varılması ve öğrenme yapıyı daha iyi hale 

getirmektedir. Yine de herhangi bir krizin meydana gelmemesi için, alınan yazılı tedbirler 

birçok kurumsal şirkette mevcuttur. İsteklerin ve beklentilerin bütün personel düzeyinde şeffaf 

bir iletişimle saptanarak çalışanlarca içselleştirilmesi durumuna önem verilmesi 

gerekmektedir.   

 

3.5. Dijitalleşmenin Örgüt Performansına Etkisi  

 

Örgütler, ortak hedef ve amaçlara ulaşmak için karşılıklı bağımlılık kuran birbirleriyle 

iletişim, etkileşim içerisinde iş birliği sağlayan ve koordinasyon gösteren insanlardan 

oluşmaktadır (McShane vd., 2016: 5). Örgütsel iletişim, bir teşkilatın mevcudiyetinin idamesi 

için odak bir öneme sahiptir ve bütün örgütsel faaliyetlerde mühim bir rol üstlenmektedir 

(Gizir ve Şimşek, 2005). Planlı ya da kendiliğinden olan bir yönetimsel sürecin veya örgütsel 

eylemin başarısı örgütsel iletişim olmadan olanaksızdır (Kaya, 1999). Teşkilati kaynaşmayı 

sağlamak, Örgütsel iletişimin, başarıyı yakalamak için önemli bir neden olması gibi örgütsel 

varyasyon eylemlerinde de kilit role sahip olduğu saptanmıştır (Yılmaz ve Aslan, 2002).  

 

Şirketler, E-işletmeler oluşturmak ve modern iş modelleri geliştirmek için yavaş yavaş internet 

ve Web ile ilgili teknolojileri benimsemektedir. Telekomünikasyondaki devrim, ve internet 

teknolojileri işletmelerdeki ürünleri pazarlamak ve markaları tanıtmak için modern ve uygun 

fiyatlı yollar sağlamaktadır. Değişen dünyadaki hızlı teknolojik ilerleme sebep ile engellerin 

şiddeti ve boyutları yenilerini kazanıyor gibi görünmektedir. Örneğin, teknolojideki hızlı 

ilerleme, iş modellerinde de ani değişikliklere yol açabilir ve genel olarak iş süreçlerini 

iyileştirebilir veya yeniden yapılandırabilir. Küreselleşme, daha geniş bir pazar ve diğer gizli 

fırsatlar sunmasına rağmen, şirketler şiddetli küresel rekabete maruz kalmaktadır. Böyle de, 

teknolojideki ilerlemeler,  rekabet güçlerinin hem engelleyicisi hem de kolaylaştırıcısı olarak 

karşımıza çıkabilir. Mevcut teknoloji devrimi, şirket büyüklüğü, endüstri veya operasyon 

faaliyetlerinden bağımsız olarak tüm organizasyonlara fayda sağlayabilir. Örneğin, bilgi ve 
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beceri işlemi, sosyal iş yaratmayı mümkün kılar, e-müşteri ilişkileri yönetim sistemleri düşük 

ve modern maliyetli iletişime yol açar. Teşkilatlar için en son teknolojileri benimsemenin bir 

başka potansiyel faydası, süreçlerin ve iç operasyonların dijitalleştirilmesini geliştirmek, 

performans verimliliğini ve etkinliğini artırmak, iş modellerini yeniden kurmak, yenilemek ve 

işin hayatta kalmasını ve daha ileriye gitmesini sağlamaktır (Akpan vd., 2020).  

 

4. TEŞKİLAT PERFORMANSI  

4.1. Teşkilat Performansı Kavramı  

 

Örgüt, insanların emek verdikleri işyerleridir ve işçilere hayatlarının önemli bir bölümünü 

işyerlerinde geçirmektedirler. Teşkilatın, görevlilerin sadece çalışma süreçlerini değil, mesai 

saati dışı hayatları üzerinde de etkileri çoktur.  

 

Günümüzde teşkilat üyelerinin faydalarını ve performansını daha da geliştirme gayreti 

içerisinde olan kuruluş ve kurumlar açık ara rekabet avantajına sahip olmaktadırlar. 

Performansın veya verimliliğin ilerlemesi, üretilen ürün ve hizmetin maliyetinin asgari 

seviyede seyretmesine, kar orantısının da maksimuma ulaşmasına etki etmektedir. Şirketlerin 

küçük ve büyük seviyedeki performans artışlarına katkıları da önemlidir. Olumlu manada 

ilerleyen performansın kurumların işçisine ve onun yaşam kalitesine belirgin düzeyde etki 

etmesi ile kendini gösterir. Bu mevcut durum şirket tarafından bakıldığında daha az maliyet, 

yüksek tasarruf, iyi kalite, daha fazla üretim, gelir ve de kar olarak görülmektedir (Aydeniz, 

1999: 11).  

Çünkü bir organizasyonun başarısı, personelin gösterdiği performans ve başarısı ile sınırlıdır. 

Ayrıca, kişisel performans ve ölçümü, şirketlerin yönetsel karar almalarındabüyük önem taşır. 

Bir işçinin performansı kişinin mevcut fiili başarısını yansıtmakla birlikte gelecekte de nasıl 

bir performans sergileyeceğinin göstergesidir. Bu sebeple, işten çıkarılması, işçinin terfisi, 

ödüllendirme, ücret artışı ve takdir edilme gibi kararların alınmasında performans sonuçları 

önemli bir yardımcı kaynaktır. Teşkilat performansı ise, bir firmanın finansal ve pazar 

hedeflerine ne kadar iyi ulaştığı anlamına gelir (Chavez vd., 2017: 33). Yine, teşkilat 

performansı, şirket amaçlarının belirli bir dönem sonunda hedeflere ulaşma derecesini, yani 

firmanın başarı düzeyini ifade etmektedir. Bu bağlamda denilebilir ki teşkilati performans, 

belirli bir dönem sonunda elde edilen sonuca/çıktı göre teşkilat görevlerinin veya hedeflerinin 

yerine getirilme derecesidir (Doğan ve Altunoğlu, 2014: 26). Teşkilat performansı, bütün 

kurumun ilgilendiren toplam performansı yansıtır. Şirketlerin hayatta kalmasını belirleyen 

bütün faaliyetlerin özünde yer alır.   

4.2. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgüt Performansı İlişkisi  

İnsan sermayeleri yönetimi, işçini esas alarak kurulan sistem içerisinde teşkilatın, beşeri 

sermayenin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan ve kurumsal amaçlara, hedeflere 

ulaşılmasını tasarlayan yönetim şekli olarak ifade edilebilir (Mathis ve Jackson, 2000: 4). 

Üretim faktörlerinin daha olumlu kullanılması için beşeri kaynaklarının kalitesi, insan 

kaynakları yönetiminin kurumsal başarısı üzerindeki etkisini arttıran büyük bir kriterdir 

(Knouse, 1988: 183).  

Performans yönetimi; teşkilat bireylerinin becerilerinin ve yetenek farkına varmalarını 

sağlayan, isteklerini ve moralini arttıran, kişilerin ve organizasyonun aktif roller üstlenmeleri 

için teşvik etmek üzere anlaşmaya varılmış, amaçlar, performans ilişkileri, geri besleme, test 

etme, ölçme ve mükafatlandırma evrelerinden oluşmuş bir değerlendirme ve yönetim 

faktörüdür (Armstrong, 2006: 56).   

İnsan sermayeleri yönetimi uygulamalarının teşkilat performansı üzerindeki etkilerine ilişkin 

araştırmalar umut verici olmakla birlikte, henüz çalışmalar sayıca azdır (Dyer ve Reeves, 

1994; Guest, 1997). Kurumsal hayatın yönetimi performans değerlemenin varlığını mutlak 

kıldığı gibi insan kaynakları yönetimi ve yöneticiler açısından da önemli bir araçtır. İşçilerin 
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yetkinliklerinin işin beklenen nitelik ve kabiliyetlerine göre uyumlu olduğunun tespit edilmesi 

ve şirketi işçileri tarafsız şekilde değerlendirilmesi hususunun bir tamlık halinde ele alınarak 

tahlil edilmesi örgütsel ve yönetim performans ilişkisi olarak ifade edilebilir.B irey personel 

seçimlerinde veya görevli gelişimlerine ve eğitimlerine karşı özenle düzenlenen program ve 

planlara rağmen her iş gören için istenilen düzeyde performans göstermesini b eklemek 

mümkün olmamaktadır. İnsanın sonradan kazanılan veya doğuştan kabiliyetleri, yapılan iş için 

uygun iş veya kişi ile ilgili beklenen özellikleri ve tutumu değişiklik gösterebilir. İKY personel 

arasında meydana gelen farklı davranışları tartmakta, izlemekte ve bağımsız ölçütlere göre 

değerlendirmektedir (Sabuncuoğlu, 2000: 159).  İşçileri sahip olduğu beceri ve yeteneklerin 

farkında olamayabilirler. İKY nitelikli kurumsal yapı için etkin bir performans yönetimi 

sistemini kurulmalıdır. İnsan hem  üretimin hedefi hem de hem üretim sürecinin esas 

nitelikteki parçası durumundadır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Aparılmış araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; dijitalleşen İnsan kaynakları yönetimi 

uygulamaları işçilerin teşkilat performanslarını olumlu yönde etkilemek üzredir. Dolayısıyla 

İKY uygulamaları ve dijitalleşme personelin teşkilat performansını arttırarak, örgüt ve birey 

arasında bağlantı kurulmasını ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket edilerek 

organizasyonun verimliliğini etkileyecektir. Bunun için, İKY uygulamalarının şirketlerde 

etkili bir şekilde yer alması ç alışanların kurumsal performans düzeyinde artışa neden 

olmaktadır.  

