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Dr. Esra SİVEREKLİ
Harran Üniversitesi (Bilim Kurulu Başkanı)

Dr. Melahat BABAYEVA
Azerbaijan State Pedagogical University

Dr. Adil AKINCI
Kırklareli University

Dr. Sarash KONYRBAEVA
Kazakh State Women's Pedagogy University

Dr. Yegane HACIYEVA
Azerbaijan University of Languages

Dr. Nuri KAVAK
Eskişehir Osmangazi University

Dr. Bayram POLAT
Omer Halisdemir University

Dr. Mehriban EMEK
Adiyaman University

Dr. Elvan YALCINKAYA
Omer Halisdemir University

Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI
Van 100 Yıl University

Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM
Namık Kemal University

Dr. Nazilə ABDULLAZADE
Azerbaijan State Pedagogical University

Dr. Çinarə QƏHRƏMANOVA
Azerbaijan University of Languages

Dr. Şahin FİLİZ
Akdeniz University

Dr. Maha Hamdan ALANAZI
Riyadh King Abdulaziz University

Dr. TALEH HALİLOV
Nakhchıvan State University

Dr. Xatirə ƏLİYEVA
Azerbaijan State Pedagogical University

Dr. GÜLLER ŞAHİN
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Mustafa TALAS
Ömer Halisdemir University

Dr. Mustafa Hilmi BULUT
Sivas Cumhuriyet University

Dr. Vaqif ƏLİYEV
Azerbaijan State Pedagogical University

Dr. M. Hakan CEVHER
Ege University

Dr. Umran TURKYILMAZ
Gazi University

Dr. Arzu KALAFAT ÇAT
Bolu Abant İzzet Baysal University

Dr. Gülçöhrə ALIYEVA
Azerbaijan State Pedagogical University

Dr. Yunus DOĞAN
Fırat University

Dr. Salih OZTURK
Namık Kemal University

Dr. Nezihe ŞENTÜRK
Gazi University

Dr. Sehrana KASIMI
Azerbaijan National Academy of Sciences

Dr. Nevzat TETİK
Inönü University

Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU
Siirt University

Dr. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
Osmaniye State Hospital

Dr. Kerem ASMAZ
Yıldız Technical University

Dr. Serap Kılıç ALTUN
Harran University

Dr. Ayşe Feyda NURSAL
Hitit Universiti

Dr. Ismail Şah HAREM
Harran University

Dr. Emel ASLANKARAYİĞİT UĞURLU
Marmara University

Dr. Deniz KORKMAZ
Harran University

Dr. Kevser KÖKLÜ
Yıldız Technical University

Dr. Birten EMRE
Harran University

Dr. Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ
Ege University

Dr. Nilgün PAKSOY
Harran University

Dr. Mustafa ÖZKAN
Trakya University
Dr. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
Osmaniye State Hospital
Dr. Berkan ZÖHRA
Amasya University
Dr. Hülya ÇİÇEK
Gaziantep University
Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ
Düzce University
Dr. Nurhan KESKİN
Van Yüzüncü Yıl University
Dr. Mehmet Fırat BARAN
Siirt University
Dr. Arzu ALTUNTAŞ
Siirt University
Dr. Görkem ÖRÜK
Siirt University
Dr. Ahmet TERZİOĞLU
Harran University
Dr. Ali Erdal GÜNEŞ
Harran University
Dr. Hisamettin DURMAZ
Harran University
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4. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ
KONGRESİ
29 KASIM - 1 ARALIK 2019
ŞANLIURFA
KONGRE YERİ: Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Fen Edebiyar
Fakültesi Kongre Merkezi
Adres: Gülveren Mahallesi, 63290 Şanlıurfa Merkez/Haliliye/Şanlıurfa, Türkiye
Tel: (0326) 231 31 31

PROGRAM AKIŞI
ULAŞIM-1

Saat 08:30’da kalkmış
olacaktır

AÇILIŞ - Cuma
OTURUMLAR - Cuma
OTURUMLAR -Cumartesi

Şehir merkezinden Harran Üniversitesi Yenişehir
Kampüsü önünden Osmanbey Kampüsüne ücretsiz
servis
Osmanbey kampüsüne ulaşım için Urfa Büyükşehir
Belediyesine ait, Aktarma Merkezi 2 (T2)' den
hareket eden 90 nolu araçlar ile ulaşım
sağlayabilirsiniz
OSMANBEY KAMPÜSÜ KONGRE MERKEZİ
ÖNÜNDEN hareket
REKTÖR ve DAVETLİ KONUŞMACI
OTURUM BAŞKANLARI yönetir
OTURUM BAŞKANLARI yönetir

ÖĞLE YEMEKLERİ

OSMANBEY FAKÜLTESİ YEMEKHANESİ

KÜLTÜREL GEZİ

Göbeklitepe, Harran gezileri (kayıt masasından
detaylı bilgi)
SIRA GECESİ (kayıt masasından detaylı bilgi)

Saat 12:00-13:00 Cuma
Saat 12:00-14:00 Cumartesi
29 Kasım ve 1 Aralık’da
yapılır
1 Aralık 2019

ULAŞIM-2

ULAŞIM DÖNÜŞ

KAPANIŞ GALA
YEMEĞİ

90 No, kendi imkanınızla
ulaşım

Saat 19:00
Saat 09:00-10:00
Saat 10:00-19:00
Saat 09:00-18:00

KONGRE PROGRAMI
Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Hollanda, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan
 Kayıt masası kongre süresince 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir
 Kaydınızı oturum saatinizden en geç yarım saat öncesine kadar yaptırabilirsiniz
 Sunum sıralaması, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanları tam
yetkilidir
 Katılım belgeleri oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
 Programda herhangi bir eksiklik/yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız lütfen en geç 21 Kasım
2019 tarihine (saat 17:00) kadar e-mail ile bilgilendirme yapınız
 Katılım belgelerindeki yazar isimleri ve bildiri isimleri programdaki gibi basılacaktır

4. Uluslararasi GAP İşletme Bı̇ lı̇ mlerı̇ ve Ekonomı̇ Kongresi
29 Kasım – 1 Aralık 2019
Şanlıurfa, TÜRKİYE

29.11.2019
CUMA / 10:00-12:00
SALON İB3, OTURUM 1.
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA
Doç. Dr. Ahmet KAYA
Doç. Dr. Ahmet KAYA
Dr. Öğr. Üye. Kasım KAYA
Dr. Öğr. Üye. Kasım KAYA
Doç. Dr. Ahmet KAYA
Arş. Gör Sercan ARAS
Doç. Dr. Halil AKMEŞE
Doç. Dr. Halil AKMEŞE
Arş. Gör Sercan ARAS
Fatma Rezzan ÇELİKMIH
Dr. Arş. Gör. Rahim ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Sait BARDAKÇI
Dr. Arş. Gör. Rahim ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Sait BARDAKÇI
Dr. Arş. Gör. Rahim ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ
Doç. Dr. İlknur KUMKALE
Doç. Dr. İlknur KUMKALE
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ahmet KAYA
OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖSTERDİKLERİ HİZMETKÂR
LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
OKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜZAKERE BECERİLERİNE İLİŞKİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK
DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ,
ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ
TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİM SİSTEMİ: ULUSLARARASI
DÜZEYDE KARŞILAŞTIRMA
RANKING D8 COUNTRIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION
MAKING TECHNIQUES ACCORDING TO SOME FINANCIAL
INDICATORS
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE HİBRİT MODEL
ARAÇ SIRALAMASI
FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ
KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN (GİA, VIKOR, COPRAS, ARAS)
SONUÇLARINA ETKİSİ
REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTELEKTÜEL
SERMAYENİN ROLÜ
İNFORMAL İLİŞKİLER VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ
İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

29.11.2019
CUMA / 13:00-15:00
SALON İB3, OTURUM 2.
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AKAR
Doç. Dr. Sinem YAPAR SAÇIK
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AKAR
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ
Prof. Dr. Selami ÖZCAN
Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Nasuhi Şahin
Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi M. Ozan SARAY
Arş. Gör. Remzi HARK
Sultan SARI
Prof. Dr. Levent GÖKDEMİR
Dr. Güller ŞAHİN
Dr. Güller ŞAHİN
Prof. Dr. Levent GÖKDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇAYIN
Ensar Selman KARAGÜZEL

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Levent GÖKDEMİR
REKABET BİLEŞENLERİ AÇISINDAN MIST ÜLKELERİNİN
REKABET GÜCÜ ANALİZİ
YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE İNSANİ KALKINMA:
BRICS ÖRNEĞİ
VERGİLENDİRMENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNİN BÖLGELERARASI GELİR
DAĞILIMINA ETKİSİ
ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNDE YENİ NESİL GİRİŞİMLER HAKKINDA
BİR İNCELEME
TÜRKİYE’NİN İHRACAT DESENİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: ISO 500
FİRMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
BANKA KREDİLERİNDE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE KARLILIK
İLİŞKİSİ
“BİR KUŞAK, BİR YOL”: YENİ İPEK YOLU PROJESİNE TÜRKİYE
PERSPEKTİFLİ YAKLAŞIM
İSPANYA ÖZELİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ
BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
TURİZM VE YEREL EKONOMİK KALKINMA: TRC3 BÖLGESİ İÇİN
BİR DEĞERLENDİRME
İŞLETME ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YETKİNLİKLERİNE
İLİŞKİN ÖĞRENCİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE İŞVEREN
BEKLENTİLERİ

29.11.2019
CUMA / 15:00-17:00
Bu oturumda Moderatör ara verebilir
SALON İB3, OTURUM 3.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIR
Doç. Dr. İbrahim AKSEL
Hilal BÖREKÇİ
Ömer MERMER
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIR
Doç. Dr. İbrahim AKSEL
Dr. Öğr. Üyesi H. Arif TUNÇEZ

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi H. Arif TUNÇEZ
EGE BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERİN STRATEJİK
PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Öğr. Üyesi H. Arif TUNÇEZ

TMS 16 İLE BOBİ FRS KAPSAMINDA MADDİ DURAN
VARLIKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
TÜKETİM ALANLARINA GÖRE TÜKETİCİ HAKLARI BİLİNÇ
DÜZEYİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ENERJİ BAĞIMLILIĞI- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ve
AB ÖRNEĞİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN TARIM SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI:
DENİZLİ’DE 2 ÇİFTLİK ÖRNEĞİ
BOBİ FRS İLE KÜMİ FRS TASLAĞI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Dr. Gülden GÖK
Doç. Dr. Görkemli KAZAR
Doç. Dr. Altuğ KAZAR
Arş. Gör. Remzi HARK
Doç. Dr. Görkemli KAZAR
Doç. Dr. Altuğ KAZAR
Arş. Gör. Remzi HARK
Dr. Öğr. Üyesi İlhami TUNCER

TÜRKİYE’DE YATIRIM HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
MÜŞTERİ KİŞİSELLEŞTİRİLMESİNDE BÜYÜK VERİNİN
KULLANIMI
YILLIK FİNANSAL RAPORLARIN İŞLETMELERİN PİYASA
DEĞERLİLİĞİNE ETKİSİNİN OLAY ÇALIŞMASI YÖNTEMİYLE
İNCELENMESİ: BİST HABERLEŞME İŞLETMELERİNDE
UYGULAMA
ŞEFFAFLIK RAPORLARININ BAĞIMSIZ DENETİMDEKİ YERİ VE
ÖNEMİ

Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİRKOL
Öğr. Gör. Abdulrezzak İKVAN
Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİRKOL
Öğr. Gör. Abdulrezzak İKVAN

30.11.2019
CUMARTESİ / 09:00-12:00
Bu oturumda Moderatör ara verebilir
SALON İB3, OTURUM 1.
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZGÜNER
Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖZGÜNER
Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖZGÜNER
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZGÜNER
Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI
Dr. Öğr. Üyesi Türkmen Taşer AKBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Türkmen Taşer AKBAŞ
Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI
Dr. Öğr. Üyesi Sabiha OLTULULAR
Arş. Gör. Gökhan KONAT
Arş. Gör. Dr. Mehmet TEMİZ
Arş. Gör. Dr. Mehmet TEMİZ
Arş. Gör. Gökhan KONAT
Dr. Öğr. Üyesi Emel ABA ŞENBAYRAM
Doç. Dr. Cuma ERCAN
Doç. Dr. Cuma ERCAN
Dr. Öğr. Üyesi Emel ABA ŞENBAYRAM
Dr. İbrahim BOZKURT

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖZGÜNER
INTERMODAL TAŞIMACILIKTA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN
ÜLKELER BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN
TEPKİSEL (ÇEVİK) İMALAT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BANKACILIK
SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DEĞERLERİNİN ÖRGÜTSEL
BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
İMALAT SANAYİSİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ VE REEL ÜCRET
DENGESİ
REEL DÖVİZ KURU TURİZM GELİRLERİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK HARCAMALARI
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İŞGÖRENLERİN DİJİTAL FİNANS İLE İLGİLİ TUTUM VE
DAVRANIŞLARININ TESPİTİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI
TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
HASTALARIN BİLGİ İHTİYACININ MEMNUNİYET VE SADAKATE
ETKİSİNDE GÜVEN DÜZEYİNİN ILIMLAŞTIRICI
ETKİSİ(GAZİANTEP ÖRNEĞİ)

30.11.2019
CUMARTESİ / 13:00-15:00
SALON İB3, OTURUM 2.
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Eda DİNERİ
Mehmet Kamil AY
Doç. Dr. Rahmi YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNLÜK
Dr. Seyfettin SULU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNLÜK
Prof. Dr. Gökhan ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Ejder ERTURAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNLÜK
Doç. Dr. Gürhan UYSAL
Doç. Dr. Gürhan UYSAL
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
Lokman DAL
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
Lokman DAL
Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül BİLGİNER
ÖZSAATCI