Hızla ilerlemekte olan teknoloji, sürekli değişen dünyayı ve gelişen bilgi ve beceri çağını 

meydana getirmekte ve rekabet koşullarının farklılığına karşı da uyum sağlamayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu duruma karşı ayak uydurmanın yolu bilişim ve teknolojiyi yakından takip 

ederek geleneksel yöntemlerden teknolojik sistemlere yönelmek ve yatırım yapmaktır. 

Firmalarda dijitalleşme yani bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımıyla karar alma 

süreçlerinde personel katılımını  sağlamak, yenilikleri yakından takip etmek, bilgiye en hızlı 

ve ucuz şekilde ulaşmak, organizasyonun dışı ve içi gruplarla hızlı bilgi akışı sağlamak, 

bölümler arası koordinasyonu sağlamak, tedarikçiler için tedarik ve sipariş sürecini kısaltmak, 

firmanın verimliliğini daha da arttırmak, işçilerin sayısını azaltarak en etkili görevlileri kurum 

bünyesinde tutmak, grup halinde çalışmasını sağlamak ve rekabet gücünü arttırmak ve bu 

şekilde birçok fayda sağlamaktadır.  

Sonuçlarla bazı öneriler sunulabilir:  

• İşletmeler teknoloji kullanımına ilişkin stratejilerini ve amaçlarını örgütün genel 

stratejisine uygun olarak belirlemelidir.  

• Firmalarda İKY tarafından uygulanan işe alımlarda, dijitalleşmenin kullanımı zamanı 

birey temininde yaşanabilecek güçlüklerin önüne geçilebilir.  

• Şirketlerin rekabette avantaj kazanmaları için dijitalleşmeye uyum sağlamaları, modern 

teknolojileri yakından takip etmeleri gerekmektedir.  

• İşletmelerin yeterli sayda dijital bir alt yapıya sahip olması, internetin olumlu ve verimli 

kullanımı, kompüter yazılım ve donanım programlarının etkili bir şekilde kullanımı, 

kurumların devamlılığı açısından çok önemlidir.  

• Organizasyonların teşkilat performansını arttırmaları için hem kişisel hem de kurumsal 

olarak dış ve iç çevre ile ve teşkilat içinde iletişim sürekliliğini ve bilgi akışının olması 

gerekmektedir.  

• Teknolojiyi kullanacak bireylerin iyi eğitilmesi, eksik bilgiye sahip olmaması 

gerekmektedir. Teknolojik uygulamaların başarıya ulaşması, her yenilikte olduğugibi, 

nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine bağlıdır.  

• Network esaslı uygulamalar rekabet üstünlüğü elde olunmada son derece gerekli 

görülen işletme dışında ve içinde doğru v e anında bilgi paylaşımını sağlamalıdır. Çünkü 

bu uygulamalar nispeten güvenilir ve düşük fiyatda bir ortam sunmaktadır.  
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• İşletmelerin çıkış etdiyi pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmek için teşkilat 

gereksinimlerineuygun teknolojilerin kullanım düzeylerini arttırmaları önerilebilir.  

• İşletmeler üretim konusunda da yeni ürün geliştirmek, maliyetleri düşürmek, ürün 

kalitesini arttırmak için teknolojiden yararlanmalıdır.  

Bütün bu önerilerin gerçekleştirilmesi ise işletme yönetiminin özelliklede üst yönetimin ve 

İKY’nin teknoloji kullanımı konusundaki kararlılığına ve gerekli desteğin sağlanmasına bağlı 

olmaktadır.  
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Abstract 

This article aims to highlight the environment that social business faces in Brazil identifying its 

main actors, success cases, and present some characteristics of the Brazilian population to which 

social business is dedicated - Base of the Pyramid consumer (BoP). To research these goals, we 

review the different definitions about what is a social business in Brazil compared with 

international definitions. Moreover, we carried out a documental analysis in specialized reports, 

companies’ websites, and media to collect data about social businesses in Brazil. Additionally, 

the cases show that in the Brazilian framework the field of social business draws on distinctive 

conceptual effects to align with a complex and stimulating reality. In other words, doing social 

business in brazilian practice comes with a smart and innovative alternative to join efforts so that 

this challenging journey is successful. 

Keywords: Social Business, Brazil, Base of the Pyramid 

 

Introduction 

The nascent field of social business or social entrepreneurship is growing rapidly and attracting 

attention from many sectors (Roger, Martin & Osberg, 2007). Since the seminal work developed 

by Dees (1998), different perspectives about social entrepreneurship (SE) or social business (SB) 

have been discussed in academia. In this paper, we understand that social businesses are ventures 

developed by people or organizations that focus on creating social and/or environmental impact. 

The literature on social business is recent, and different terms have been used to denominate social 

business such as business with social impact, social enterprises, inclusive business, social 

innovation, and others. All definitions have in common the fact that social business enterprises 

share characteristics as a purpose, financial sustainability, and social impact (Young, 2007). 

Artemisia (2022), a non-profit organization that works to promote social impact businesses in 

Brazil, lists six basic characteristics that define a social business: 

(i) Focus on low-income population: businesses should be designed according to the 

needs and characteristics of the low-income population. 

(ii) Intentionality: need to generate social impact through ethical and responsible 

behavior. 

(iii) Scalability: capacity to expand and replicate the organization core business in other 

regions by other actors such as entrepreneurs, enterprises, and public policies. 

(iv) Profitability: robust business model that guarantees profitability and does not 

depend on donations or subsidies. 

(v) Social impact related to core business: the product or service offering should be 

directly related to the venture core business. 

(vi) Dividend distribution: a business may or may not distribute dividends to 

shareholders, but this is not a criterion for defining social impact business. 

mailto:contatotchaves@gmail.com
http://www.ssireview.org/topics/category/social_entrepreneurship
http://www.ssireview.org/topics/category/social_entrepreneurship
http://www.ssireview.org/topics/category/social_entrepreneurship
http://www.ssireview.org/topics/category/social_entrepreneurship
http://www.ssireview.org/topics/category/social_entrepreneurship
https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition#bio-footer
https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition#bio-footer
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There are many different perspectives to define social businesses (Comini, Barki, & Aguiar, 

2012). In this way, it is important to compare different definitions adopted by different actors in 

this field internationally and in Brazil (see table 1). 

Table 1: Social business definitions 

Term Author Definition 

Social Impact Business Sebrae (Brazil) “Enterprises that developed solutions to minimize 

social or environmental issues through 

monetization strategies”. 

Social Impact Business Artemisia 

(Brazil) 

“Companies that intentionally offer scalable 

solutions to solve problems of the low-income 

population.” 

Social Impact Business Instituto 

Inspirare 

(Brazil) 

“Ethical, innovative, and economically 

sustainable ventures with high 

potential to transform the reality of a population 

with less access to public services.” 

Social Business Yunus Institute “Companies whose sole mission is to solve a 

social problem, are self-sustaining 

financially and do not distribute dividends. It is a 

company in which the investor recovers his initial 

investment, but the profit generated is reinvested 

in 

the company to expand social impact. Business 

success is not is measured by the total profit 

generated in a certain period, but for the impact 

created for people or for the environment." 

Inclusive Business PNUD - ONU “Business models include the poor into a 

company’s supply chains as employees, 

producers and business owners or develop 

affordable goods and services needed by the poor. 

Here, human and business development go hand 

in hand. Sustainability, also with regard to natural 

resources, is inherent in the concept. Inclusive 

business models take place at the intersection of 

business and development work. In many cases, 

private sector and development organizations 

collaborate as partners”. 

Source: authors based on companies’ website (2022). 

Analyzing the definitions presented on table 1, we observed that different than traditional 

companies’, social business (SB) or social enterprises (SE) focus on the minimization of social 

and environmental problems. Moreover, the target persona of social businesses is different from 

traditional business. Social business deals with people who belong to the Base of the Pyramid 

(BoP). According to Prahalad & Hart (1999), that refers to the poorest two-thirds of the economic 

human pyramid, a group of more than four billion people living in abject poverty. 
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Targeting the Base of the Pyramid Consumer (BoP) 

 

According to Yunus (2010), one of the goals of social business is to reduce poverty. 

Therefore, another stream of thought that is aligned with SE/SB is the Base of the Pyramid (BoP). 

Prahalad is the creator of the term “Base of the Pyramid”, assuming that this market – especially 

in nations such as China, India, Russia and Brazil – has untapped potential. There are billions of 

people with few individual resources and unmet needs. Prahalad & Hart (1999) mainly addresses 

the opportunities for multinationals, arguing that by working with this audience, in addition to the 

benefits to the community, the company can gain a new source of revenue growth, greater 

efficiency and access to innovation. 

The population at the base of the pyramid shows behavioral characteristics different from other 

market segments. According to Barki (2016), it is possible to observe a low self-esteem at the 

base of the pyramid that originates from the feeling of inferiority in relation to the rest of society 

and reflects the concern with maintaining personal dignity. This low self-esteem is also observed 

when analyzing factors as exclusivity and inclusion in relation to consumption. Higher classes 

tend to look for products that differentiate them from the mass and even from their peers. On the 

other hand, the lower classes identify consumption as a moment of inclusion, that is, through 

consumption they have a feeling of belonging. Consumers at the base of the pyramid do not want 

an exclusive product. They want the same product as their friends, co-workers, and other people. 

This context expanded more quickly in developing countries that had some Anglo-Saxon 

influence, such as Bangladesh, India, Kenya, Tanzania and other emerging nations in Asia, Africa, 

and in the Middle East-Mainly caused by the support of the private sector to Social 

entrepreneurship ( FISAC-GARCÍA et al., 2012). 

Moreover, the consumer behavior of this market segment is also reflected in the payment methods 

used in Brazil. A research carried out by Boa Vista SCPC (2008) shows that the debit card is the 

payment method preferred for 42% of lower-class respondents. Cash is the preference of 29% of 

respondents, the credit card of 28% and the check of only 1%. This preference is more evident in 

regions as Southeast and Midwest, since, in the North, 51% of these respondents still prefer to 

pay with cash. Access to a credit card and internet also allow purchases by the population at the 

base of the pyramid in e-commerce, which already impacts on this market segment. 

According, DIEESE (2019) & CDE Plan (2018), 80% of the Brazilian population lives on less 

than 9 USD per day, 72% of the population does not have access to health insurance, 32% of the 

population does not have a bank account. Due to social, cultural and economic changes, the 

inclusive modus operandi of the poorest stratum of the base of the pyramid prevails, since it 

contradicts the welfare tradition strongly present in the history of Latin America, in which poverty 

was 'solved' through charitable and welfare works, (MARQUEZ, REFICCO; BERGER, 2009). 

Regarding the legal scope, the first law that deals with the subject in Brazil was recently approved, 

based on Decree Nº.9977/2019 (BRASIL, 2021) which creates the Brazilian “Impact Investment 

and Business Committee”. However, social businesses still do not have a specific legal 

configuration. A point that still needs further debate and expansion throughout Latin America, in 

order to obtain a specific legal name for social businesses. 

Therefore, in Brazil, there is still no way to legally differentiate companies that act with a social 

purpose. In some countries, for example, the name Social Impact Business is highlighted in the 

company's Articles of Incorporation, a significant case in the United States of America. In other 

words, the “company’s birth certificate” confirms and praises its “corporate reason”, which is to 

aim to carry out actions that legitimize its real contribution to society (CHAVES, T. J; MEZZARI, 

L.; 2016). 

 

Social Business Ecosystem in Brazil 

In recent years, social business is growing worldwide, resulting in values close to US$ 500 billion 

of assets around the world. In Brazil, a study carried by Pipe Social (2021) mapped more than 

1200 social businesses with interesting growth rates in the last years. Several actors collaborate 

in this ecosystem in Brazil as business accelerators, non-profit organizations, private foundations, 
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social business startups, investors, and others. We present below some important actors in Brazil 

and their contributions to the local ecosystem development. 

Artemisia  

It is a non-profit organization, a pioneer in the support and promotion of social impact 

businesses in Brazil. Since 2004, Artemisia has accelerated more than 100 social businesses, 

and have supported 300 others in our various programs ((https://artemisia.org.br/) 

Yunus Social Business  

Arrived in Brazil in 2013 and is part of the Yunus Social Business Global Initiatives network. 

By investing in social businesses, your mission is building a bridge between companies and 

philanthropy, a sustainable alternative realized by entrepreneurs, investors and large 

corporations committed to businesses celebrated and measured by the positive impact generated 

for humanity. Over time, the initiative presents results such as support to 120 entrepreneurs and 

900 thousand impacted live (https://www.yunusnegociossociais.com/) 

Instituto Quintessa  

It is an ecosystem of entrepreneurial and innovative solutions to solve social and environmental 

challenges. They develop an acceleration program for social impact businesses 

(https://www.quintessa.org.br/) 

Vox Capital  

Venture Capital funds (Vox Impact Investing I and II) invest in startups with exponential 

growth potential that, as its core business, aim to improve access to basic services such as 

education, health and financial services - all contributing to reducing social inequalities. These 

startups, in order to reach both their expected financial return and impact potential, need time to 

responsibly develop and mature their business ((https://en.voxcapital.com.br/) 

Cases made in Brazil 

Several innovative social business solutions have emerged over the years in Brazil. In this section, 

we highlight success cases that can serve as benchmarking for entrepreneurs and foreign 

governments. The cases presented were selected and prepared by Pipe Social Brasil in 2021. 

Liberttes (https://liberteesbrasil.com.br/) 

Problem: The need to reintegrate women in deprivation of liberty into society and the limited 

opportunities for work after serving a sentence. 

Solution: A brand of clothing and accessories produced and designed by these women. They are 

trained to sew, receive benefits from penalty relief, salaries, and psychological support. 

Figure 1: Libertees workflow 

 

Source: Liberttes (2022). 

Foursafe (https://foursafe.com/) 

Problem:Natural disasters, such as rains, floods and landslides. In several parts of Brazil 

thousands of people are victims of landslides every year. 

Solution: A platform that uses algorithms to monitor environmental hazards in real time. The 

application allows users to input data. 

 

 

https://artemisia.org.br/
https://www.yunusnegociossociais.com/
https://www.quintessa.org.br/
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Figure 2: Foursafe website 

 

Source: Foursafe (2022). 

Provi (https://provi.com.br/) 

Problem:The challenges of low-income Brazilians to finance their studies. 

Solution:Personal credit for financing courses in various modalities, including financing with 

payment after the student is employed. The credit analysis includes different variables to the 

traditional ones as considering the student's potential. 

Figure 3: Provi application 

 

Source: Provi (2022). 

Raizs (https://www.raizs.com.br/ 

Problem: The higher-level of poverty rates of families that live on rural areas in Brazil. 

Solution: A platform to commercialize products produced for family farmers. Also, the plataform 

allow users make donations. 

Figure 4: Raizs website 

https://provi.com.br/
https://www.raizs.com.br/
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Source: Raíz (2022). 

Vivendas (https://www.novavivenda.com.br/) 

Problem: The higher-level of housing quality, mainly in the Favelas aroung Brazil. 

Solution: focused on realizing the dream of a beautiful house on the outskirts of São Paulo. To 

this end, it offers solutions such as the Casa Linda Credit (granting microcredit and renovations 

to residents and entrepreneurs in the periphery); Vivenda store (focused on building materials; 

low-cost products and community renovation solutions). 

Figure 5: Raizs website 

 

Source: Vivendas (2022). 
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Conclusion 

The social business sector has gained notoriety in the last years.We observe the growth of 

companies and also the value moved in this sector through professional investors or venture 

capital firms. It is a pacific point that resources from the government, from private social 

investment, of multilateral organizations and philanthropy are not enough to solve the complex 

social problems that taint the population Brazilian society and imply chronic illnesses related to 

health, education, access to consumer goods, infrastructure, housing, sanitation, energy, urban 

mobility and many others. The social business emerges as an smart and innovative alternative to 

join efforts so that this challenging journey is successful. 