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
MESLEK ETİĞİ İLE KURALSIZLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE
MAKYAVELİST ÖZELLİKLERİN ROLÜ: MUHASEBE MESLEK
MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ
BİREYSEL İŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
MUHASEBE MESLEĞİNDE İNSANSI MAKİNELER VE
RASYONELLİK
DEVLET KAPİTALİZMİ MODELİ VE ATATÜRK: ATATÜRK’ÜN
FİNANSMAN MODELİ
TÜRKİYE’DE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: TÜRK
MODELİ S.İKY
ELECTRE YÖNTEMİYLE C SEGMENTİ OTOMOBİL SEÇİMİ
AKADEMİSYENLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK ALGILARINA
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
ÜLKELERİN MARKALAŞMASI BAĞLAMINDA TÜRKİYENİN
MARKA DEĞERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

30.11.2019
CUMARTESİ / 15:00-17:00
SALON İB3, OTURUM 3.
Курманова Адеми

Mohammed Ali Jwaid AL-MOHAMMED
Akbar VALADBIGI
Назаракунов Өмүрбек Үсөнович

N. Marie CZOLOWSKI
Dr. Öğr. Üyesi M. Ozan SARAY
Arş. Gör. Remzi HARK
Sultan SARI

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Akbar VALADBIGI
РЕЧЕВЫЕ АКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА И ИХ
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА
USE OF FINANCIAL ANALYSIS IN IMPROVING FINANCIAL
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Özet
Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe çalışanların örgütsel bağlılıkları ile iş
performansları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla Denizli ili merkez ve ilçelerinde
şubeleri bulunan bir özel bankanın 151 çalışanı üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Gerekli olan veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Kullanılan anket formunda Allen
ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen üç boyutlu (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve
normatif bağlılık) örgütsel bağlılık ölçeği ile Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen
tek boyutlu iş performansı ölçeği yer almaktadır. Verilerin analizi için faktör analizi,
korelasyon analizi ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan faktör analizi
sonucunda örgütsel bağlılık ölçeğinin literatüre uygun bir biçimde üç faktörlü bir yapıya sahip
olduğu görülmüştür. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve miktarını ortaya koymak
amacıyla gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda duygusal bağlılık ve normatif bağlılık
ile iş performansı arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. Devam bağlılığı ile iş performansı arasında ise yine orta düzeyde ancak negatif
yönlü bir ilişki bulunmuştur. Son olarak örgütsel bağlılığın iş performansını anlamlı bir
şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi
sonucunda örgütsel bağlılığın iş performansının önemli bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, İş Performansı, Bankacılık Sektörü

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between organizational commitment
and job performance of employees in banking sector. For this purpose, the study was carried
out with 151 employees of a private bank that has branches in the centre and in the districts of
Denizli. The data of the study was collected through questionnaire technique. The
questionnaire included three-dimensional Organizational Commitment Scale developed by
Allen and Meyer (1990) (affective commitment, continuance commitment and normative
commitment) and one-dimensional Job Performance Scale developed by Kirkman and Rosen
(1999). Factor analysis, correlation analysis and regression analysis were used to analyse the
data. As a result of the factor analysis, it was seen that the organizational commitment scale
had a three-factor structure in accordance with the literature. As a result of the correlation
analysis performed to reveal the direction and size of the relationship between the variables, it
was found that there was a moderate, positive and significant relationship between affective
commitment and normative commitment variables and job performance. On the other hand,
there was a moderate but negative relationship between continuance commitment and job
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performance. Finally, as a result of the regression analysis conducted to determine whether
organizational commitment predicts job performance significantly, organizational
commitment is found to be an important predictor of job performance.
Keywords: Organizational commitment, Job performance, Banking sector
1. Giriş
Örgütsel bağlılık çalışma hayatında çalışanların iş performansları ile yakından ilişkili bir
kavramdır. Bankacılık sektöründeki firmaların insan kaynakları yönetimi uygulamalarının
firma stratejisini desteklemesi bakımından, çalışanların iş performanslarının düzeyleri ile
işgörenlerin örgütlerine bağlılıkları arasındaki dinamik ilişkilerin özenli biçimde
gözlemlenmesi, çözümlenmesi ve yönetilmesi gerekir. İş performansı ve örgütsel bağlılık
kavramlarının günümüzde önem kazanması; hizmetler sektöründe beyaz yakalı çalışanların
oranının başka sektörlere göre daha yüksek olmasından; ayrıca beyaz yakalı çalışanların mavi
yakalı çalışanlara göre daha fazla bireysel hareket yeteneğine sahip olmasından ve pazarlık
güçlerinin olmasından kaynaklanmaktadır (Zencirkıran ve Keser, 2018: 275). İş performansı
gibi çalışanların örgütsel bağlılıkları da firma stratejisini destekleyici insan kaynakları
uygulamaları bakımından aynı özenle gözlemlenmesi, çözümlenmesi ve yönetilmesi gereken
önemli bir olgudur (Allen ve Griffeth, 1999). Günümüzde firmaların örgütsel etkinlikleri,
çalışanların iş performanslarının ve örgütsel bağlılıklarının etkili biçimde yönetilmesini
gerektirmektedir. Örgütsel bağlılığı yüksek olan işgörenler, örgütlerinin zorlu rekabet şartları
altında etkili biçimde faaliyet göstermesine katkıda bulunurlar (Uygur, 2009: 14). Örgütsel
bağlılığın firmalar için önemi, işgörenler bakımından beklentiler / karşılananlar denkliği
uyumsuz olsa bile, davranışsal yönelimlerin aynı doğrultuda sürmesine hizmet etmesinden
kaynaklanmaktadır (DeCotiis ve Summers, 1987: 448).
Bu araştırmada örgütsel bağlılık ile iş performansı ilişkisinin açıklanması amaçlanmıştır.
Bankacılık sektöründe çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılık türlerinin, iş performansları
üzerinde ne düzeyde etkili olduğu bu araştırmanın soru cümlesini oluşturmaktadır.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık işyerine yönelik işgören tutumlarından biridir. Örgütsel bağlılık; çalışan ile
örgütü arasındaki duygusal bir bağdır (Mowday vd., 1979). Örgütsel bağlılık; işgörenin üyesi
olduğu örgüt ile kendisini özdeşleştirmesi ve örgütün amaçları ile bireysel amaçlarını
uyumlaştırabilmesidir (Keser ve Güler, 2016: 245). Örgüte bağlılık olgusunun duygusal yönü
bakımından kapsadığı başlıca unsurlar üç grupta toplanmaktadır (Porter vd., 1974: 604,
Mowday vd., 1979: 226, Reichers, 1986: 508, İnce ve Gül, 2005: 6):
-

Örgütsel amaç ve değerleri kabullenerek bunlara güçlü bir inanç duymak,
Örgüt yararına beklenenden daha fazla çaba harcamak,
Örgüt üyeliğinin sürdürülmesi için güçlü bir isteklilik duymaktır.

Alanyazında Meyer ve Allen (1990) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık modeli, en çok
kullanılan modeldir. Bu modelde örgütsel bağlılığın, duygusal, normatif ve devamlılık
bağlılığı biçiminde üç boyuttan oluşmaktadır. Duygusal bağlılık durumunda, bireyler
örgütlerine duygusal ve özdeşleşme bağlılığına sahiplerdir. Normatif bağlılık durumunda;
bireyler örgüte ilişkin yükümlülük (sorumluluk) duyguları nedeniyle (örneğin; doğru olanı
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yapmak, vefa göstermek, karşılığını vermek gibi duygu ve düşüncelerle) örgüt üyeliğini
sürdürmek istemektedir. Devam bağlılığı ise; bireyin örgütten ayrılması halinde karşılaşacağı
maliyetler konusundaki farkındalığı nedeniyle (örneğin; istihdam edilebilmek için
alternatiflerin az olması, yeni bir işyerinde sıfırdan başlamanın maliyeti gibi hesaplamalar
yaparak) bağlılık göstermesidir (Allen ve Meyer, 1990: 1-3; Meyer ve Herscovitch, 2001:
304, Seymen, 2008: 175-177).
2.2. İş Performansı
Carlos ve Rodrigues’e (2016: 280-281) göre iş performansı alanyazında dinamik, çok
boyutlu, davranışsal, olaylara bağlı olarak süreksiz biçimde ortaya çıkan ve değerlemeye bağlı
yargılara dayanan bir kavram olarak nitelendirilmektedir. Performans kavramı bir yandan
davranışsal bakımdan çalışanın ne yaptığı ile ilgili iken, bir yandan da örgütsel amaçlara
ulaşmaya katkısıyla da ilgilidir. Bu iki içeriğin birbirinden ayrıştırılması, ölçüm bakımından
da kavramlaştırma bakımından da dikkate alınması gereken önemli bir ayrımdır. Performans
olgusu ayrıca görevle ilgili ve bağlamla ilgili olarak da ikiye ayrılan yöne sahiptir. Görevle
ilgili performans örgütün teknik gereklerine hizmet ederken, bağlamla ilgili performans ise
örgütün psikolojik ve sosyal, kültürel ve iklimsel yönü ile ilişkilidir. Bağlamla ilgili
performans örgütün teknik gereklerinin işlevini yerine getirilmesi için katalizör rolü üstlenir.
Bağlamsal performans alanyazında prososyal davranışlar, örgütsel vatandaşlık davranışları
gibi tanım ve kavramlarla işlemselleştirilmektedir.
Özdeğerlemeye dayanan bireysel performans ölçüm modeli, bir yandan güvenilirlik
bakımından riskli ve eleştiriye açık niteliği göz önünde bulundurularak değerlendirilirken, bir
yandan da tersine çok değerli olarak nitelendirilebilmektedir. Değerli bulunması; şayet
katılımcılar sosyal takdir / kabul ya da beğeni ihtiyacı içinde değilse, verilerin gizli
tutulacağına ilişkin verilen garantiye itimat edilmişse, toplanan veriler ile bireylerin
kariyerleri ya da ücretleri ile hiçbir ilişkinin kurulmayacağı açıklanmışsa katılımcılar bu
durumda kendi performanslarıyla ilgili güvenilir bir değerleyici olabilmektedirler. Bireyler
kendi bilgi ve becerileri hakkında geçerli değerlendirme yapabilme imkanına sahiptirler. Bu
varsayımlara dayanarak özdeğerlemeye dayanan performans ölçüm modeli, alanyazındaki
birçok araştırmada (Rego, vd., 2007; Vandenabeele, 2009; Carlos & Rodrigues, 2016; Chow,
vd., 2006) analizlere dahil edilmiştir.
2.3. Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi
Alanyazında, örgütsel bağlılık düzeyi yüksek işgörenlerin, örgütsel bağlılık düzeyi düşük olan
işgörenler ile karşılaştırıldığında daha verimli, motivasyonları daha yüksek ve iş tatminleri
daha yüksek çalışanlar oldukları açıklanmaktadır (Mowday vd., 1979; Decotiis ve Summers,
1987). Bununla birlikte, örgütsel bağlılığın iş performansını sistematik biçimde etkilemediği;
örgütsel bağlılığın iş performansı için gerekli olduğu ancak tek başına iş performansı
oluşturmakta yeterli olabilecek şartları sağlayamadığını savunan araştırmalar da alanyazında
yer almaktadır (Steers, 1977; DeCotiis ve Summers, 1987). Alanyazında geliştirilen bir
araştırma modelinde (DeCotiis ve Summers, 1987), örgütsel süreçlerin, örgütsel yapının,
örgütsel iklimin, kişisel bir takım özelliklerin, işgören moralinin ve işgörenin iş tatmininin
örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi, ayrıca örgütsel bağlılığın, iş performansı, işgörenin
motivasyonu, işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisi test edilmiştir. DeCotiis ve Summers
(1987), subjektif yönetici puanlamasına bağlı ölçüme dayanan iş performansı üzerinde
örgütsel bağlılığın etkili olmadığı ancak objektif ölçüme dayalı iş performansı üzerinde ise
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örgütsel bağlılığın etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Rose vd. (2009), örgütsel bağlılığın iş
performansı üzerinde hem doğrudan etkili olduğunu, hem de örgütsel öğrenmenin iş
performansı üzerindeki etkisinde aracı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yeh ve
Hong (2012), örgütsel bağlılığın iş performansı üzerinde doğrudan etkisi yanında, liderlik
stilinin iş performansı üzerindeki etkisinde aracı etkisini de bulgulamışlardır.
Örgütlerinde istediği desteği alamayan, örgütlerine inancı kalmayan bireyler düşük
performans sergileyecektir. Bu bireylerin işten ayrılma eğilimleri yüksek olacaktır. Bu durum
örgütte maddi kayıplara, işlerin savsaklanmasına (Zencirkıran ve Keser, 2018: 277-279) ve
örgütsel etkinliğin azalmasına yol açacaktır. Örgütsel bağlılığın sonuçları; işten ayrılmamak
(ayrılmaya ilişkin algı, işten ayrılma niyeti, işgücü devri), üretkenlik davranışları (mevcut ve
hazır bulunmak, performans, örgütsel vatandaşlık vb.) ve işgörenin refahı (psikolojik sağlık,
fiziksel sağlık, kariyerde ilerleme vb.) biçimindedir (Meyer ve Allen, 1997: 106).
Alanyazında Riketta’nın (2002) ve ayrıca Jaramillo vd.’nin (2005) meta-analiz araştırması
sonuçlarına göre örgütsel bağlılık, iş performansı üzerinde yordayıcı bir değişkendir. Ahmad
vd.’ne (2010) göre Riketta’nın (2002) meta-analiz araştırması dışındaki çoğu araştırmalarda
ulaşılan sonuçlar, örgütsel bağlılığın iş performansı üzerinde yordayıcı etkisinin istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde olmadığı biçimindedir. Ahmad vd.’nin (2002) Pakistan’daki reklam
ajansı firmalarında çalışanlardan sağladıkları verilere dayalı analiz bulgularında ise örgütsel
bağlılığın iş performansı üzerinde yordayıcı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Brett
vd.’nin (1997) bulgularına göre, örgütsel bağlılık iş performansı üzerinde finansal
gereksinimlerin moderatör değişken olmasına bağlı olarak yordayıcı etkiye sahiptir. Camilleri
ve Heijden’in (2007) araştırma bulguları, örgütsel bağlılığın iş performansı üzerinde yordayıcı
etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Chen ve Franceco (2003) ile Fu ve Deshpande’nin (2014)
araştırmalarında, duygusal ve normatif örgütsel bağlılık ile iş performansı pozitif, devam
bağlılığı ise iş performansı ile negatif ilişkili bulunmuştur. Ayrıca Çin Kültürü’nün etkisiyle
olsa gerek, Chen ve Francesco’nun (2003) araştırma bulgularında, fabrika çalışanlarının
duygusal bağlılık düzeyi yükseldikçe, normatif bağlılık düzeyi yüksek çalışanlarda iş
performansı negatif yönde, yine duygusal bağlılık düzeyi yükseldikçe normatif bağlılık
düzeyi düşük çalışanlarda iş performansı pozitif yönde etkilenmektedir. De Cuyper ve De
Witte’in (2011), araştırma bulgularına göre, çalışanların istihdam edilebilirlik algısı, duygusal
örgütsel bağlılık aracılığı ile iş performansı üzerinde etkili olmakta, ancak doğrudan etkili
olmamaktadır. İlgili araştırmaya göre, çalışanların istihdam edilebilirlik algısı duygusal
örgütsel bağlılık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir. Fu ve Deshpande’nin (2014)
araştırma bulgularına göre, çalışanlar için yardımsever bir örgütsel iklim oluşturan firmalar,
çalışanların örgütsel bağlılıklarını yükselterek, iş performansları üzerinde pozitif etkide
bulunabilirler. Jaramillo vd’ne (2005) göre, kolektivist kültüre sahip ülke çalışanlarındaki
örgütsel bağlılık ile iş performansı ilişkisinin bireyci kültürdekilere göre, ayrıca satış
görevlerinde çalışanların örgütsel bağlılık ile iş performansı ilişkisi başka görevlerde
çalışanlara göre daha yüksek düzeyde bulgulanmıştır. Lee vd.’nin (2010) araştırma
bulgularına göre, duygusal bağlılık, iş performansı üzerinde pozitif etkili olurken, normatif ve
devam bağlılığının istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
3. Yöntem
Bankacılık sektöründe çalışanların örgütlerine olan bağlılıkları ile iş performansları arasındaki
ilişkiyi konu alan bu çalışma Denizli ili merkez ilçelerinde faaliyet gösteren özel bir bankanın
151 çalışanı üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların %39,7’sini kadınlar %60,3’ünü ise
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erkekler oluşturmaktadır. Bunların %62,9’u evli iken %37’si bekârdır. Yaşları itibariyle
katılımcıların dağılımlarına bakıldığında %8,6’sı 25 yaşın altında olup, %72,8’i 25-44 yaş
aralığında ve %18,5’i de 45 yaşın üzerindeki çalışanlardan oluşmaktadır. Eğitim seviyeleri
itibariyle katılımcıların %24,5’i ön lisans, % 67,5’i lisans ve %7,9’u da yüksek lisans
mezunudur. Son olarak katılımcıların %24,5’i 5 yıldan az; %30,5’i 6-10 yıl; %29,7’si 11-15
yıl ve %15,3’ü 16 yıldan daha fazla bir süredir bu kurumda çalışmaya devam etmektedir.
Çalışma için gerekli olan veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Oluşturulan anket formunda
katılımcıların demografik özellikleri, örgütsel bağlılıkları ve gösterdikleri iş performanslarına
ilişkin sorular yer almaktadır. Örgütsel bağlılığın ölçümünde Allen ve Meyer (1990)
tarafından geliştirilen üç boyutlu (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık)
örgütsel bağlılık ölçeği kullanılırken iş performansının ölçümünde Kirkman ve Rosen (1999)
tarafından geliştirilen tek boyutlu iş performansı ölçeğinden yararlanılmıştır. Her iki ölçekte
de ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li likert tipi ölçek (1:Kesinlikle katılmıyorum,
5:Kesinlikle katılıyorum) kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlikleri için Cronbach’s Alpha iç
tutarlılık katsayısı dikkate alınmış olup bu çalışma kapsamında örgütsel bağlılığın
güvenilirliği
α=0,892; iş performansı ölçeğinin güvenilirliği ise α=0,901 olarak
hesaplanmıştır.
4. Analizler ve Bulgular
Analizler, örgütsel bağlılık ölçeğine ilişkin açımlayıcı faktör analizi, araştırma kapsamında
kullanılan tüm ölçeklerin güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizini
içermektedir.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir.
Yapılan analiz neticesinde ölçeğin KMO değeri 0,897 ve Bartlett’s küresellik testi sonucu da
1650,099 bulunmuş ve böylece bu veriler ile faktör analizi yapılabileceğine karar verilmiştir.
Özdeğeri 1’den büyük olan değerler dikkate alınmış ve faktör yükleri için alt sınır 0,40 olarak
belirlenmiştir. Güvenilirlik için Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı dikkate alınmıştır.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin açımlayıcı faktör analizi bulguları tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Örgütsel Bağlılık Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları
Faktör
Yükleri