 

It can also be concluded that the theme remains under development, when considering the lack of 

definition imposed by different authors and researches, which depending on the data source, even 

in national studies, tend to alternate between American, European and European currents under 

development. In this context, the need for academic attention to “explore” with the evolution of 

the still young organizational phenomenon is confirmed, based on this approach or other methods 

that corroborate studies within this theme and others cases. 
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Abstract 

 

This article is devoted to the theoretical issues of strategic financial planning. The approaches to 

its definition are grouped and analyzed. The main problems faced by the organization in the 

implementation of strategic financial planning are formulated. It presents the main conflicts in a 

goal-setting process; the technique of a moving horizon in planning; system approach to strategic 
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Introduction 

 

Given the important role of large coronavirus-affected economies such as China, Europe and the 

USA, in global manufacturing and trade, the slowdown in these countries’ production inevitably 

leads to significant supply-chain interruptions, affecting especially businesses that are heavily 

dependent on trade, such as specialised manufacturing and health care supplies (Lenzen, 2020). 

Businesses may rely on inventories to bridge temporary supply shortfalls, generally for two to 

five weeks, however after stocks are depleted, ensuing declines in production will cascade 

throughout international supply-chain networks, affecting both downstream customers and 

upstream suppliers. Options for switching to alternative inputs are limited wherever these inputs 

are specialized and essential, such as parts for vehicles. Options for switching to alternative supply 

locations are also limited when production is concentrated, or when the output of many regions 

is reduced. This has been the case during the COVID-19 global outbreak. It is therefore crucial to 

put in place preparedness measures that are aimed at minimising disruptions for populations and 

economic losses for business. 

  

In these conditions world development is uneven in the context of countries having non-linear 

dynamics. This trend is an objective factor of pandemic consequences. Such a change in the 

conditions of development necessitates adaptation to them of the planning theory and the 

corresponding tools for describing, evaluating and forecasting economic processes in the future 

in order to reduce negative consequences. It requires a transition from the traditional business 

planning to planning its strategic development using modern methods and techniques, from 

individual processes and objects consideration to their systematic assessment and analysis. 

An urgent task for the countries, in the context of ensuring an innovative development path, is to 

create a strategic financial planning system that will meet the requirements of modern global 

trends. This determines the need to develop a scientifically based approach to the formation of a 

system of strategic financial planning principles, methods, and techniques, allowing  

 

- to take into account the specifics of the company’s interaction with the external 

environment and trends in its behavior, 

- to identify and evaluate the company’s strengths and weaknesses in financial and 

economic activities,  

- and based on them, to develop recommendations for ensuring the strategic development 

paths with financial resources. 

Methodology 
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Strategic planning as a function of strategic management is fairly well researched in the economic 

scientific literature. Among foreign scientists H. Vissema, R. Kaplan, D. Nortan, I. Romane, J. 

Franchon and others should be noted. This topic is constantly in the center of attention of Russian 

scientists, including A.A. Boyko, V.I. Gaiduk, R.A. Kochkarov, P.V. Magdanov, O.A. 

Nekrylova, I.T. Pinegin, M.A. Chekalina and others. The approaches used by them are applicable 

to strategic financial planning in the context of the linear dynamics of socio-economic 

development with adaptation to the specific activities of enterprises. 

 

Recognizing and adopting the value of the research results on strategic planning, including 

strategic financial planning, obtained by scientists and specialists, it should be noted that a number 

of theoretical, methodological and organizational issues require adaptation to the new conditions 

of non-linear development dynamics. 

 

Ensuring the dynamic development and sustainable competitiveness of enterprises in modern 

conditions requires business entities to take new approaches to planning activities in conditions 

of non-linear dynamics. This justifies the need for a transition to a strategic development system, 

including the phased development of strategies within the framework of its identified trends, and 

the implementation of appropriate strategic financial planning. In this regard, the study of these 

issues and the development of practical recommendations are of particular importance for 

enterprises of the Republic of Belarus. 

 

In order to develop the methodological tools for strategic financial planning implementation and 

practical recommendations for using in the company, the following tasks are created: 

 

- to adapt the strategic financial planning theory to the conditions of non-linear 

dynamics of world economic development; 

- to develop a systematic representation of the strategic financial planning  as a 

unified set of sequential procedures functionally structured in accordance with 

international practice; 

- to develop a methodology for financial strategy constructing  that takes into 

account the specifics of the industry and the factors that determine the strategic 

development directions; 

- to prepare guidelines for organizing strategic financial planning, which will 

facilitate timely response to changes in development trends, flexible and adaptive 

provision of financial resources for production and social development projects. 

Changes in the conditions of world development, due to the transition to non-linear dynamics of 

development, determine the objective need to adapt traditional theory and practice of planning. 

The problems of adapting strategic development to new conditions currently seem to be 

insufficiently developed both in theoretical and in practical aspects. It has a significant impact on 

ensuring sustainable competitiveness of the entire production system of the Republic of Belarus. 

Based on the analysis and generalization of various scientific views on the strategic development 

definition, provided in previous research, it is determined that strategic development should be 

understood as a set of measures that ensure the sustainable competitiveness of the enterprise, as 

well as its competitive advantages, ensuring movement towards achieving a global goal 

(Nikolaevsky, 2019). 

 

Current challenges in strategic financial planning could be described as 

following: 

1.The conflicts in a goal-setting process 

 

The first step in a goal-setting process is to formulate answers to the following questions: What 

are the goals of ownership? Do they want to sell the company in 3-5 years or hold and operate for 
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20 years. Clear understanding of the future plans will allow management to create a strong vision 

and goals of further development. 

 

Traditionally, financial planning is structured into three categories: short-term, medium-term, and 

long-term planning. At the same time, the universal criterion for assigning to a certain category 

is the time for which the plan is drawn up: up to a year – short-term financial planning, up to 3 

years and over-medium-term and long-term financial planning. As known, the short-term goals 

conflict with the long-term goals. In theory, the answer is simple and a company must focus on 

the long-term goals. However, in practice, this is easier said than done. Companies often face a 

lot of pressure from their shareholders to deliver results every quarter. Any negative signal in the 

short-run results of the company leads to a collapse in the share price of the company. Hence, 

strategic financial managers do not have the freedom to perform their tasks. They cannot take 

tough decisions since it might hurt the company in the short run. Management and board of 

directors are wary of any decision which causes a drop in their share price and hence does not 

give full freedom to strategic financial managers. 

 

Time may not be a universal criterion of classification, since the time interval in different 

industries, different duration of the production cycle and product life cycle, is not unambiguously 

attributed planning to some category. For example, the construction of a power plant turbine can 

take a few years (2-3 years), this term does not imply working out a strategic plan, it is its 

operating activity, determined by the production cycle of manufacturing. At the same time, a 

period of 3 years may represent a strategic planning interval for an innovative project 

implementation in the medical field, and for the gadgets or consumer goods production (where 

the production technology is updated quickly), this period is reduced to several months. Based on 

this scientific basis for the financial planning classification, there is a need to allocate a qualitative 

evaluation parameter along with a quantitative (time) parameter. 

 

We consider it necessary and appropriate in the context of a long-term perspective to claim of 

strategic financial planning, the components of which are innovative (planning the innovative 

projects financing) and modernization (development of measures to provide the modernization 

process with financial resources) financial planning. 

 

Also, it should be noticed that the content of financial planning is ambiguous and is a function of 

the production type, as well as the internal and external enterprise’s conditions. It should be noted 

that there are three types of production: single, serial and mass production types with different 

technical, organizational and economic features that depend on the breadth of the nomenclature, 

frequency (regularity), stability and production volume. In turn, these features form the specifics 

of the enterprise’s financial planning. 

 

For a single production type, the financial planning system is characterized by a project 

orientation, and the result of the activity is a unique product manufactured in accordance with a 

specific technical task prescribed in the contract, with a description of the financial conditions for 

its implementation. One of the characteristics of planning in a single production is the significant 

duration of the actual production cycle, calculated, as a rule, in months. At the same time, the 

duration of the financial cycle (the period of product’s production and sale) is equal to the duration 

of the planned period. It is important to understand that in this case, there are practically no factors 

for increasing the duration of the financial cycle due to the production order-based nature. This 

fact determines the following feature of the single production financial planning - the 

predictability of financial flows – the income and expenses of the enterprise. In this case, the 

emphasis of financial planning is placed on the use, as a rule, of financial instruments 

synchronized with the financial terms of the concluded contract and focused on operational and 

tactical planning. That is, tactical and strategic financial planning is turned inside the enterprise. 

Strategic financial planning is carried out only in terms of permanent re-equipment and is mainly 
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innovative - the replacement of individual units of universal technological equipment, determined 

by the specifics of the enterprise, the technological park of which mainly includes equipment with 

long periods of obsolescence. The main factor of strategic financial planning for a single 

production is the global trends in technological development. 