Faktör 1: Duygusal Bağlılık

Meslek hayatımın geri kalan kısmını bu kurumda geçirmek beni mutlu eder.
Çalıştığım kurumun sorunlarını gerçekten kendi sorunlarımmış gibi
hissediyorum
Kendimi çalıştığım kuruma ait hissediyorum
Kendimi çalıştığım kuruma “duygusal olarak bağlı” hissediyorum
Kendimi çalıştığım kurumda “ailenin bir parçası” olarak görüyorum
Çalıştığım kurum benim için çok şey ifade ediyor

,892
,904
,844
,891
,811
,754

Şu anda kendi isteğimden ziyade mecburiyetten dolayı bu kuruluşta çalışıyorum
İstesem de şu anda çalıştığım kurumdan ayrılmak çok zor olur
Şu anda çalıştığım kurumdan ayrılacak olsam hayatım sekteye uğrar
Dışarıdaki iş imkânları az olduğu için çalıştığım kurumdan ayrılmayı
düşünmüyorum
Çalıştığım kuruma kendimden o kadar çok şey verdim ki, buradan ayrılmayı
düşünemiyorum
Faktör 3: Normatif Bağlılık
Benim için avantajlı da olsa şu anda çalıştığım kurumdan ayrılmanın doğru
olmadığını düşünüyorum
Çalıştığım kurumdan ayrılırsam kendimi suçlu hissederim
Buradaki insanlara karşı yükümlülük hissettiğim için çalıştığım kurumdan şu an
ayrılamam

,751
,688
,785

Faktör 2: Devam Bağlılığı

Açıklanan
Varyans
(%)

Cronbach’s
Alpha
(α)

31,699

0,938

22,650

0,859

16,742

0,835

,849
,815

,676
,791
,738
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Çalıştığım kuruma çok şey borçluyum

,647

KMO: 0,897; Bartlett’s Test: 1650,099; df:105; Sig:0,000

Tablo 1 incelendiğinde örgütsel bağlılığın literatürde geçtiği gibi üç farklı alt boyuta sahip
olduğu görülmektedir. Bu alt boyutlardan duygusal bağlılık alt boyutunun faktör yükleri
0,754 ile 0,904 arasında değişirken devam bağlılığı alt boyutunun faktör yükleri 0,688 ile
0,849 arasında ve normatif bağlılık alt boyutunun faktör yükleri ise 0,647 ile 0,791 arasında
değişmektedir. Devam bağlılığı alt boyutunda 1 (çalıştığım kurumdan ayrılmamın olumsuz
sonuçlarından biri de dışarıdaki iş imkânlarının az olması olabilir) ve normatif bağlılık alt
boyutunda da 2 ifade (Bu kurumda çalışmaya devam etmek için zorunluluk hissetmiyorum ve
Çalıştığım kurum sadakat gösterilecek bir kurumdur) alt sınır olan 0,40 değerinden daha
aşağıda bir faktör yüküne sahip oldukları için ölçekten çıkarılmışlardır. Duygusal bağlılık alt
boyutunun açıkladığı toplam varyans %31,699 iken devam bağlılığının açıkladığı varyans
%22,650 ve normatif bağlılık alt boyutunun açıkladığı varyans ise %16,742’dir. Her üç alt
boyutun birden açıkladığı toplam varyans miktarı ise %71,091’dir. ölrgütsel bağlılığın alt
boyutlarının güvenilirliğini gösteren Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayıları ise sırasıyla
0,938, 0,859 ve 0,835’tir. İş performansı ölçeğinin α değeri ie 0,901’dir. Bu sonuçlara göre
kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilebilir.
Araştırmada kullanılan değişkenlerden örgütsel bağlılık alt boyutları ile iş performansının
birbirleriyle olan ilişkisini gösteren korelasyon matrisi tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Korelasyon Analizi Bulguları
Duygusal Bağlılık

r
p
r
Devam Bağlılığı
p
r
Normatif Bağlılık
p
Not: ** Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir (2 kuyruklu).

İş Performansı
0,330**
0,000
-0,509**
0,000
0,643**
0,000

Tablo 2’de değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü belirlemek amacıyla yapılan
korelasyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde duygusal bağlılık alt boyutu ve normatif
bağlılık alt boyutu ile iş performansı arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir
ilişkinin olduğu; devam bağlılığı alt boyutu ile iş performansı arasında ise negatif yönlü, orta
düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Korelasyon analizi değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkisini vermemektedir. Bunun için regresyon analizine ihtiyaç vardır.
Yapılan regresyon analizine ilişkin elde edilen bulgular tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Regresyon Analizi Bulguları
Bağımsız Değişkenler
Sabit
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık
F
R2
Düzeltilmiş R2
**p<0.01 düzeyinde anlamlı.

β
1,990
0,301
-0,113
0,550

Bağımlı Değişken
İş Performansı
t
4,047**
2,849**
-2,156**
6,328**
42,601**
0,462
0,451

Sig.
0,000
0,005
0,033
0,000
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Tablo 3 incelendiğinde duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık değişkenlerinin
birlikte iş performansındaki toplam varyansın %46’sını açıkladığı görülmektedir. Standardize
edilmiş regresyon katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerin yordanan değişken üzerindeki
göreli önem sırası; normatif, duygusal ve devam bağlılığı biçimindedir. Regresyon
katsayılarının anlamlılığını gösteren t testi sonuçlarına göre her üç değişkenin de iş
performansı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu söylenebilir.
Sonuç
Bu araştırmanın bulgularına göre, örgütsel bağlılığın duygusal ve normatif bağlılık alt
boyutları iş performansını pozitif yönde, devam bağlılığı alt boyutu ise negatif yönde
yordamaktadır. Bu araştırmanın bulguları alanyazındaki Chen ve Francesco’nun (2003), Fu ve
Deshpande’nin (2014), Jaramillo vd.’nin (2005), Riketta’nın (2002), De Cuyper ve De
Witte’nin (2011), Camilleri ve Heijden’in (2007), Rose vd.’nin (2009), Ahmad vd.’nin
(2002), Yeh ve Hong’ın (2012) araştırma sonuçlarını desteklemektedir.
Devam bağlılığı bir anlamda “çalışanın maddi çıkarlarıyla ilgili mevcut şartlara ilişkin algıları
gereği işten ayrılmama tercihinde bulunmasıdır”. Devam bağlılığının iş performansı ile
negatif yönde ilişkili olması; devam bağlılığının bir tür maddi çıkar hesaplarına dayanan,
örgüte üyeliği sürdürmekte bir tür zorunluluk görmekle ilgili bir örgütsel bağlılık boyutu
olmasından kaynaklanmaktadır. Banka çalışanlarında devam bağlılığı tutumuna sahip olma
düzeyi yükseldikçe (büyük bir olasılıkla iş tatmini düzeyindeki azalma eğiliminin etkisiyle) iş
performansları azalma eğilimi göstermektedir.
Banka yöneticileri, çalışanlarının örgütsel bağlılık türlerini ve düzeylerini dikkatli biçimde
çözümleyebilirler ve yönetebilirlerse, çalışanlarının iş performansları üzerinde olumlu
etkilerde bulunabilecek daha isabetli ya da daha uygun kararlar alabileceklerdir (Chen ve
Francesco, 2003: 507). Örneğin De Cuyper ve De Witte’nin (2011) araştırmasında da
belirtildiği gibi, çalışanlarına eğitimler veren ve yeni beceriler kazandıran firmaların,
çalışanlarının kendileri ile ilgili istihdam edilebilirlik algılarını pozitif yönde etkileyerek,
duygusal örgütsel bağlılıklarını yükseltebilecekleri ve böylece iş performanslarını da
artırabilecekleri söylenebilir. Banka yöneticileri, çalışanlarına ve şartlara uygun liderlik stili
geliştirerek (Yeh ve Hong, 2012), örgütsel öğrenme aktiviteleri uygulayarak (Yeh ve Hong,
2012), yardımsever etik iklim (Fu ve Deshpande, 2014) oluşturarak örgütsel bağlılığı olumlu
yönde etkileyebilecek, böylece çalışanların iş performanslarını yükseltebileceklerdir.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DEĞERLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION INTO THE EFFECT OF HEALTH CARE WORKERS’ WORK
VALUES ON THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS
Türkmen Taşer AKBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi
Zübeyir BAĞCI
Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi

Özet
Bu çalışmanın amacını sağlık çalışanlarının iş değerleri ile örgütlerine duydukları bağlılık
düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bir kamu
hastanesinde görev yapan 76 sağlık personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Araştırma için gerekli olan veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışanların iş
değerlerinin ölçümünde Manhardt (1972) tarafından geliştirilen “İş Değerleri Envanteri”’nden
yararlanılmıştır. Bu ölçek üç alt boyut (“rahatlık ve güvenlik”, “yetenek ve büyüme” ve “statü
ve bağımsızlık”) ve toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Çalışanların örgütsel bağlılık
düzeyleri ise Mowday, Steers ve Porter (1979) tarafından geliştirilen ve daha sonraları madde
sayısı azaltılarak kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğinin tek boyutlu ve 9 maddeli kısa
versiyonu ile ölçülmüştür. Kullanılan ölçekler için geçerlik ve güvenirlik analizleri
yapıldıktan sonra çoklu doğrusal regresyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkiler
incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre iş değerlerinin alt boyutlarından “rahatlık
ve güvenlik” alt boyutunun örgütsel bağlılığı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği;
“statü ve bağımsızlık” alt boyutunun ise örgütsel bağlılığı negatif yönde ve anlamlı bir şekilde
etkilediği belirlenmiştir. Buna karşılık “yetenek ve büyüme” alt boyutunun örgütsel bağlılık
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İş Değerleri, Örgütsel Bağlılık, Sağlık Çalışanları
Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between health care workers' work
values and their level of commitment to their organizations. For this purpose, the study was
conducted with 76 health care personnel working in a public hospital. The data of the study
was collected through questionnaire technique. “Work Values Inventory” developed by
Manhardt (1972) was used to measure the work values of the workers. This scale consisting
of a total of 21 items includes three sub-dimensions as “Convenience and Safety”,
“Competence and Growth” and “Status and Independence”. The organizational commitment
levels of the workers were measured through one-dimensional shortened version of the
organizational commitment scale, consisting of 9-item by decreasing the item number,
developed by Mowday, Steers and Porter (1979). After the validity and reliability analyses
were performed for the scales to be used, the relationships between the variables were
examined through multiple linear regression analysis. According to the results of the
regression analysis, “convenience and security” sub-dimension of Work Values Inventory had
a positive and significant effect on organizational commitment while “status and
independence” sub-dimension was found to affect organizational commitment negatively and
significantly. On the other hand, “talent and growth” sub-dimension did not have any
significant effect on organizational commitment.
Keywords: Work values, Organizational commitment, Public hospital employees
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1. Giriş
Bu araştırmada işyerinde yapılan işin özelliklerinin, işgören bakımından ne kadar değerli
olduğu üç boyutlu iş özellikleri değerlemesi kuramsal modeli ile açıklanmaktadır. Bu
kuramsal modelde işin özellikleri değerlemesi boyutları; “rahatlık ve güvenlik”, “yetenek ve
büyüme”, “statü ve bağımsızlık” biçimindedir. Bu boyutların çalışanlar tarafından
değerlenmesi, bize çalışanların işin hangi özelliklerinden daha fazla tatmin duyacaklarının,
işin hangi özelliklerinin kendilerini daha fazla motive edeceğinin işaretlerini vermektedir. İşin
bir takım motivasyonel unsurlar taşımasının anlamı, çalışanların bir takım ihtiyaçlarını
yaptıkları işin bir takım özellikleri sayesinde karşılayabiliyor olmalarıdır. Çalışanlar
kendilerini mutlu eden, tatmin duygusu yaşatan ya da motivasyonlarını artıran iş özelliklerini
bilebilirler ve puanlayabilirler. Manhardt’ın (1972) iş değeri ya da iş ile uyumlaşma yaklaşımı
bu varsayıma dayanmaktadır. Bu yaklaşımda, işin bir takım özellikleri kimi çalışanlar için
işleriyle uyumlaşmalarını sağlarken başka bir takım iş özellikleri de başka bir takım insanların
iş ile uyumlaşmalarını sağlayabilmektedir. İnsan anlam arayan bir varlık olarak işinde de
anlam keşfetmek duygusunu tatmin etmek isteyecektir. O halde insanlara bu duyguyu
yaşayabilecekleri iş özellikleri ve işyerleri oluşturmak, onların bir takım ihtiyaçlarını da
karşılayabilecektir. İş özelliklerinin bir takım unsurları (işin çalışana sağladığı bir takım
psikolojik, sosyal ve fizyolojik imkânlar), çalışanlarda işe adanmışlık, çalışmaya tutkunluk ve
örgütsel bağlılık oluşturabilir (Hakanen vd., 2008: 225). Çalışanların bu anlamda duygusal,
bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri işyerleri, üyelerinde örgütlerine yönelik
duygusal örgütsel bağlılık tutumlarının gelişmesinin önünü açacaktır.
2.Kavramsal Çerçeve
2.1. İş Değeri
İş değeri, bireyin işi ile uyumluluk sağlamasında anlam boyutu bakımından önem
taşımaktadır. Bireyin yaptığı işi anlamlı bulması önemli bir psikolojik durumdur ve bu durum
bireyin içsel tatmin duyması ile ilişkilidir. Turgut’a (2010: 73) göre bir faaliyeti yapıyor
olmaktan sağlanan motivasyon o faaliyetin birey için anlamlılığından kaynaklanır. Örneğin,
çalışma bireyin değerleri ve idealleri ile uyumluysa birey çalışmasını anlamlı bulacaktır. İşi
ile benlik bilinci arasında uyum bulunan bir kişi için yapılan iş onun değerlerini ve
inançlarını, kısaca kendisini ifade etmesinin bir aracıdır. İnsan doğası gereği kendisini ya da
benlik bilincini ifade edebilme imkânları sunan davranışları sergileyebileceği bir iş ve bir
işyeri arayacaktır. Böyle bir işte ve böyle bir işyerinde çalışmak, bireyin değerleri, inançları
ve yaratıcılığıyla benlik bilincini ifade etme imkanı sağlayacağından, çalışanlarda
motivasyonu, çalışmaya tutkunluğu ve çalışmaya adanmışlığı ortaya çıkaracaktır. Bu anlamda
birey için iş değerleri zengin iş demektir. Zengin iş; Hackman ve Oldham’a (1980) göre, iş
değeri modeliyle açıklanabilir. Bu modelde beş iş değeri, işin birey için zengin iş niteliğine
sahip olmasını sağlar. 1.Beceri çeşitliliği (Bireyin farklı becerilerini kullanmasına imkân
sağlayan iş), 2.Görev bütünlüğü (Bir işin tanımlanmış parçalarının bütününü tamamlamayı
gerektirmesidir. Bireyin yaptığı görevde tamamlama duygusu yaşamasına imkan vermesidir),
3.Görevin önemi (Yapılan iş nedeniyle başkalarının işleri ve yaşamları üzerinde etkide
bulunabilme imkanı bulmaktır), 4.Özerklik (İşin zamanlaması ve tercih edilecek süreçlerin
belirlenmesinde bireyin inisiyatif üstlenebilme derecesidir), 5.Geribildirim (İşin yapılması
neticesinde veya sürecinde bireyin kendi iş performansı ve faaliyetleri hakkında
değerlendirme yapabilme imkanı bulmasıdır). İş değerlerinden özellikle ilk üçü; birey için
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işinden anlam duygusu sağlamasına daha çok katkı sağlar (Turgut, 2010: 74; Keser ve Güler:
2016: 235-238; Hackman ve Oldham: 1980: 77). İlerleme, kendini gerçekleştirme, takdir
edilme, başarı gibi içsel motivasyon faktörlerinin işyerinde doyurulamaması, bireylerde
duygusal örgütsel bağlılığı azaltabilecek, işten ayrılma niyetlerinde ise ücretten daha fazla
etkide bulunabilecektir (Çakır, 2001: 133).
İş değeri bu araştırmada üç boyutuyla; “Rahatlık ve güvenlik”, “Statü ve bağımsızlık”,
“Yetenek ve büyüme” biçiminde işlemselleştirilmiştir. Rahatlık ve güvenlik boyutu; işin
belirli rutinlerinin olması, işin çalışanı yormayacak, yıpratmayacak nitelikte olması, aile dostu
işyeri uygulamaları gibi imkanların sunuluyor olması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının
olması, iş güvencesine sahip olma gibi iş unsurlarının çalışan tarafından değerlemesidir. Statü
ve bağımsızlık boyutu; işini yaparken çalışanın işyerindeki özerkliğine, bağımsız çalışabilme
imkanlarına ilişkin değerlendirmesini içerir. Zamanlama kontrolü, metod kontrolü gibi yönler
bakımından çalışanın işi üzerinde tercih, kontrol ve inisiyatif kullanma özgürlüğüne sahip
olmak düzeyine ilişkin çalışanın işini değerlemesini içermektedir. Bu boyut ayrıca çalışanın
yönetsel anlamda yetki kullanımı ve sorumluluk üstlenme bakımından iş ve işyeri ile ilgili
çalışan değerlemesini içermektedir. Yetenek ve büyüme boyutu ise, çalışanın yaratıcılığını
geliştirmesini ve kullanmasını sağlayıcı iş, başkaları ile sosyal ilişkiler ve iletişimler
kurabilme imkânı sağlayan iş, entelektüel gelişime ve estetik ihtiyaca cevap verebilen iş,
topluma katkı sunma gibi özellikler bakımından işin ve işyerinin çalışan tarafından
değerlemesini içermektedir (Özcan, 2008: 30).
2.2. Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık işyerine yönelik işgören tutumlarından biridir. Örgütsel bağlılık; çalışan ile
örgütü arasındaki duygusal bir bağdır (Mowday vd., 1979: 225-226). Örgütsel bağlılık;
işgörenin üyesi olduğu örgüt ile kendisini özdeşleştirmesi ve örgütün amaçları ile bireysel
amaçlarını uyumlaştırabilmesidir (Keser ve Güler, 2016: 245). Örgüte bağlılık olgusunun
duygusal yönü bakımından kapsadığı başlıca unsurlar üç grupta toplanmaktadır (Porter vd.,
1974: 604; Mowday vd., 1979: 226; Reichers, 1986: 508; İnce ve Gül, 2005: 6):
-

Örgütsel amaç ve değerleri kabullenerek bunlara güçlü bir inanç duymak
Örgüt yararına beklenenden daha fazla çaba harcamak,
Örgüt üyeliğinin sürdürülmesi için güçlü bir isteklilik duymaktır.

2.3. İş Değeri ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi
İşin kapsam ve niteliği çalışanın anlamlılık duygusu yaşamasının zeminini oluştur ve bu
duygu bireyin değerli bir varlık olduğuna ilişkin inancını artırır (Turgut, 2010:75). Çalışan bu
inancı destekleyen bir iş ve işyerine yönelik duygusal bir bağlılık geliştirmektedir. Çakır’a
göre (2001:71) işe bağlılık, bireylerin iş deneyimleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Deneyimlerin bireyler açısından olumlu olması yüksek işe bağlılığa neden olurken, iş
deneyimlerinin gerçekleştiği ortam olarak örgüte olan bağlılığı da güçlendirmektedir.
Dzirkvadze (2019) tarafından konaklama işletmelerinde çalışanlar üzerinde yürütülen bir
çalışmada içsel iş değerleri ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülürken
araçsal, araçsal-maddi, sosyal ve saygınlıkla ilgili iş değerlerinin duygusal bağlılık boyutu ile
ilişkili olmadığı sonucuna varılmıştır. İlgili araştırmadaki içsel iş değerleri olarak adlandırılan
boyuttaki ifadeler, daha çok yetenek ve büyüme boyutunu oluşturan ifadeleri kapsamındadır.
Çerçi (2013) tarafından üniversite akademik ve idari personeli üzerinde gerçekleştirilen bir
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başka çalışmada ise iş değeri alt boyutlarından rahatlık ve güven ile duygusal bağlılık
arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulurken yetenek ve büyüme ile statü ve
bağımsızlık alt boyutlarının duygusal bağlılıkla ilişkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir
başka çalışmada Özcan (2008) iş değeri alt boyutlarından yetenek ve büyüme alt boyutu ile
statü ve bağımsızlık alt boyutlarının örgütsel bağlılıkla olumlu bir ilişkiye sahip olduğunu
ancak, rahatlık ve güvenlik alt boyutunun örgütsel bağlılık ile ilişkili olmadığı sonucuna
ulaşmıştır. Öztürk’ün (2019) vakıf üniversitesi çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği
araştırmada ise, iş değeri alt boyutlarından yalnızca statü ve bağımsızlık alt boyutunun
örgütsel bağlılıkla pozitif ilişkisi olduğu, yetenek ve büyüme alt boyutu ile rahatlık ve
güvenlik alt boyutlarının ise örgütsel bağlılıkla ilişkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
3. Yöntem
Çalışanların sahip olduğu iş değerlerinin onların örgütlerine olan bağlılıkları üzerindeki
etkisini incelemeyi amaçlayan bu araştırma bir kamu hastanesinde çalışan ve kolayda
örnekleme yöntemine göre seçilmiş 76 sağlık personelini kapsamaktadır. Katılımcıların
%69,7’si kadınlardan %30,3’ü erkelerden oluşmaktadır. Bunların %10,5’i 20-30 yaş
aralığında, %52,6’sı 31-40 yaş aralığında; %32,9’u 41-50 yaş aralığında ve %3,9’u da 51 ve
üzerindeki yaşlardadır. Eğitim seviyelerine göre katılımcıların %30,3’ü ön lisans mezunu;
%64,5’i lisans mezunu ve %5,3’ü de yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların %2,6’sı 1-5 yıl,
%14,5’i 6-10 yıl, %50’si 11-15 yıl ve %32,9’u 16 yıl ve daha fazla bu kurumda çalışmaya
devam etmektedir. Katılımcıların %76,3’ünü hemşireler %23,7’sini ise doktorlar
oluşturmaktadır. Çalışılan servisler itibariyle de katılımcıların %3,9’u ortopedi, %5,3’ü KBB,
%17,1’i jinekoloji, %18,4’ü dâhiliye, %11,8’i acil servis, %13,2’si yoğun bakım ve %25’i de
cerrahi servislerinde çalışmaktadırlar. Araştırma için ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için
anket tekniği kullanılmıştır. Oluşturulan anket formunda demografik bilgilere ilaveten iş
değeri ve örgütsel bağlılık konularını içeren ölçekler yer almaktadır. Çalışanların iş değerleri
Manhardt (1972) tarafından geliştirilen ve Çerçi (2013) tarafından Türkçeye uyarlanmış “İş
Değerleri Envanteri” ile ölçülmüştür. Bu ölçek üç alt boyut (“rahatlık ve güvenlik”, “yetenek
ve büyüme” ve “statü ve bağımsızlık”) ve toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Çalışanların
örgütsel bağlılık düzeyleri ise Mowday, Steers ve Porter (1979) tarafından geliştirilmiş
olmakla birlikte daha sonraki çalışmalarda madde sayısı azaltılarak kullanılan 9 maddeli kısa
versiyon ile ölçülmüştür. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Efeoğlu (2006) tarafından hazırlanan
doktora tezinden alınmıştır. Bu çalışma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlik
katsayıları iş değeri ölçeği için 0,925 ve örgütsel bağlılık için 0,617 olarak hesaplanmıştır.
Ölçeklerde yer alan her bir ifade 5’li likert tipi ölçeğe göre (1:Kesinlikle katılmıyorum, 5:
Kesinlikle katılıyorum) ölçeklendirilmiştir.
4. Analizler ve Bulguları
Çalışma kapsamında iş değeri envanterine ilişkin olarak açımlayıcı faktör analizi, her iki
ölçeğin güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan açımlayıcı faktör analizinde iş değeri ölçeğinin KMO değeri 0,897 ve Bartlett’s
küresellik testi sonucu da 1650,099 bulunmuş ve faktör analizinin yapılabileceğine karar
verilmiştir. Özdeğeri 1’den büyük olan değerler dikkate alınmış ve faktör yükleri için alt sınır
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0,40 olarak belirlenmiştir. Güvenilirlik için Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı dikkate
alınmıştır.
İş değeri ölçeğinin açımlayıcı faktör analizi bulguları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: İş Değerleri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Maddeler

Çalıştığım kurum iş güvenliği sağlar.
Çalıştığım kurumun kural ve prosedürleri çok açık ve belirgindir.
Çalıştığım kurum bana yeterli derecede boş zaman tanır.
Çalıştığım kurum bana rahat çalışma ortamı sağlar.
Yaptığım iş başka kişilerle tanışma ve konuşma gerektirir.
Yaptığım iş entelektüelliğimi artırır.
Yaptığım iş özgünlük ve yaratıcılık gerektirir.
Yaptığım iş sayesinde topluma bir katkıda bulunurum.
Yaptığım iş kültürel ve estetik beklentilerimi karşılar.
Çalıştığım kurum idari sorumlulukta gelişmeye izin verir.
Yaptığım iş başkalarını idare etmeyi gerektirir.
Çalıştığım kurum bağımsız çalışmama izin verir.
İnsanlar yaptığım işe saygı duyar.
Yaptığım iş bana risk alma sorumluluğu verir.