 

For mass production, a characteristic feature of financial planning is an external orientation, that 

is, an orientation aimed at the external environment. This is due to the fact that the main task in 

mass production is the sale of manufactured products to a large number of consumers. In this 

case, there is uncertainty about the formation of financial flows, both in time and in volume. 

 

The uncertainty of financial flows determines the specifics of financial operational planning in 

mass production, and is also taken into account in strategic financial planning as a time factor. As 

a result, the period of financial planning increases proportionally, or financial reserves are created 

that are adequate for the situation. 

 

Based on the analysis of the scientific literature in this area, the following grouping of approaches 

to the definition of strategic financial planning can be carried out: 

 

1) marketing: involves analyzing the existing and forecasting the future strategic 

needs of the enterprise. Adherents of this approach are the following specialists: Prazyan 

E. M., Novikova N. G., Baskov L. P. and others; 

2) functional: based on the identification and planning of the following functional 

dependencies: needs-functions-indicators of the future object - change in structure. This 

approach is reflected in the works of  Moiseeva I. I., Ryabova E. V. and others; 

3) regulatory: it is considered appropriate to establish standards for all planning 

objects. This approach was developed in the works of S. O. Musienko, E. N. Kolesnikova 

and others; 

4) integration: study of the relationships between individual structural units, 

stages of the enterprise life cycle, and between levels of vertical management. Adherents 

of this approach are Kosachev V. I., Porvatkin A. B. and others; 

5) process: planning is represented by a set of measures to organize the ongoing 

planning processes. This point of view is shared by Volodin V. M., Badeeva E. A., 

Murashkina T. I.; 

6) system: the definition of a set of interrelated elements that has a purpose, a 

connection with the external environment, and has such properties as openness, 

complexity, dynamism and adjustability. This approach is the basis for the works of A. 

M. Pavlov, A. I. Zotova and others. 

 

The research also identified and explored situational and integrated approaches. As a result, it is 

established that in the conditions of a dynamically developing external environment, the method 

of extrapolation (planning from the achieved results) as a basis for drawing up long-term financial 

plans, in our opinion, it has lost its relevance. In this regard, the development of a regulatory 

approach to strategic financial planning seems unpromising. This disadvantage is somewhat 

eliminated in the marketing approach, where much attention is paid to the development of a 

methodology for analyzing the external conditions of the enterprise. At the same time, the focus 

on identifying competitive advantages in existing and new markets, on developing measures to 

improve the competitiveness of products, limits the planning area exclusively to the marketing 

sphere, not allowing us to plan the directions of the company's development in the financial field. 

 

At the same time, the directive approach is very relevant, which involves the development of the 

legislative framework for strategic financial planning, the development of instructions and 

methodological guidelines for the implementation of planning procedures, the use of correlation 

and regression analysis methods. 
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The most common approach to the strategic financial planning definition is the process approach, 

which identifies the stages of planning implementation, defines a set of procedures carried out at 

each stage. It is advisable to supplement this approach with a set of interrelated elements of the 

strategic financial planning system that function as a whole and perform one function. This will 

allow us to consider strategic financial planning, on the one hand, as an activity to develop 

directions for the development of enterprises in the field of finance, and on the other hand, as a 

system of goals and objectives, principles and tools that will create and provide a functional 

apparatus for the implementation of this activity. 

Of great interest is the study of the possibility of linking strategic financial planning with the 

stages of the product and enterprise life cycle. This integration will allow us to obtain a 

comprehensive assessment of the company's situation and develop on its basis adequate 

recommendations that meet the real state of affairs. 

 

The heterogeneity of the strategic financial planning definition in scientific discussions is due, in 

our opinion, to its dualistic nature – the consideration of different aspects of the same 

phenomenon, mixing such system characteristics (categories) as a thing and a process, space and 

time, part and whole. 

 

Based on the system analysis, strategic financial planning was considered in the context of the 

following categories: 

 

as an object - a company’s financial strategy; 

 

a process - a set of steps and procedures that are sequentially carried out in order to build 

a financial strategy; 

a part - strategic financial planning is a functional element of the enterprise strategic 

planning; 

the whole - strategic financial planning is a system of interconnected elements that are 

functioning and performing as a whole mechanism; 

in a space - spatial diversity of the development and implementation of a financial strategy 

is possible; 

in time - on the one hand, the permanent nature of strategic financial planning; on the 

other, a clear time frame for each of its stages and procedures. 

 In order to fulfill the goal-setting task efficiently we need to take into account all 

the above listed factors. 

 

Reassessing Goals 

 

Because long-term planning covers an extended period, a company's strategic financial 

management will most likely evolve. If the results fall short of the goals set or exceed them by a 

significant amount, it's time to look at the strategic variance or the specific amount that have been 

miscalculated. According to the Corporate Finance Institute, a relatively small strategic variance 

is understandable and even expected because management doesn't have a crystal ball to see into 

the future, but a dramatic strategic variance suggests to revisit the planning process. 

 

In case of a dramatic variance, it is necessary to assess whether the discrepancy came from faulty 

assumptions and accounting or unforeseen circumstances.  

 

To carry out continuous monitoring and control of the implementation of all the parameters of 

financial support for the development that were planned at the stage of developing the financial 

strategy, a moving horizon methodology was developed (Figure 1). 

 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/variance-analysis/
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The period of the moving horizon is determined on the basis of the industry development trends 

- the strategic horizon. 

 
 

Figure 1. - The technique of a moving horizon in planning 

 

Every year there is an adjustment of performance indicators on the strategic horizon and 

designated periods. Thus, permanent monitoring of the enterprise state and its ability to adapt to 

changes arising on the strategic horizon is carried out. 

 

Lastly, strategy is about choosing certain goals. If certain goals are chosen, that also automatically 

means that certain other goals have been excluded. The exclusion of these goals limits the agility 

of an organization. It has been observed that organizations which follow strategic financial 

management are less flexible as compared to their peers. This means that they take longer to 

change in response to a change in the external environment. 

 

Resources Consuming Process 

 

Developing a strategy cannot be done by operational managers who run the day-to-day operations 

of a company. In order to develop a long-term financial strategy and to align it with the overall 

strategy of the company, managers with different skill sets need to be hired. These managers must 

have an overall understanding of how strategic thought has evolved over the past few years and 

how it is likely to evolve in the future. There are very few personnel who have this skill set. 

Hence, they are expensive to hire. Besides, these personnel will also need access to research 

reports and data in order to discharge their duties effectively. All these things cost money. Hence, 

only organizations that have deep pockets can actually afford to implement strategic financial 

management. 

 

The designing of the financial strategy of an organization is not the task that can be performed by 

a single department. The behaviors and objectives of the entire organization need to be aligned in 

order for the strategy to be effective. This means that the implementation of strategic finance 

requires time from line managers, the human resources department, the marketing department, 

and other such departments within the organization. Companies where strategic management has 

been implemented often complain that this philosophy takes away a lot of their time and hence 

the daily productivity of employees is negatively impacted. Since strategic financial management 

is an ongoing exercise, companies must budget for extra hours that their employees will have to 

spend if they want the implementation to be truly successful. 
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The increase in the role of a company’s strategic development is justified, which is understood as 

the totality of qualitative, quantitative, structural changes that lead to the transformation of the 

organization’s state and allow to increase the level of its competitiveness by providing flexibility 

in the management of functioning, as well as adaptation to business conditions. Strategic 

development is presented as a finite number of scenarios of enterprise development strategies 

embedded in it at time intervals corresponding to global trends. 

It is determined that along with the development of production technologies and the social 

component, a special place is occupied by the provision of financial resources at all stages of the 

enterprise. Financial planning is represented by a system of methods and tools for research and 

modeling of the future production and social needs of the enterprise in financial resources, which 

will ensure the complexity of planning procedures and their continuity in time, increase the 

flexibility of the system and ensure adaptation to the specifics of the enterprise. Based on the 

study of financial planning types according to the criteria of the time horizon, type of production 

(single, serial, mass), internal and external conditions, strategic financial planning could be 

presented as a system for the development, evaluation and selection of alternatives for the 

necessary and sufficient provision of financial resources facing the enterprise goals and objectives 

of strategic development, the result of which is the development of a financial strategy that is 

adequate to the global  development trends. 

 

A financial strategy is defined as a documented summary of strategic guidelines for financing the 

enterprise development, parameters for the financial resources formation and use, aimed at 

ensuring the achievement of its functioning goals. 

 

Based on the results of a study of the nature and content of strategic financial planning, a 

systematic presentation has been developed that will create objective conditions for the use of 

digital technologies and, due to this, make the transition to creating a digital strategic planning 

platform (Figure 2). Strategic financial planning in this case takes the form of a permanent 

planning process. 

 

 
Figure 2. - System representation of strategic financial planning 

 

T1 - the time required to make a decision on developing a strategy and determining key 

parameters; 
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T2-T1 - strategy development time; 

T4-T3 - strategy implementation time - planning horizon; 

T5 - time for the strategic financial planning implementation; 

VD1, VD2 ... VDn - the results of the strategy implementation on each of the 

cycles; 

R1 ... Rn-1 - making changes and adjustments to the strategy. 

 

The organizational basis is the allocation of stages (processes of developing a financial strategy 

and its implementation as built-in elements and independent projects) and procedures (list of 

actions required for implementation at each of the identified stages as built-in elements and 

independent projects), which are closely related to each other and are being implemented 

sequentially and continuously. The set of all elements is presented as an integrated project with 

its own time parameters and purpose.  

 

Accuracy 

 

The entire philosophy of strategic financial management is based on making predictions about 

events that are far away in the future. Typically, strategic financial management makes decisions 

based on their perception of how the external environment will be two decades from the current 

date. The problem with strategic management is that the future does not unfold as the organization 

has expected. Hence, a lot of the time, the strategy created by this function gets invalidated. 

However, it must be understood that organizations are not looking at an absolute competitive 

advantage. Instead, they are trying to obtain a relative competitive advantage. Therefore, 

companies that engage in strategic financial planning are better than companies that do not. This 

gives them a competitive advantage and justifies the existence of the field even though the 

absolute accuracy rate of their predictions may not be as impressive. 

 

Uncertain External Environment 

 

Over the past six decades, the world has seen at least four different schools of strategic thought. 

All of these schools of thought were quite different from one another. Hence, companies had to 

adapt to these changing strategies. The adaptation process was not simple or cheap. Companies 

had to sell off companies which they had earlier acquired. This process of first buying and then 

selling off companies proved to be quite expensive for some companies. Similarly, the excessive 

focus on data and technology which is being displayed by the current school of strategic thought 

may become obsolete in a few years from now. The rapidly changing external environment and 

the inability of strategic financial management to keep up with the speed of change make it a 

disadvantage for many organizations. 

 

Conclusion 

 

Strategic financial planning provides with a comprehensive study of the problems that the 

company may face in the upcoming periods. Through the implementation of this type of planning, 

the most important indicators, proportions and rates of expanded reproduction are determined, the 

concept of financial strategic planning is developed, while there is no detailed description of 

financial indicators. 

So, based on the results of the theoretical and methodological research in strategic financial 

planning, due to the increasing pandemic consequences, the strategic financial planning 

methodology was developed. This financial strategy constructing approach will allow delineating 

areas for further research, based on the industry specifics, composition, available financial 

resources, goals and objectives, define the life cycle of the company and its competitive position. 
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Abstract   
 

With its seemingly endless number of implementation options, digitization has encompassed 

almost all areas of society. This development, also referred to as the fourth industrial revolution, 

represents an opportunity to increase efficiency and reduce expenditure, particularly for 

healthcare providers, who are confronted with an increase in the tasks they have to perform and 

the associated increase in cost pressure as a result of the increasing demographic ageing of the 
population.  

With a current median age of just under 46 years, the Federal Republic of Germany has the third 

oldest population in the world. This development is due to the improvement in general living 

conditions and medical care options that has been taking place in particular since the beginning 

of the 20th century and will also continue in the future in view of the overall population 

sociological situation. At the same time, there has been an increase in the average age of people 

working in the health care sector, which is accompanied by a generally observable increase in the 

shortage of skilled workers in this field. This development, in conjunction with a gradual 

expansion of the required service profile, raises the question of the future structural capacity of 

the German health care system.   

One of the central approaches to solving this problem is to be seen in the possibilities offered by 

digitization. Cyberphysical systems in particular, or CPS for short, are a core element of Industry 

4.0. The technological foundations are derived from the fields of mechanical engineering, 

computer science, robotics and electrical engineering. The mode of operation is based on an 

interlocked application of sensors, actuators and networked software. Measurement data from the 

physical world is processed via sensor control and forwarded to relevant evaluation systems via 

networks. CPS therefore offer a wide range of solutions for supporting medical technology work 
processes.  

This paper therefore addresses the functioning and improvement of work processes through the 

implementation of cyber - physical systems in hospitals as the central service organ of healthcare 

in Germany.  

Keywords: Cyber-Physical Systems, Industry 4.0, Medicine and Health Economics, 

HumanMachine Interface, Software Systems Engineering, Management and Organization, 

Management Information Systems  

 

 

mailto:kremer.oliver@phd.uni-mate.hu
mailto:weber.dennis@phd.uni-mate.h


İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yöntemiyle İncelenmesi 

 

 

 

 

 

Introduction   

 

We are currently in the midst of an overall societal shift toward digitization. This encompasses 

almost all areas of public life - from industry and the service sector to administration. Also in the 

healthcare sector, which is confronted with successively increasing cost pressure, it is having an 

even greater influence on the design of work processes with its high potential for increasing 

efficiency (Hahn, H.-W., 2011).   

 

After the first three industrial revolutions, we are now in a transitional phase towards the age of 

"Industry 4.0" (Dfki.de, 2022). This development, also known as the fourth industrial revolution, 

entails (Sendler, 2013) the increased use of information technologies in the most diverse areas 

of our lives.  

The increasing aging of societies in industrialized countries calls for ever more intensive medical 

care. Since 1972, the number of deceased persons in this country has exceeded the number of 

newborns (Henneke, 2014), which could not be fully compensated by the simultaneous increase 

in life expectancy. The population of the Federal Republic of Germany currently has an average 

age of just under 46 years - the third oldest society in the world behind Japan and Italy. This 

increasing aging is placing its burdens on the healthcare system (Deutsche-

versicherungsboerse.de, 2022). But it is not only the general average age in the population that 

is rising - life expectancy has also increased in view of medical progress and generally improved 

living conditions. Statistical calculations on the future development of life expectancy (Federal 

Statistical Office, 2022) assume  an average of 84.8 to 86.7 years for men in 2060. For women, 

this figure is between 88.8 and 90.4 years (Federal Statistical Office, 2022). Since older people 

are generally more dependent on medical assistance, the scope of services required by the 

healthcare system is also expected to (Deutscheversicherungsboerse.de, 2022) increase.  

In addition, the healthcare sector will also be confronted with the increasingly widespread 

phenomenon of a shortage of skilled workers. If a general gap of up to three million qualified 

employees is conceivable (Ehrentraut, 2017) nationwide by 2030, there are already considerable 

bottlenecks (Aerzteblatt, 2022) in the healthcare and nursing professions today. An examination 

of the German labor market revealed an average vacancy of 113 days (Bundesagentur für Arbeit, 

2022) for filling open positions in 2019. The situation in the healthcare sector is far worse: here, 

advertised positions could only be (Bundesagentur für Arbeit, 2022) filled after an average of 

just under six months in 2020.  

In conclusion, it should be noted that a further increase in the average age in Germany combined 

with a simultaneous progression of the shortage of skilled workers will very likely mean a 

reduction in the structural performance of the German healthcare system.  

By accelerating digitization in the healthcare sector and the associated increases in efficiency, it 

would be possible to alleviate the situation described above in the future.  

Cyber-physical systems, or CPS for short, form the core of digitization in the context of Industry 

4.0. These are embedded systems that are able to communicate internally and externally. In 

addition, they also have the ability to recognize their environment directly by means of 

corresponding sensors and to evaluate the knowledge gained on their own initiative. Actuators 

can in turn be used to influence the physical world. Humans retain their essential control function 

by being connected to the cyber-physical system via multimodal humanmachine interfaces 

(Bauernhansl et al, 2014).  

Due to the outlined overall situational problems in the health care sector, this thesis deals with 

the implementation of cyber-physical systems in the work processes of hospitals against the 

background of a desired increase in efficiency of the work processes.  
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Cyber-Physical Systems  

Cyber-physical systems consist of mechanical components, software and modern information 

technology. By networking the individual sub-areas via networks such as the Internet, complex 

infrastructures can be controlled, regulated and monitored. The exchange of information between 

networked objects and systems can take place in real time, wirelessly or wired (Scheer, 2017).   

The components of cyber-physical systems include mobile devices as well as stationary 

machines, systems and robots (Mayer & Pantförder, 2014). CPS plays a central role in the context 

of Industry 4.0. The technological foundations here come from the fields of mathematics, 

mechanical engineering, computer science, robotics and electrical engineering. The mode of 

operation is based on the interlocked application of sensors, actuators and networked software. 