Rahatlık ve
Güvenlik

Cronbach’s Alpha (α)

Statü ve
Bağımsızlık

0,579
0,652
0,673
0,787
0,665
0,759
0,760
0,672
0,645
0,795
0,698
0,657
0,748
0,714

KMO
Bartlett's Test
Sig.
Açıklanan Varyans (%)

Yetenek ve
Büyüme

26,941
0,813

0,855
705,117
0,000
24,856
66,860
0,847
0,925

26,941
0,883

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda iş değeri ölçeğinin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu
belirlenmiştir. Buna göre ölçeğin alt boyutlarının faktör yük değerlerinin rahatlık ve
güvenlikte 0,579 ile 0,787, yetenek ve büyüme de 0,665 ile 0,760 ve statü ve bağımsızlıkta
0,657 ile 0,795 arasında değiştiği görülmektedir. Rahatlık ve güvenlik alt boyutunda 1
(Çalıştığım kurum düzenli bir çalışma yeri ve zamanı sunar), yetenek ve büyüme alt
boyutunda 4 (Çalıştığım kurum sürekli olarak, yetenek ve bilgi gelişimini destekler, çalıştığım
kurum işimle ilgili kendi yöntemlerimi geliştirmeme izin verir, yaptığım iş bana bir iş
başarmış olma hissini tattırır, çalıştığım kurum vazifelerde değişim ve çeşitlilik sağlar) ve
statü ve bağımsızlıkta da 2 (Yaptığım iş kurumla ilgili önemli sorunlar üzerinde çalışmayı
gerektirir, yaptığım iş bana maddi olarak yüksek bir gelir elde etme imkânı sağlar) ifade
birden fazla faktörden yük aldıkları için ölçekten çıkarılmışlardır. Alt boyutların açıkladıkları
varyans miktarları rahatlık ve güvenlikte % 26,941, yetenek ve büyümede %24,856 ve statü
ve bağımsızlıkta %26,941’dir. Her üç alt boyutun birden açıkladığı toplam varyans miktarı
%66,860’tır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı α=0,925’dir. Diğer taraftan
örgütsel bağlılık ölçeğinin Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı α=0,793 olarak
hesaplanmıştır. Bu sonuçlar itibariyle gerek iş değeri ölçeğinin gerekse de örgütsel bağlılık
ölçeğinin güvenilir ve geçerli olduğunu söylemek mümkündür
Çalışanların iş değerleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arsındaki ilişkiyi gösteren korelasyon
katsayıları tablo 2’te görülmektedir.
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Tablo 2: Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları
Rahatlık ve Güvenlik
Yetenek ve Büyüme
Statü ve Bağımsızlık
Örgütsel Bağlılık

Ort.
3,6546
3,9421
3,8772
3,1138

SS
,93805
,86460
,79646
,69258

1
1
0,628**
0,650**
0,336**

2

3

4

1
0,703**
0,86

1
-0,288*

1

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

Değişkenler arasındaki korelasyon ilişkilerini gösteren Tablo 2 incelendiğinde rahatlık ve
güvenlik alt boyutu ile örgütsel bağlılık arasında pozitif; statü ve bağımsızlık alt boyutu ile
örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken yetenek ve büyüme alt
boyutu ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Korelasyon analizi
ilişkinin yönünü ve miktarını vermekle birlikte neden sonuç ilişkisini göstermemektedir.
Bunun için yapılan regresyon analiz sonucunda elde edilen bulgular ise tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Regresyon Analizi Bulguları
Bağımsız Değişkenler
Sabit
Rahatlık ve Güvenlik
Statü ve Bağımsızlık
Yetenek ve Büyüme
F=5,111
R2= 0,178
R= 0,421
P= 0,003

β
0,334
-0,378
0,340

Bağımlı Değişken
Örgütsel Bağlılık
t
5,754
2,179
-2,256
1,855

Sig.
0,000
0,033
0,027
0,068

Tablo 3 incelendiğinde rahatlık ve güvenlik, yetenek ve büyüme ve statü ve bağımsızlık
değişkenleri birlikte örgütsel bağlılık ile orta düzeyde anlamlı bir ilişki göstermektedir
(R=0,421, R2=0,178, p<0,05). Bu değişkenler örgütsel bağlılıktaki varyansın yaklaşık %18’ini
açıklamaktadırlar. Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerin
yordanan değişken üzerindeki göreli önem sırası; statü ve bağımsızlık, yetenek ve büyüme ve
rahatlık ve güvenlik biçimindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığını gösteren t testi
sonuçlarına göre “rahatlık ve güvenlik” alt boyutunun örgütsel bağlılığı pozitif yönde ve
anlamlı bir şekilde etkilediği; “statü ve bağımsızlık” alt boyutunun ise örgütsel bağlılığı
negatif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. Buna karşılık “yetenek ve
büyüme” alt boyutunun örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı
görülmüştür.
Sonuç
Bu araştırma sonuçları alanyazındaki araştırma sonuçlarından yalnızca yetenek ve büyüme iş
değeri alt boyutunun örgütsel bağlılıkla ile ilişkisi olmadığına ilişkin araştırmaların (Çerçi,
2013; Öztürk, 2019) bulgularını desteklemiştir.
Bu araştırmanın bulgularına göre sağlık sektöründe hastane çalışanları arasında, işyerinden
işin özellikleri bakımından sağlanan iş tatminin görece en yüksek düzeyde olduğu boyut
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisindeki kendini gerçekleştirme ihtiyacı ile ilişkili olan,
“yetenek ve büyüme” boyutudur. Ancak bu boyut bu çalışmanın sonucuna göre örgütsel
bağlılık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bunun nedeni; “yetenek
ve büyüme” boyutundaki maddelerin, “rahatlık ve güvenlik” boyutuyla ve “statü ve
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bağımsızlık” boyutuyla karşılaştırıldığında bireysel niteliklerle daha yakından ilgili iken,
diğer boyutların örgütsel bağlamla görece daha yakından ilgili olmasındandır. Hastane
çalışanlarının hangi yönetsel pozisyonda oldukları ve hangi mesleki alanlara ait oldukları,
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde de açıklandığı gibi, çalışanların motivasyonlarıyla
yakından ilişkilidir. O halde hastane yönetimleri, hangi yönetsel pozisyondaki ve hangi
mesleki teknik alandaki personelin hangi ihtiyaçların şiddetini daha fazla hissettikleri gibi
hususları dikkate almaksızın çalışanların örgütsel bağlılıkları konusunda isabetli kararlar ve
uygulamalar geliştiremeyecektir. Aynı doğrultuda yöneticiler, hangi örgütsel pozisyondaki ve
hangi görevdeki personel için; Herzberg’in motivasyon teorisinde açıklandığı gibi, hangi
faktörlerin motive edici, hangilerinin hijyen faktörler olduğunu belirlemeksizin, çalışanların
örgütsel bağlılıkları konusunda da isabetli çözümlemeler yapması pek mümkün olmayacaktır.
Bu araştırmanın bulgularına göre, rahatlık ve güvenlik sağlayan iş değerleri hastane
çalışanları için örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Ancak statü ve
bağımsızlık sağlayan iş değerleri ise örgütsel bağlılık üzerinde negatif yönde bir etkiye
sahiptir. Statü ve bağımsızlık sağlayan iş değerleri, hastane personelinin görevleri ve hastane
örgütünün işleyişi bakımından kısmen hem öncelikli olmayan hem de kısmen anlamlı
olmayan bir takım özellikleri barındırmaktadır. Hastane çalışanları arasında bu kapsamdaki iş
değerlerinden kaynaklanan motivasyonda artış oldukça, örgütsel bağlılıklarında azalma
gözlenebilecektir. Statü ve bağımsızlık boyutunu oluşturan maddelerdeki ifadeler; hastane
çalışanlarının görevleri bakımından kısmen anlamlı olmayan iş özelliklerini ifade etmektedir.
Örneğin; yapılan işin risk alma sorumluluğu vermesi, yapılan işin idari sorumluluğu
geliştirmesi, bağımsız çalışma, başkalarını yönetme gibi ifadeler, hastane görevlerinin
doğasıyla tam uyumlu olmayan iş özellikleridir. Tersine rahatlık ve güvenlik boyutu
maddeleri ise, hastane örgütlerinin ve hastanelerde yapılan görevlerin doğasına uygun olan
işyeri iş özellikleri olup, çalışanlar için, meslekleri için ve örgüt kültürü bakımından da
“anlamlı” ya da “değerli” bulunan, değer verilen iş özelliklerini ifade etmektedir. Bu iş
özelliklerinin çalışanların motivasyonlarını arttırıcı nitelikte olduğu da söylenebilir. Bunun
nedeni; rahatlık ve güvenlik boyutundaki iş özelliklerinin çalışanların anlam, inanış, duygu ve
düşünceleri bakımından kendilerini ifade etmelerini sağlayıcı olmasından kaynaklanmaktadır.
O halde hastane personelinin örgütsel bağlılıklarını sağlamak isteyen yönetimler bakımından,
rahatlık ve güvenlik boyutuyla ilgili iş özelliklerinin daha da geliştirilmesinin önem taşıdığı
söylenebilir. Bu kapsamdaki iş özellikleri; iş sağlığı ve güvenliği, aile dostu işyeri
uygulamaları (boş zaman imkanı), kural ve prosedürlerin belirliliği (örgütsel adalet), rahat bir
çalışma ortamı (işyeri fiziksel ve teknik şartlarının yeterliliği) biçiminde sırlanabilir.
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ÖZET
Vergiler maliye politikasının araçlarından biri olarak kendilerinden beklenen mali amaçlarının yanında
ekonomik ve sosyal amaçlara da sahiptirler. Bu nedenle vergi politikaları, ekonomi politikalarının
planlanmasında dikkate alınması gereken önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir.
Vergiler, devletin vatandaşlarına karşı görevlerini yerine getirebilmesi için devletlerin başvurduğu
önemli bir kamu geliri niteliğindedir. Devletler ekonomik büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmek için
zorunlu olarak vergilere başvurmaktadırlar. Vergi uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermekte
hatta zaman içinde değişikliklere uğramaktadır. Vergilerin ekonomik büyümeyle doğrudan bir
ilişkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Ekonomik büyüme vergi tabanını genişleterek vergi
gelirini arttırmakta; vergilerdeki değişim de milli gelir dinamikleri yoluyla ekonomik büyüme
üzerinde etkili olmaktadır. Ekonomik büyüme, uzun dönemde tüketim vergilerinin (dolaylı vergilerin)
pozitif, gelir ve servet vergilerinin (dolaysız vergilerin) ise negatif etkisinin olduğu tespitinde
bulunmaktadır.
Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve kalkınmanın kaynakları ifade edilerek, dolaylı ve dolaysız
vergiler bağlamında vergi gelirleri ile ekonomik büyüme oranı arasındaki ilişki ortaya konulmaya
çalışılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Ekonomik Büyüme, Maliye Politikası, İktisadi Büyüme ve Kalkınma
ABSTRACT
Taxes, as one of the means of fiscal policy, have economic and social objectives as well as the
financial objectives expected from them. Therefore, tax policies are considered as one of the important
elements to be taken into consideration in the planning of economic policies.
Taxes are an important public income that the state applies for in order to fulfill its duties to its
citizens. States are obliged to apply taxes in order to realize economic growth and development. Tax
applications vary from country to country and even change over time. It is possible to say that taxes
have a direct relationship with economic growth. Economic growth increases tax revenue by
expanding the tax base; The change in taxes also affects economic growth through the dynamics of
national income. Economic growth is found to have a positive effect on consumption taxes (indirect
taxes) and negative effects on income and wealth taxes (direct taxes) in the long run.
In this study, the sources of economic growth and development will be expressed and the relationship
between tax revenues and economic growth rate will be evaluated in the context of indirect and direct
taxes.
Keywords: Tax, Economic Growth, Fiscal Policy, Economic Growth and Development
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1.Giriş
Devletin maliye politikası aracılığı ile ekonomik büyüme hedefine ulaşabilmesi için, harcama
seçeneğinin yanında vergi politikası da belirleyici olabilmektedir. Özellikle tasarruf düzeyi
düşük gelişmekte olan ekonomilerde vergiler, halkın kamu harcamalarına katılımını sağlayan
etkili bir mali araç olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, ekonomik büyüme ile vergi gelirleri
arasındaki ilişkinin belirlenmesi, vergi politikasının biçimlenmesi açısından önemli sinyaller
verecektir.(Durkaya ve Ceylan,2006:80)
Bir ekonomide büyüme oranı vergi gelirini etkilediği gibi, vergi politikalarındaki tercihler de
ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Dolayısıyla vergi yapısı ile ekonomik büyüme arasında
sıkı bir ilişki vardır. (Songur ve Yüksel,2018:48)
Vergiler toplumsal ihtiyaçların karşılanması, sosyoekonomik hayata müdahale edilmesi
amacıyla gerçekleştirilen kamu harcamalarının finansmanında, devletin en önemli gelir
kaynağını oluşturmaktadır. Mali ve mali olmayan söz konusu amaçların hayata geçirilmesi
için ise vergilemenin adil olması, ekonomide refah kaybına neden olmaması ve istikrar
ortamını desteklemesi önem arz etmektedir. Bu sayede bir taraftan kamu harcamalarını
karşılayabilecek düzeyde gelir elde edilebilecekken diğer taraftan da vergilerin ekonomik ve
sosyal yapı üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri en aza indirilebilecektir.
Dolaysız vergilerdeki bir artış kişilerin harcanabilir gelirini azalttığından ekonomik büyümeyi
yavaşlatabilir. Ve hatta dolaysız vergilerdeki artış potansiyel tüketimi azaltıcı etkisi nedeniyle
dolaylı vergi gelirini de azaltabilmektedir. Dolaylı vergilerdeki bir artışın ise, tüketimi kısıp
tasarrufların artmasını sağlayarak yatırım yoluyla ekonomik büyümeye olumlu katkıda
bulunması beklenmektedir. (Songur ve Yüksel,2018:53)
Vergilerin etki alanı içerisinde yer alan değişkenler arasında başta ekonomik büyüme olmak
üzere mikro ve makro ölçekte çok sayıda unsur yer almaktadır. İktisadi literatürde artan
vergilerin, tüketim, tasarruf ve yatırım davranışlarını değiştirerek ulusal hasıla artış hızını
düşüreceği kabul görmektedir. Ancak son dönemlerde yapılan çalışmalarda vergilerin
ekonomik büyüme üzerindeki yansıması analiz edilirken, özellikle dolaysız ve dolaylı vergi
ayrımına gidilmektedir.
Türkiye ekonomisinde de vergi gelirleri ile ekonomik büyüme ilişkisi son dönemlerde en
fazla değerlendirilen konular arasında yer almaktadır. Durkaya ve Ceylan (2006) yaptıkları
çalışmada, dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri ile ekonomik büyümeye yönelik uzun dönem
ilişkisini Engle-Granger koentegrasyon tekniği ile kısa dönem ilişkisini de hata düzeltme
modeli ve Granger nedensellik analizi kullanarak test etmişlerdir. Ulaşılan bulgulara göre
dolaysız vergiler ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik bağıntısı
bulunurken dolaylı vergiler ile ekonomik büyüme arasında nedensel bir ilişki tespit
edilememiştir.
Firmaların yatırım kararları beklenen kârlılık oranı ve maliyet tarafından belirlenmektedir. Bu
noktada, kurumlar vergisi, vergi sonrası kârları azaltarak yatırım üzerinde negatif bir etki
yaratabilir. Ayrıca, vergi yükü yerli yatırımcılar gibi yabancı yatırımcıların da yatırım
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kararlarını etkiler. Doğrudan yabancı sermaye için bir ülkenin çekiciliği, muhtemel rakip
bölgeler ile karşılaştırıldığında vergi sistemlerinin özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir
(ÖİK, 2014, s. 20).
Ülkeler vergilerle finanse edilen kamu harcamalarını toplumun kalkınması açısından verimli
olacak yatırımlara aktarabilirlerse büyüme üzerinde etkin sonuçlar elde edilebilmektedir. Tüm
bu sebeplerden dolayı vergi gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tespit edilmesi
birçok açıdan taşıdığı önem büyüktür.
Daha yakın tarihlerde özellikle de 2008 küresel krizinin hemen ardından, Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Komisyonu
(EC) gibi siyasal ve ekonomik işbirliği örgütleri, yayınladıkları raporlar ve yaptırdıkları
araştırmalar ile yüksek vergi yükünün ve özellikle de sermaye kazançlarının yüksek vergi
oranları ile vergilendirilmesinin uzun dönem ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini,
dolayısıyla vergi yapısında vergi gelirleri azaltılmadan büyüme dostu tüketim ve bazı servet
vergilerine doğru politika tercihinin değiştirilmesi gerektiğini vurgulamış ve yeni bir
tartışmayı da başlatmıştır.(Topal,2017:184)
2.Verginin Tanımı ve Amaçları
Musgrave’e göre devletin hayatımızda var olmasının sebebi piyasa başarısızlıklarıdır. Piyasa
başarısızlığının yol açtığı etkinsizlikleri düzeltmek adına kamunun piyasada yer almasına
kaynak tahsisi işlevi denilmektedir. Devletin görevi ise, piyasa başarısızlıklarını düzeltmektir.
Devlet bu görevini gerçekleştirirken de finansal kaynağa ihtiyaç duymakta ve olağan
finansman kaynağını ise vergiler oluşturmaktadır. ( Organ ve Ergen,2017:198)
Vergi politikası kullanılarak yatırımları, üretimi, tüketimi ve tasarrufları teşvik edilmesi ya da
kısıtlanması, ekonomik istikrarın sağlanması, atıl kapasitenin kullanımının teşvik edilmesi
gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilmektedir.(Karayılmazlar ve
Göde,2017:132)
Vergi, devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla toplumu meydana getiren kişi ve
kurumlardan, ödeme güçlerine göre,karşılıksız ve zorla aldığı değerlerdir.(Pehlivan,2019:89-90)
Verginin asıl amacı mali olmasına rağmen, verginin iktisadi, sosyal, ahlaki ve dini olmak
üzere başka amaçları da mevcuttur.
Devlet, sürekli artış gösteren kamu hizmetlerini karşılamak için diğer gelirlerini arttırabilir.
Ayrıca vergi açısından yeni vergiler getirerek veya uygulanmakta olan vergi oranlarını
arttırabilir. Bu sebepten ötürü verginin devlet giderlerini karşılamak için bir araç olması
vergilemede mali amacın asıl amaç olmasını gerektirir (Edizdoğan, 2007, s.160).
Vergilemeye ekonomik açıdan bakıldığında ise, zaman içinde ekonominin bozulması, iktisadi
büyüme ve kalkınmayı bozan deflasyon ve enflasyon gibi istikrarsızlıkların olması
durumunda vergi etkin bir araç olarak kullanılabilir. Öte taraftan verginin konusunun,
matrahının ve oranlarının belirlenmesinde vergilemede sosyal amaç da büyük ölçüde etkilidir.
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Ahlaki açıdan bakıldığında da, özellikle tütün, alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler v.b.
zararlı maddelerin tüketimini azaltmak için özel tüketim vergisi konulması ile toplumda
düzeni sağlamak ve sağlık koşullarını iyileştirmek amaçlanır (Edizdoğan, Çetinkaya, Gümüş,
2010, s.148-152).
Vergiler gelir dağılımını düzeltme amacına da hizmet eder. Vergilemede adalet ve etkinlik
birincil hedeftir. Bunun için vergi, devletin isteğine bağlı olarak gelir dağılımında ortaya
çıkabilecek adaletsizlikleri düzeltmek için kullanılır. Ayrıca vergilere ekonominin daralması
ya da genişlemesi durumunda ortaya çıkan dalgalanmaları düzeltme görevi de düşer
(Kirmanoğlu, 2012, s.267).
3.Vergi -Büyüme İlişkisi
Vergi gelirleri ya da verginin yapısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yani vergi
gelirlerinin ekonomik büyümedeki rolü iktisatçılar açısından ilgi çeken konulardan biri
olmuştur.
Devlet, temel fonksiyonlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri elde etmede
vergiye başvurur. Başvurulan vergileme yoluyla vergi politikası; iç tasarrufları arttırarak
yatırımlara kaynak oluşturma, ekonomik büyümeyi hızlandırma, fiyat istikrarı sağlama ve
gelir dağılımını düzenleme gibi amaçlar için kullanılır. Vergiler ekonomik büyüme üzerinde
de değişik yollardan etkili olabilir. Özellikle maliye politikası araçları arasında yer alan vergi
politikası, oldukça etkin kullanılan mali bir araçtır (Göçer, Mercan, Bulut, Dam, 2010, s.97-98).
Ekonomik büyüme ile vergi gelirleri arasında ilişkinin niteliği ve derinliği birçok değişken
üzerinden şekillenmektedir. Vergilerin türleri, vergi oranları, konjonktürel durum, ilgili
ekonomilerin gelişmişlik düzeyleri bunlardan bazılardır. Vergi büyüme ilişkisi özellikle
büyüme ve kalkınmanın finansmanında önemli sorunlar yaşayan gelişmekte olan ülkeler
bakımından çok daha önemlidir. Bu sorunlarla mücadelede vergi önemli bir politika aracı
olarak ortaya çıkarken bu temelde belirlenen vergi politikaları ekonomik büyüme üzerinde
doğrudan etkili olmaktadır.(Demir ve Sever,2017:52)
Vergi politikalarının büyümeyi nasıl etkilediği konusunda büyüme teorileri çerçevesinde ilk
araştırmalar Solow (1956) tarafından neoklasik büyüme modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş
ve durağan durumda, büyümenin vergi politikalarından etkilenmediği ifade edilmiştir. Buna
karşılık Romer (1986) ise içsel büyüme modeli çerçevesi içinde kamu harcamalarının ve vergi
gelirlerinin uzun dönem büyüme üzerinde etkili olabildiklerini göstermiştir.
İktisadi literatürde artan vergilerin, tüketim, tasarruf ve yatırım davranışlarını değiştirerek
ulusal hasıla artış hızını düşüreceği kabul edilmektedir. Fakat son dönemlerde yapılan
çalışmalarda vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki yansıması analiz edilirken, özellikle
dolaysız ve dolaylı vergi ayrımı yapılmaktadır (Mucuk & Alptekin, 2008, s. 160).
İnsanların çalışma, tasarruf, yatırım ve kaynak kullanım kararlarını doğrudan etkileme
potansiyeline sahip vergiler ekonomik büyüme üzerinde değişik kanallar aracılığı ile etkili
olabilir. Vergilerin düz, artan veya azalan oranlı olmasının ekonomik büyüme üzerinde farklı
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etkilerde bulunabilmesi mümkündür. Ekonomik birimler karar verirken kazanacakları ilave
gelirin ne kadarının vergiden sonra kendilerine kalacağını dikkate alacaklarından artan oranlı
vergilerin ekonomik büyümeyi daha olumsuz etkileyebileceği kabul edilmektedir.
(Turan,2008:20)
Vergilerin ekonomik etkilerine bakıldığında daha çok vergi indirimleri üzerinde durulur Arz
yönlü iktisat anlayışına göre, vergilerde indirim yapılarak toplam vergi gelirlerinin artacağı
savunulur. Vergiler çalışmaya olan yaklaşımları yönüyle de bireyler üzerinde etkili olur ve
bireylere gelirleri oranında konulduğunda geliri yüksek olan bireyler daha çok vergi ödemek
zorunda kalır. Vergilerden dolayı geliri azalan kişiler, daha çok çalışarak yaşam seviyelerini
aynı düzeyde tutmaya çalışmayı tercih edebileceği gibi daha az çalışarak ödemek zorunda
olduğu vergi miktarını da azaltma yolunu tercih eder. Vergi indirimleri bireylerin
tercihlerinde etkili olarak tasarruf ve yatırımlar üzerinde de etkili olur. Vergiler tasarruf ve
yatırımlarda artış sağlayabileceği gibi azalışa da sebep olur. Vergi indirimleri ve yatırımlar
arasındaki ilişkiye bakıldığında bunun doğrudan büyümeyi de etkilediği söylenebilir. Tasarruf
açısından bakıldığında ise, büyümenin sağlanması için tasarruf yapılması gerekir. Tasarrufları
etkileyen vergi politikaları bireylerin tercihlerinde etkili olarak tasarrufları da etkiler. Faiz,
sermaye gibi kar payı üzerinden vergi alınırsa tasarrufların maliyeti artacağı için tasarruflar
üzerinde olumsuz etki yaratır. Tasarruf maliyetini azaltan bir vergi uygulanması durumunda
ise tasarruflar artar (Temiz, 2008, s.7-9).
Bir maliye politikası aracı olarak vergilerin ekonomik büyüme hızı üzerindeki etkilerinin
irdelenmesi ekonomik kalkınma hamlelerinin yönlendirilmesi açısından son derece önemlidir.
Hiç şüphesiz ki az gelişmiş ya da düşük gelirli bir ekonomik birim ile gelişmiş ya da yüksek
gelirli bir ekonomik birim arasındaki mevcut dengesizliklerin giderilmesi bağlamında
izlenecek idari, mali ve sosyal politikalar da ekonomik büyüme sürecini doğrudan
etkileyecektir.Dolaysız vergilerdeki indirimler, vergisel teşvik mekanizmaları ve vergi
denetim mekanizmaları desteğiyle ekonomik büyümeyi olumlu doğrultuda etkilerken, dolaylı
vergiler ise benzer etkiyi tüketimin azaltılması, tasarrufların teşviki ve yurtiçi sanayiinin
gelişimine katkı sağlaması aracılığıyla oluşturmaktadır.(Çelikay,2018:38-42)
4.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
Ekonomik büyüme, üretim kapasitesinin genişletilmesi ve geliştirilmesi sürecini içermektedir
(Peterson, 1976: 387).
Ekonomik büyüme; belirli bir dönemde (genellikle bir yılda) üretim kapasitesindeki artışa
bağlı olarak mal ve hizmet üretiminde ve milli gelirde meydana gelen artıştır (Bocutoğlu vd.,
2000: 378).
Üretilen mal ve hizmet kapasitesinde meydana gelen artış ekonomik büyüme olarak
adlandırılır. Bir ülkenin ekonomik büyümesi, ülkede kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi
Hâsıla’nın sürekli olarak artması anlamına gelir. Aynı zamanda ekonomik büyüme, ülkenin
iktisadi ve sosyal refah düzeyindeki artışın en önemli göstergelerinden biridir.
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Ekonomik büyümeyle ilgili olan bir diğer kavram ise ekonomik kalkınmadır. Literatürde çok
karıştırılan bu iki kavram esasen birbirinden farklıdır. Ekonomik kalkınma, ekonomik
büyümeden daha geniş anlamlı olmakla birlikte ekonominin büyümesiyle beraber sosyal,
siyasal ve kültürel alanda da gelişmeyi de ifade eder.İnsanların hayat standartlarını,
özgürlüklerini yükselterek, tüm insanların yaşam kalitesinin arttırılması süreci olarak
açıklanmaktadır (Eren v.d.,2018:3).
Bir ülke ekonomisinin büyümesi iki şekilde gerçekleşir. Birincisi, tam istihdamın altında
kullanılan ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmaya başlanması yoluyla büyümenin
gerçekleştirilmesi, ikincisi ise potansiyel düzeyinde çalışan bir ekonomiye yeni kaynakların
aktarılması yoluyla büyümenin gerçekleştirilmesi, diğer bir ifadeyle, ekonomik kapasite
arttırılmadır.(Paksoy ve Bakan,2010:152)
Bir ülkede kişi başı düşen milli gelir artışı ile birlikte GSYH’da meydana gelen artış olarak
nitelendirilen ekonomik büyüme ile yapısal değişim ve gelişimleri içeren ekonomik kalkınma
vergi politikası ile yakından ilişkilidir. Vergi sistemleri ve uygulanan vergi politikaları
ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık arz eder. Genel olarak vergiler gelir, servet ve
harcamalar üzerinden tahsil edilir. Gelir üzerinden alınan vergiler ekonomik büyüme üzerinde
vergi indirim kanalı ile etkili olur. Vergi indirimleri, bireylerin çalışma kararları üzerinde
pozitif yönde etkiler meydana getirerek üretim ve milli gelirde artışa yol açar ve bunun
sonucunda GSYH artar.
Kalkınma süreci, milli gelir ve üretimin zaman içinde sayısal olarak artması ile birlikte,
kurumlardaki köklü değişiklikleri, ekonomik ve toplumsal yapının yeniden düzenlenmesini,
halkın değer yargılarında, dünya görüşlerinde ve davranış kalıplarındaki değişiklikleri de
kapsar. Ayrıca ekonomik ve toplumsal yapıda sözü edilen değişikliklerin
gerçekleştirilebilmesi için piyasanın işlerliğine etkide bulunabilecek düzenlemeleri de
kalkınma deyiminin kapsamında değerlendirmek mümkündür.( Siverekli Demircan,2003:99)
Eğer bir ülkede yaşayan insanların refah düzeylerinin arttırılması yanında söz konusu
ekonomide iktisadi ve sosyo-kültürel yapıyı değiştirme gayretleri varsa, o zaman
büyümeden değil ekonomik kalkınmadan bahsedilecektir. Görüldüğü üzere, kalkınma nicel
değişmelerin yanında nitel değişmeleri de kapsamaktadır. Ekonomik gelişmişlik bakımından
belli bir seviyeye gelmiş ülkeler için sorun, üretim kapasitesinin arttırılmasıdır. Bu konu
büyüme teorilerinin kapsama alanına girmektedir. Ancak, gelişme sürecini henüz
tamamlayamamış olan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için sorun, sadece gelişmiş
ülkelerin milli gelir seviyesini yakalamak değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik ve kültürel
yapının da iyileştirilmesidir. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının çözümü,
kalkınma teorilerinin konusunu oluşturmaktadır (Taban, 2011, s.2).
5) Ekonomik Büyümenin Kaynakları
Ekonomik büyümenin kaynakları arasında birçok faktör sayılabilir. Bununla birlikte genel
kabul gören ve büyüme modellerinde yer verilen kaynaklar dört faktörden
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oluşmaktadır.Bunlar;Fiziki Sermaye, İşgücü, Doğal Kaynaklar ve Teknolojik Gelişme
olarak ifade edilmektedir.
Üretimin artmasına büyük katkısı olan makinalar, aletler, ulaşım sistem ve araçları, sanayi
gereçleri, fabrika ve donanım fiziki sermayeyi oluştururlar. Sermaye birikimi, elde edilen
gelirlerin bir kısmının tasarruf edilip devam eden dönemlerdeki üretim ve geliri
fazlalaştırmak maksadıyla yatırıma dönüştürülmesiyle gerçekleşir. Eğer bir ülkedeki yeterli
düzeyde fiziki sermaye mevcut değilse fazla sayıda olan işgücünün çok fazla üretken
olmasını beklemek gerçekle bağdaşmayacaktır. Bu yüzden sermaye, büyüme arzusunda olan
bir ekonominin en önemli kaynağını oluşturmaktadır
İktisadi büyüme işgücünün miktarına ve niteliğine göre belirlenir. Bir ülkedeki işgücü arzı,
ülkedeki çalışabilir nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. Nüfus, hem nicelik hem de nitelik olarak
ekonomik üzerinde dönüştürücü etkilere sahip olduğu gibi, bir geri besleme ile ekonomide
dönüşümlerde nüfus yapısına etki etmektedir.Nüfus, üretim (arz), bölüşüm ve tüketim (talep)
sürecinin tümünde hem bu işlemleri gerçekleştiren asli, hem de bunun sonucunda söz
konusu işlerden etkilenen tali bir unsurdur. (Taban, 2011, s.19-20).
İnsanlar, üretim için gerekli olan bazı girdileri doğadan alırlar. Yer üstünde akarsular, göller,
ormanlar, toprak vb. tabiat faktörleri; yer altında ise madenler, yeraltı gazları, yeraltı suları,
petrol vb. tabiat faktörleri doğal kaynaklara örnektir (Pekin, 1995, s.17).
Doğal kaynaklar üretim artışını sağlayan, ekonomik kalkınmayı hızlandıran faktörlerden
biridir. Yapılan incelemeler doğal kaynakların dağılımı yönünden uluslararası bir eşitliğin
olmadığını ortaya koymuştur. Bazı düşüncelere göre doğal kaynakların bu adaletsiz dağılımı
gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin doğmasında etkili bir faktör olmuştur. (Unay, 1996, s.243).
Günümüzde teknolojik gelişmenin büyümeye katkısının fiziki-beşeri sermaye yatırımlarının
katkısından daha fazla olduğu da genel bir kabul görmektedir. Ayrıca geçmişte olduğu gibi,
günümüzde de iktisadi büyümenin bilinen sınırlarını aşmada teknolojik gelişme büyük katkı
yapmaktadır. Özellikle dünya da arz kaynakları sınırlı olduğu için çevreye dost teknolojik
gelişmeler hem emek ve sermayenin verimliliğini arttırmakta ve hem de insanların yüksek
yaşam standartlarını gelecekte de sürdürebilmesine yardımcı olmaktadır (Üzümcü, 2012,
s.13).