The sensor control provides measurement data from the physical world and reports them via 

networks to the corresponding software, which processes them. This results in control data, 

which is forwarded to the corresponding control mechanisms via the network with the support 

of software. CPS is characterized by a high degree of complexity and is used (Bruns & Dunkel, 

2010), for example, to implement intelligent power grids, modern production plants or in medical 

technology.  

The actual basic technology for CPS is found in various areas of computer science. Here, real-

time system control is always the goal (Kopetz, 2011). The physical components of a CPS are 

usually controlled by systems that ensure autonomous control and monitoring functions. These 

are system structures that have been adapted or optimized to their hardware and usually have a 

specific functionality. Examples of this can be found in all areas of life, from cell phones and 

kitchen appliances to heating systems in buildings (Siepmann, 2016).  

In closed, complex systems such as a car or an airplane, for example, only local coupling took 

place in the past. There was no comprehensive networking of embedded systems. With the help 

of Internet technologies, these can now communicate with each other across the board and 

theoretically worldwide. The decisive factor here is sufficient computing power and 

corresponding software (Lee, 2019) functionality.  

 

Possible Applications of Cyber-Physical Systems  

 

Cyber-physical systems are used in a wide variety of application areas and cover (Lee, 2008) a 

high range of different functions. They can be found, for example, in logistics, industrial 

production, environmental technology, medical technology, defense technology and traffic 

engineering. The central aim of the systems is to ensure greater efficiency, lower costs and 

faster handling of complex processes (Hansen & Thiel, 2022).   

Intelligent power systems, so-called "smart grids" (acatech, 2011), represent an example of the 

practical applicability of CPS. These comprise the communicative networking and control of 

power generators, storage units, electrical consumers and network equipment in the power 

transmission and distribution networks. This enables optimized monitoring of the interconnected 

components. The aim is to secure the power supply on the basis of efficient and reliable plant 

operation. Generating power plant units and corresponding storage facilities are controlled with 

each other in such a way that, as far as possible, only the amount of electricity that is actually 

needed is (Geißberger & Broy, 2012) produced.  

Another practical example comes from the field of mobile robotics. This is a six-legged robot 

that was developed to support relief workers during rescue operations in earthquake zones. 

Developed at the Nanyang Research Institute in Singapore, the helper is able to overcome 

physical obstacles on its own initiative and search for trapped people in hard-toreach places. In 

addition, wireless network connectivity enables it to work collaboratively with other robots to 

accomplish (Schmid-Elektronik.ch, 2022; Elektronikpraxis.de, 2022)  various tasks.  

Cyber-physical systems can also make a helpful contribution to reducing the risks associated with 

the transport of liquid and gaseous energy sources in pipelines. Due to the pressure prevailing in 
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the pipe systems, there is a risk of partial vibrations occurring, which can ultimately lead to leaks. 

In a project off the coast of Norway, an autonomous and timesynchronized pipeline measurement 

network was installed at a depth of about 1000 meters. By synchronizing several autonomous 

measuring nodes in real time, which take into account the salinity and temperature of the 

seawater, the risk of oscillation can be minimized to a large extent by adjusting the pressure in 

real time (Schmid-Elektronik.ch, 2022; Elektronikpraxis.de, 2022).  

Other examples of cyber-physical systems include military drones or air defense systems, 

autonomous vehicles, driver assistance systems, or even earthquake warning systems 

(Elektronikpraxis.de, 2022).  

Technology Fields of Cyber-Physical Systems in Hospitals  

 

The technology fields of CPS outline future developments in medical care in society. They do 

this using the rapid development of information and communication technologies in combination 

with support from cyber-physical systems. They are based on a strong networking of patients 

and medical staff, as well as on health reporting with modern smart health systems. This network 

enables opportunities to meet individual medical requirements and provide optimal care for the 

growing number of elderly patients. At the same time, they contribute their share to cost 

optimization in the healthcare sector. The quality of care is maintained or even increased 

(Geisberger, 2012) in the process.  

A number of technology fields are relevant for the implementation of cyber-physical systems in 

hospitals, and these are explained in more detail in the following chapters. The interlocking 

interaction of usually several fields within a system should be emphasized here, which means 

that as a rule no one technology field alone is responsible for the successful operation of a CPS. 

There are also repeated commonalities between the fields. Despite these overlaps, the respective 

technological subfields are considered separately for the sake of clarity.    

 

Norms and Standards  

 

The introduction and implementation of norms and standards is an important point for increasing 

networking and the resulting cooperation between the individual players. The focus here is on 

communication and the collection of data. For example, identification and information collection 

along a process action with sensor technologies can only be realized if the collection of the 

relevant data is also possible for all process participants. The same applies to communication 

between networked machines and systems. A uniform, structured description of product and 

application data is required for exchange and successful use. In the hardware sector, the 

standardization of components and connections enables the modularization of products, which 

in turn facilitates easier product customization and greater product diversity. Standardization 

forms the basis for the development of the necessary increasing service orientation of clinical 

facilities in the context of CPS. In a networked operating room, devices from different 

manufacturers must be able to communicate with each other. Also, under these conditions, 

several devices should be controlled with one control element (acatech, 2011). 

Examples of standards in the field of clinical CPS include standardized operating elements, 

identification standards or Medical Device Profiles for Web Services (MDPWS) (Dke.de, 2022).  

Software Systems Engineering  

 

Between the acquisition of information and the successful implementation of measures lies the 

processing of data. Software system technology" is dedicated to this task. This form of 

information processing enables the automation or autonomy of the CPS. Machine learning and 

independent recognition of patterns are thus made possible. Software systems engineering is the 

basis for Big Data analysis and cloud computing with the associated storage and access  methods 

(Gi.de, 2022). This is essential for web services and cloud services. Because of this key role at 

the interface between acquisition and implementation, software systems engineering is essential 
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for the successful implementation of CPS. The "intelligent" components of a cyberphysical 

system consist of, and are also dependent on, the individually used software for successful 

functioning. With increasing intelligence, autonomy and networking of such systems, as well as 

increasing amounts of data in the process flows, the dependence and necessity of functioning 

technologies in this area increases (Nagl & Bozem, 2018).  

Examples of applied software systems engineering in the clinical field can be found in signal 

analysis of electrocardiographic and electroencephalographic imaging and image processing, in 

product lifecycle management and in the context of runtime verification. Here, errors in clinical 

operations are determined on the basis of their frequency and potential reproducibility in order to 

reduce (Eigner & Stelzer, 2009) the risk of system failure.  

The Hasso Plattner Institute developed a health cloud, which is a patient-centric platform for 

health data. Operated by a non-profit organization, the tool enables the use and central storage of 

health data. The data is protected from misuse and can be shared specifically with a wide variety 

of stakeholders in the clinic's operations (hpi.de, 2022).  

Human-Machine Interface  
 

This technology field describes the cooperation between humans and machines. Despite the 

further development towards cyber-physical systems in the course of Industry 4.0, humans 

remain an important component of all processes, even if their tasks change and have to adapt to 

the new developments. Activities such as monitoring, maintenance and control are increasingly 

supported by Industry 4.0 technologies, but remain in human hands due to the high complexity 

and required flexibility in clinical processes (acatech, 2011).  The technology field 

"humanmachine interface" includes cyber-physical systems in all areas, i.e., humans always act 

as the final decision-making authority. Human action in this context can take place in various 

ways, such as being facilitated by voice and gesture control or by intuitive operability. In addition, 

this field includes various technologies for information and data presentation, such as virtual 

reality, and enables various options for remote maintenance of machines and devices. This 

technology field builds heavily on others. "Sensor technology" provides the necessary 

information and "communication" offers options for more efficient control and coordination with 

machines (Bauernhansel et al, 2014). This can then be used in the operating room, for example. 

Controlling medical devices with gestures ensures sterility of surgical instruments and saves 

control panel space. User interfaces can be designed graphically. The usability of complex and 

networked medical devices is improved.  

Actuator  

 

Technologies from the field of actuator technology enable cyber-physical systems to interact with 

their somatic environment. They can perform movements and mechanically adapt to changes. 

These capabilities are essential for the autonomy of such systems and are the prerequisite for 

working in change processes. In actuator technology, the so-called "actuators" consist primarily 

of drive elements. These react to electronic signals and carry out movements or environmental 

changes on their own initiative. Among other things, they receive the relevant information from 

installed sensors and are often combined with them. Such technologies are mainly used (acatech, 

2011) in medical assistance systems and also in autonomous or selforganized controlled systems.  

The development of technologies in the field of actuator technology is currently moving in the 

direction of interlocked systems, which will enable (cps-hub-nrw.de, 2022) drive elements in the 

future to realize far more complex and flexible tasks appropriate to the situation than today.  