Ekonomik büyümenin en önemli belirleyicilerini oluşturan yatırımlar ve teknolojik
gelişmeden kaynaklanan kişi başına fiziki ve beşeri sermaye seviyelerindeki artışlar
oluşturmakta olup İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ulusların zenginliğini ve yoksulluğunu
belirleyen temel etken konuma gelmiştir (Pamuk, 2007: 4).Gerçekleştirilen ekonomik
büyümenin devamlılığının sağlanabilmesi için tasarruf ve yeni sermaye yatırımları ile beşeri
sermaye yatırımlarının ve yeni teknolojilerin bulunması gerekmektedir. Çünkü tasarrufların
artması, yeni sermaye mallarına yönelik yatırımların artmasına imkân tanıyarak sermaye
stokunun büyümesine neden olacak ve bu şekilde birim emek başına düşen sermaye miktarı
artacağından birim emek daha verimli hale gelecektir. Aynı şekilde yetenek ve bilgi birikimi
anlamına gelen beşeri sermayeye yapılan yatırımlar da hem verimliliğin hem de teknolojinin
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ilerlemesini sağlayacaktır. Yeni teknolojilerin bulunup yeni ürünlerin uygulamaya koyulması
da beraberinde verimlilik ve üretim artışını getirecektir. Dolayısıyla bu unsurların ekonomik
büyümeye katkısı son derece fazla olacaktır (Yıldırım, 2012: 442).
SONUÇ
Bir ülkede kişi başına düşen milli gelir artışı ile birlikte GSYH’da meydana gelen artış olarak
nitelendirilen ekonomik büyüme ile yapısal değişim ve gelişimleri içeren ekonomik kalkınma
vergi politikası ile yakından ilişkilidir.
Mali politikanın en etkin araçlarından biri olan vergi politikası etkin ve adil bir şekilde
amacına uygun kullanıldığı takdirde ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde olumlu yönde
etkide bulunur
Vergilemenin iktisadi büyüme açısından net etkisini belirlemek zordur. Vergiler tüketim ve
yatırım gibi makro ekonomik unsurlar üzerinde etkili olarak büyüme hızını yavaşlatabilir.
Diğer taraftan ise vergileme ile tasarruflar teşvik edilerek sermaye birikimi hızlandırılabilir.
Vergileme ile kaynak dağılımında etkinlik sağlanabilir ve vergileme sonucu altyapı, sağlık,
eğitim gibi pozitif dışsallığı yüksek mal ve hizmetler yoluyla büyüme hızı arttırılabilir.
Hükümetin gerekli mali kaynağı elde edememe ya da dolaysız vergi toplamadaki yetersizliği,
dolaylı vergiler ile ikame edildiği gözlenmektedir. Kamu finansman açıkları ile borç stokunun
azaltılması, ekonomik büyümeye etki eden en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir.
Dolaylı vergiler özellikle harcamalar üzerinden alınan vergiler olduğu için gelir üzerinden
alınan vergilere göre bireylerin yatırım, tasarruf gibi kararları üzerinde daha az etkiye sahiptir.
Vergi türleri itibariyle söz konusu ilişkinin niteliğine bakıldığında kurumlar vergisi ile
ekonomik büyüme arasında bu ilişkinin son derece güçlü ve ters yönlü olduğu, harcamalar
üzerinden alınan vergiler söz konusu olduğunda ise bu ilişkinin çok daha zayıf olduğu ve kimi
durumlarda da doğru yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bir sıralama yapmak
gerektiğinde büyüme üzerinde en olumsuz etkiye sahip vergilerin kurumlar vergisi olduğu,
sonra sırasıyla gelir vergisi ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin geldiği söylenebilir
Büyüme üzerinde en az etkiye sahip vergiler ise servet vergileridir.
Bu nedenle, büyüme odaklı bir vergi reformunun, vergi tabanının bir kısmının gelir
vergilerinden büyümeyi daha az olumsuz yönde etkileyen vergilere kaydırılması suretiyle
gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Kurumlar vergisi, yüksek oranlarda uygulandığında
ekonomik büyüme için bir tehdit olarak görülürken, düşük oranlarda uygulandığında ise tam
aksine bir fırsata dönüşebilmektedir. Nitekim düşük oranlı kurumlar vergisi uygulaması
sermaye birikim oranını yükselterek ekonomik kalkınmaya destek olabilir.
Ülkemizde vergi sisteminin yapılandırılması belli başlı ilkeler üzerinde şekillendirilmelidir.
Bu ilkelerin başında; vergi mevzuatının ana esaslar itibarıyla, vatandaşlar tarafından anlaşılır
ve basit bir şekilde uygulanabilir olması gelmektedir. Mevzuatın sık sık değişmeyen,
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yatırımcıların gelecek planlaması yapabilmelerine izin verecek şekilde istikrarlı ve
öngörülebilir, aynı zamanda ekonominin önünü tıkamayacak bir yapıda olması sağlanmalıdır.
KAYNAKLAR
Akdoğan Abdurrahman (2001), Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Ankara: Gazi Kitabevi
Bocutoğlu, E., Berber M. ve Çelik K. (2000). İktisada Giriş. Ankara: Akademi Yayınevi, 209,
378.
Çelikay Ferdi,(2018), “Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Hızı Üzerindeki Etkileri:
Türkiye’deki İller Örnekleminde Ampirik Bir Analiz(2005-2014)”,İktisadi İdari ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi,3(5)
Demir Murat , Sever Erşan.,(2017) “Vergi Gelirleri Ekonomik Büyüme İlişkisi: Oecd
Ülkelerine İlişkin Panel Veri Analizi”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 9 (2)
Durkaya Mehmet, Ceylan Servet .,(2006), “Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme” Maliye
Dergisi, Sayı 150
Edizdoğan, Nihat; “Kamu Maliyesi”, Güncellenmiş 9. Baskı, Bursa, 2007
Edizdoğan, Nihat; Çetinkaya, Özkan; Gümüş, Erhan; “Kamu Maliyesi”, 11.Baskı, Eylül,
2010
Eren Mehmet Vahit , Ergin Ünal Ayşe , Aydın Halil İbrahim.,(2018) “Türkiye’de Vergi
Gelirleri İle Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi”,
Göçer, İsmet; Mercan, Mehmet; Bulut, Şahin; Dam, Metin.,(2010) “Ekonomik Büyüme İle
Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı”, Sakarya11. Ekonometri ve İstatistik
Sempozyumu,İstanbul: Beta Yayınları.
Kirmanoğlu, Hülya; “Kamu Ekonomisi Analizi”, 4.Baskı, Aralık, 2012
Mucuk, M., & Alptekin, V. (2008). Türkiye’de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR
Analizi (1975-2006. Maliye Dergisi, 159-174.
Organ İbrahim, Ergen Eren.,(2017), “Türkiye’de Vergi Yükünün Ekonomik Büyümeye
Etkileri Üzerine Bir Çalışma”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Sayı 27
ÖİK. (2014). Özel İhtisas Komisyonu Raporu . Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı.
Paksoy Sadettin , Bakan Sumru,(2010), “Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikaları Ve
Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: (1980 Sonrası), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.9
S.32
Pamuk, Şevket (2007). Dünyada ve Türkiye’de İktisadi Büyüme (1820-2005),