In actuator technology, the clinical area currently primarily comprises medical aids. Advances 

in the design of actuator elements are enabling more precise and complex actions. This increases 

the range of tasks for assistance systems to new areas of application. Examples include operating 

tables that can be adapted precisely to the requirements profile of the respective interventions, 

depending on their position and orientation, and automatically adjust to new situations and inputs 
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on other devices. Likewise, partially and fully autonomous surgical robot systems are a 

prerequisite for precise operating in the microscale, whereby the physiological tremor can 

(Elektronik-informationen.de, 2022) be extracted from the surgical procedure.  

Sensors  

 

The term sensor technology covers various sensor-controlled technologies that were primarily 

developed to obtain information and data. In addition to the usability of a device, values about its 

environment and the actual product application can be retrieved. The information obtained can 

be used (acatech, 2011) in subsequent data processing for process optimization.  

In addition to the high relevance for various functional areas of Industry 4.0, data obtained by 

means of sensor technology are also the basis for further technologies in the areas of clinical 

software systems engineering and drive technology. Important areas here are miniaturized and 

intelligently configurable sensors, which enable (Iis.fraunhofer.de, 2021) better integration of the 

sensors involved in each case.  

In addition, development is currently focusing on networking the respective participating system 

subareas by means of strategic mergers with one another, whereby higher data volumes can be 

acquired with fewer sensors. The functional area of data acquisition and data processing in the 

clinical area is particularly affected by these technologies. New developments thus enable 

integrated adaptability of intelligent instruments so that they can be automatically adapted to the 

existing conditions, e.g. in the operating room. Such assistance systems enable faster decision-

making processes for the surgeon in everyday operations, thereby ensuring greater efficiency 

during interventions (Iis.fraunhofer.de, 2022) .  

Worth mentioning in this context are intelligent instruments for tissue recognition such as 

multimodal image evaluation systems for diagnostic support. Here, a high-resolution endoscopic 

camera and special illumination consisting of white and fluorescent light are used to record 

morphological, color and functional parameters for the closer determination of tissue samples. 

This makes it possible to detect degenerated tissue or precursors of such changes earlier than 
before and to (Iis.fraunhofer.de, 2022) diagnose them in a more targeted manner.  

Communication  

 

CPS technologies in the area of communication of cyber-physical systems represent an important 

basis for the internal and external networking of the respective players in the hospital sector. In 

addition to wired data exchange, wireless communication is now also a central basis for 

functioning in everyday operations. It is not only the interaction between people that needs to be 

taken into account. The human-machine interface and the interaction between devices must also 

be taken into account. A functional communication structure is a basic requirement for the 

reliable networking of cyber-physical systems. Digitalization and increased connectivity in the 

context of Industry 4.0 are placing ever higher demands on the quantity and quality of digital 

transfer services and on data security. As a result, the topic of IT security is assuming a key role 

in the technology field of communication (Siepmann, 2016).  

Important areas of application include real-time bus (Obermaier, 2017) technology and wireless 

data transmission. Further core competencies can also be seen in wired and selforganized 

communication networks. As a result, this technology area has a high influence on the successful 

implementation of decentralized information networking in hospitals (ehealth.com.de, 2022).  

In clinical medical technology, a functioning communication structure is the elementary basis 

for system autonomy and integration of assistance systems. Great importance is attached to the 

protection of patient data. For example, data traffic, whether via the hospital's own hardware or 

via mobile apps, must be adequately secured (Hansen & Thiel, 2012).   

All administrative and medical data is recorded, processed and passed on in a clinical facility 

with the help of a hospital information system, or HIS (Schneider, 1995) for short. In addition to 

these, communication between internal and external devices must also be taken into account. 

Communication-based CPS technologies can be found in almost all areas of hospitals. While they 
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were initially found primarily in administrative areas, the range of applications is now visibly 
broadening into practical areas such as operating rooms or intensive (Eichel, 2011) care units.  

Cps Situation in German Hospitals  

 

The implementation of cyber-physical systems in the German hospital sector is currently 

progressing strongly. It is playing an increasingly important role in all procedures and processes, 

in cross-sector communication and also in telemedical applications. However, on a broad scale, 

Hospital 4.0 is still a dream of the future. Workflows and processes are still only inadequately 

supported  by IT (Aerzteblatt, 2022).  

The biggest obstacles to implementation are often a lack of user-friendliness in the form of 

cumbersome processes and inadequate functionality. A recently presented user study on 

satisfaction with clinical IT systems, for which more than 2,300 physicians and nurses in 28 

hospitals were surveyed, showed that more than a third of the medical profession criticized 

(egms.de, 2022) the user-friendliness of their hospital information systems.  

The inadequate availability of investment funds also runs counter to further implementation of 

CPS technologies. Despite the fact that the vast majority of German hospitals can demonstrate a 

digitization strategy, in numerous cases its practical implementation is not possible. Where cyber-

physical developments are realized, an improvement in the overall situation is usually the result. 

Nevertheless, ongoing investment in IT measures at most hospitals amounts to less than two 

percent of total revenue. Measured against the requirement profile for complex and life-critical 

measures in everyday hospital life, this is too little. In German industry, the IT investment ratio 

is around six times higher in percentage terms, at around twelve percent of total sales. The 

investment backlog also makes institutions unnecessarily vulnerable. For example, 64 percent of 

hospitals have already been the victim of a hacker attack (Aerzteblatt, 2022). For small 

institutions in particular, the implementation of comprehensive digitization measures is a major 

challenge that can be almost impossible to meet. Although more money is spent in small hospitals 

in percentage terms compared to the overall budget, many projects often cannot be implemented 

due to the level of investment required. According to the Association of Hospital Directors in 

Germany, around two billion euros will be required (Aerzteblatt, 2022) annually for digitization 

measures in the clinical sector by 2022.  

However, the investment requirement is offset by a high savings potential. For example, the 

German healthcare system could save a total of around 34 billion euros a year through 

digitization, which corresponds to around twelve percent of total expenditure. Therefore, 

investments in this area would promptly result in a corresponding payback through reduced total 

expenditure. At around nine billion euros, the switch to paperless data offers the highest savings 

potential, with the introduction of standardized electronic patient files containing (Mckinsey.de, 

2022) the highest savings potential within this area at around 6.4 billion euros.  

Standardized processes would be desirable for the successful introduction of cyberphysical 

systems and the associated automation of core processes in hospitals. In practice, this is not yet 

the case.  

Standardized work instructions are often limited to sub-processes, or they focus exclusively on 

the medical treatment pathway. In this case, for example, too little consideration is given to the 

associated administrative activities such as targeted planning of resources and billing. If there are 

no standardized processes in a clinical facility, it is hardly possible to record reliable quality and 

efficiency indicators for the service to be provided. However, these parameters are indispensable 

for controlling processes at a high level. The goal here is to improve quality in order to finally 

define the economic implications in day-to-day operations. Since they represent important control 

elements, the current frequent lack of standards and qualitative indicators makes the successful 

implementation of digital solutions in clinical facilities (e-health.com, 2022) more difficult.  
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Conclusion   

 

Compared with other countries, the digitization of the healthcare system in Germany is not yet 

very advanced. According to an international comparative study of 17 industrialized countries, 

Germany ranks (Kostera, 2018) second to last.   

As a result, potential savings and effectiveness are insufficiently exploited. Improvements in 

patient treatment are a long time coming, with a simultaneous increase in overall costs. In the 

treatment of diabetes mellitus alone, costs of up to 500 million euros could be saved through the 

use of cyber-physical systems. This would benefit all patients and insured persons. If attention is 

focused on other areas of the clinical service spectrum, there is potential for savings in the 

billions.  

If we look at the countries currently leading the world in the implementation of CPS in the 

hospital sector and the realization of Industry 4.0 in general, the following common features can 

be identified: on the one hand, a strong political will to shape the implementation of digitization 

on the part of national social and political leaders. This in turn leads to national competence 

centers which take over the planning and coordination of the individual implementation steps. 

The digitization process is thus becoming a "matter for the boss," and implementation is 

becoming a central national task (Bertelsmann-Stiftung.de, 2022).   

Moreover, the digital transformation in these countries is connoted with a high level of social 

acceptance. The positive development opportunities are recognized as such and understood as a 

task of national importance. All of the locational advantages just described appear to be too weak 

in (Vodafone.de, 2022) the Federal Republic of Germany at present.  

Germany's current level of development in digitization is diametrically opposed to society's 

overall claim to be one of the most highly developed countries in the world. Against the backdrop 

of one of the most expensive social and healthcare systems in an international comparison, the 

vigorous implementation of digitization strategies against the backdrop of urgently needed 

efficiency improvements (wip-pkv.de, 2022) appears to be indispensable.    
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