26

Pehlivan,Osman(2019),Kamu Maliyesi,Celepler Yayın ve Dağıtım,Trabzon
Peterson, W. C. (1976). Gelir İstihdam ve Ekonomik Büyüme (Çev. S.Mutlu). Eskişehir:
Eskişehir İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, 387.
Songur, Mehmet ve Yüksel, Cihan.,(2018), “Vergi Yapısı İle Ekonomik Büyüme Arasındaki
Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”,Finans Politik&Ekonomik Yorumlar,(643)
Taban, S. (2011). İktisadi Büyüme, Kavram ve Modeller. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Topal Mehmet Hanefi ,(2017), “ Vergi Yapısının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Oecd
Ülkelerinden Ampirik Bir Kanıt”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:
5, Sayı: 3
Karayılmazlar Ekrem,Göde Bilal,(2017), “Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi,
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 10(4)
Siverekli Demircan Esra.,(2003),“ Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmaya
Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21
Turan, Taner,(2008) “Maliye Politikası Araçlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri:
Bir Literatür İncelemesi”, Sayıştay Dergisi Sayı:69
Unay, C. (1996). Makro Ekonomi. Bursa: Ekin Kitabevi.
Üzümcü, A. (2012). İktisadi Büyüme, Teori Model ve Türkiye Üzerine Gözlemler.
Yıldırım Kemal, (2012). İktisada Giriş, Ankara: Pelikan Yayıncılık

27

OKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜZAKERE BECERİLERİNE İLİŞKİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS' VIEWS ON NEGOTIATING SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATORS
Doç. Dr. Ahmet KAYA1
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü

1

Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Bölümü

2

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin sergiledikleri müzakere
becerilerini; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim kademesi, mezun
olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırma,
nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın
örneklemi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 332
öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; Özgan, Çelik ve Bozbayındır (2011)
tarafından geliştirilen ve 23 maddeden oluşan “Müzakere Becerileri Ölçeği” isimli ölçekle
elde edilmiştir. Ayrıca, kişisel bilgi formu kullanılarak demografik değişkenlerle ilgili bilgi
toplanmıştır. Çalışmada tüm değişkenler açısından anlamlı farklara rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzakere, Müzakere Becerileri, Okul Yöneticileri, Öğretmen
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the negotiation skills of school principals according to
teachers’ gender, marital status, age, last educational level, graduated faculty, school type etc.
The research was designed according to the survey model, one of the quantitative research
methods. The sample of the study consists of 332 teachers working in Kahramanmaraş and
selected by convenience sampling. The data of the research was collected with “Negotiation
Skills Scale” developed by Özgan, Çelik and Bozbayındır (2011), which has 23items. In
addition, information about demographic variables was collected by using personal
information form. There were found no significant differences in terms of all variables in the
study.
Keywords: Negotiation, Negotiation Skills, School Administrators, Teacher
GİRİŞ
İngilizce’de “negotiation” kelimesi ile bilinen müzakere kavramı; TDK sözlüğüne göre “bir
konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma” olarak tanımlanmaktadır. Oxford
çevrimiçi sözlüğünde ise müzakere etmek; “herhangi bir zorluk veya engeli aşmak için yol
bulmak” olarak ifade edilmektedir. Müzakere, iki veya daha fazla tarafın bir çeşit anlaşma,
sözleşme ve iş gibi bir veya daha fazla konuda karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme
ulaşması sürecidir. Müzakere iyi yönetildiğinde tarafları amaca ulaşmaya kendini adamış ve
sonuçlarıyla kişileri mutlu eden karşılıklı anlaşma süreci oluşur (Cohen, 2002: 3, akt. Kaya ve
Yılmaz, 2015).
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Müzakere, anlaşmazlık içinde olan taraflar arasındaki çatışmaları çözmek için kullanılan bir
yoldur ( Lewicki & Litterer, 1985 akt. Watson, Haines & Bretherton, 1996). Hatta müzakere
anlaşmazlıkların çözümüdür (Law Office Management & Administration Report, 2005).
Müzakereler çatışmaların ve farklılıkların yönetimine yapıcı bir şekilde fayda sağlayabilir
(Quinlan, 2004). Müzakerelerde kendi isteklerini ileri sürme ihtiyacı ve karşı tarafın
isteklerini karşılama arasındaki gerilim daima mevcuttur (Hoffman, 1990: 9; , akt. Kaya ve
Yılmaz, 2015).
Etkili bir şekilde müzakere edebilmek için; insanları okumayı öğrenme, iki yönlü bakış açısı
geliştirme, müzakere ettiği kişiyi tanıma, insanlar ve konumları arasına bir çizgi çizme,
müzakereleri yetişkin bireyler olarak sürdürme ve müzakerelere karşı pozitif tutumu sürdürme
gibi taktikler uygulanabilir (Dolan, 2006: 4-9; akt. Yılmaz, 2014). ). Çift yönlü iletişim
kurma, duygularla baş etme yollarını bilme, etkili dinleme, güven atmosferinin oluşturulması,
çözümden yana olma, empati kurma vb. özellikler de etkili müzakere yolları olarak sayılabilir.
Müzakere becerileri, kişiler arası ve gruplar arası çatışmaları yönetmek için gereklidir.
Yöneticiler zamanlarının beşte birini çatışmalarla uğraşarak geçirdikleri için, yöneticilerin
etkili bir şekilde nasıl müzakere edileceğini bilmeleri gerekmektedir. Bazen yöneticilerin;
astlarıyla, üstleriyle, aynı görevdeki meslektaşlarıyla müzakere etmesi ve diğer zamanlarda
astları arasındaki çatışmalara arabuluculuk etmesi gerekmektedir (Rahim, 2001: 123; akt.
Yılmaz, 2014).).
MÜZAKERE BECERİLERİ
Bireyler doğal olarak, hemen hemen her mesleğin icrasında bazı zorluklarla karşılaşılırlar.
Karşılaşılan bu sorunları çözebilmek için, bireylerin ve yöneticilerin kişisel becerileri sahip
olmalarının yanı sıra iletişim yoluyla paydaşlarla müzakere etme becerilerine sahip olmaları
görev yapılan örgütün hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir yere sahiptir.
Carrel ve Heavrin’in Pratik Müzakere Taktikleri (Carrel & Heavrin, 2004: 42-158; akt.
Yılmaz, 2014):
1. Duyguları kontrol etme,
2. Ortak ilgi alanları bulma,
3. Konuları gruplama,
4. Tavır takınma,
5. Çok yönlü seçenekler önerme,
6. Esnek olma,
7. Abartmama,
8. Gerilimi önleme,
9. Arkadaş canlısı olma.
Dolan’ın Müzakere Taktikleri (Dolan, 2006: 4-9; akt. Yılmaz, 2014):
1. İnsanları okumayı öğrenme,
2. İki yönlü bakış açısı geliştirme,
3. Müzakere ettiğiniz kişiyi tanıma,
4. İnsanlar ve konumları arasına bir çizgi çizme,
5. Müzakereleri yetişkin bireyler olarak sürdürme,
6. Müzakerelere karşı pozitif tutumu sürdürme.
Bu açıdan okul yöneticilerinin müzakere becerilerine sahip olmaları etkili okul yönetimi için
önem taşımaktadır.
Bu amaçla çalışmada şu sorulara cevaplar aranmıştır:
1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin müzakere
becerilerinin demografik değişkenlere göre düzeyi nedir ?
2- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere becerileri
ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır ?
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3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere becerileri
ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
4- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere becerileri
ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
5- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere becerileri
ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
6- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere becerileri
ile okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere becerileri
ile mezun olunan okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
YÖNTEM
ARAŞTIRMANIN MODELİ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere becerilerini
katılımcıların çeşitli demografik özelliklerine göre incelenmesinin hedeflendiği bu
araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama
modeli; geniş kitle ile çalışma imkânı vererek araştırmaya katılanların görüşleri alındığı
araştırmalardır (Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017, s. 184).
EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş merkezdeki okullarda çalışmakta olan ilkokul,
ortaokul ve lise öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, Kahramanmaraş’ta
görev yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 332 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma
için toplanan verilerden 9 tanesinin ölçek formunun boş bırakılması sebebiyle toplam puanları
hesaplanamadığından dolayı analiz sürecinden çıkarılmıştır. Geriye kalan 323 veri ile
analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 323 öğretmene ait demografik özellikler
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri
Demografik
Kategoriler
n
Özellikler
101
Kadın
Cinsiyet
221
Erkek
322
Toplam
245
Evli
Medeni Durum
74
Durum
Bekâr
2
Diğer
321
Toplam
11
Mezuniyet
Önlisans
Lisans
279
28
Lisansüstü
318
Toplam
101
30 yaş ve altı
161
31-40 yaş arası
Yaş
4l-50 yaş arası
48
9
51 yaş ve üzeri
319
Toplam
127
Okul Türü
İlkokul
112
Ortaokul
1
İmamHatipOrtaokulu

%
31,3
68,4
99,7
75,9
22,9
0,6
99,4
3,4
86,4
8,7
98,5
31,3
49,8
14,9
2,8
98,8
39,3
34,7
0,3
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69
21,4
Lise
309
95,7
Toplam
255
78,9
Fakülte
Eğitim Fakültesi
66
20,4
Diğer
321
99,4
Toplam
Tablo 1’de verilen kişisel bilgilerin sayıları bazı anket formlarında yer alan boş cevaplardan
dolayı katılımın %100’ünü ifade etmemektedir. Bulgulara göre cinsiyet değişkeninde
öğretmenlerin 101’i (%31,3) kadın; 221’i (%68,4) erkektir. Medeni durum değişkeninde
katılımcıların 245’i (%75,9) evli; 74’ü (%22,9) bekâr; 2’si (%0,6) ise diğer grubunda yer
almaktadır. Mezuniyet değişkeninde 11 katılımcı (%3,4) önlisans mezunu; 279 katılımcı
(86,4) lisans mezunu; 28 katılımcı (%8,7) ise lisansüstü mezunudur. Yaş değişkenine
bakıldığında katılımcılardan 9’u (%2,8) 51 yaş ve üzeri grubunda yer almaktadır. Okul türü
değişkeninde en az katılımcıya sahip grup İHO iken; en fazla katılımcının olduğu grup
ilkokuldur. Fakülte değişkeninde eğitim fakültesi mezunu 255 (%78,9) katılımcı yer
almaktadır.
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin müzakere becerilerinin çeşitli
değişkenlere göre incelendiği bu araştırma kapsamında katılımcılara iki adet form verilmiştir.
Bunlardan birincisi; katılımcılar hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan “Kişisel Bilgiler Anket
Formu”dur. Kişisel bilgiler anket formunda katılımcılara cinsiyet, medeni durum, yaş,
mezuniyet, mezun olunan fakülte ve okul türü hakkında sorular yöneltilmiştir.
İkinci form ise; Özgan, Çelik ve Bozbayındır (2011) tarafından geliştirilen 5’li Likert Tipinde
ve 23 maddeden oluşan “Müzakere Becerileri Ölçeği” isimli ölçektir. Ölçeğin geçerlilik ve
güvenirlik çalışmaları ölçeği geliştirenler tarafından yapılmış olup geçerlilik için açımlayıcı
ve doğrulayıcı factor analizinden faydalanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach’s Alpha
değeri hesaplanmış ve 0,98 olarak bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin iki
boyutlu olduğu tespit edilmiştir. “Güven ortamı oluşturma” boyutu ile “Çözümden yana
olma” boyutu için de güvenirlik analizleri yüksek düzey olduğu belirtilmiştir. Bu araştırma
için ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri ise 0,981’dir.
VERİ ANALİZ YÖNTEMİ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin müzakere
becerilerinin bazı demografik özelliklere göre analizlerinin yapıldığı bu çalışmadaki analizler
SPSS 21.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart
sapma, frekans, yüzdelik alma gibi betimsel istatistik bilgilerine başvurulmuştur.
Araştırmanın analizlerinin parametrik ya da parametrik olmayan testlerden hangisinden
yararlanılması gerektiğine karar verebilmek amacıyla normallik varsayımları incelenmiştir.
Bunun için öncelikle çarpıklık- basıklık değerleri ile standart hatalarına oranları hesaplanmış
olup ±1,96 değerleri arasında olup olmadığı incelenmiştir. Sonuçlara göre her bir değişken
için incelenen değerlerin tüm gruplar için ±1,96 değerleri arasında olması gerekmektedir
(Can, 2017, s.85). İncelenen değerlerin her grup için bu değer aralığında olmadığı
görülmüştür. Bu sebeple normal dağılım göstermediği söylenebilmektedir.
Normallik varsayımı kontrollerinden bir diğeri olan normallik testleri sonuçlarına göre
Kolmogorov-Smirnov testinin p<0,05 olduğu gruplar bulunmaktadır. Bu değerin p>0,05
olması normal dağılım olduğunu göstermekte olduğu için normallik varsayımı bu analizde de
sağlanmamıştır. Normallik varsayımı kontrolü için bakılan Histogram, Q-Q Plot ve gövdeyaprak grafiği incelemelerine göre de bazı gruplarda çarpıklıklar ve sapmalar olduğu
görülmüştür. Dolayısıyla tüm bunların toplamında verilerin normal dağılım göstermediği
kabul edilmiştir.
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Araştırma sorularının cevaplanabilmesi için kullanılacak olan fark analizi testlerinden nonparametrik testlerin kullanılması uygun görülmüştür. İki grubun olduğu durumlarda Mann
Whitney U testi kullanılırken; ikiden fazla grubun olduğu durumlarda Kruskal Wallis H testi
ile analizler yapılmıştır. Tüm bunlarda anlamlılık düzeyi p=0,05 değeri olarak ele alınmıştır.
BULGULAR
1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin müzakere
becerilerinin demografik değişkenlere göre düzeyi nedir ?
Tablo 2. Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Müzakere Becerilerinin
Betimleyici İstatistiksel Bilgileri
Değişkenler
Kategoriler
n
X̅
SS
101
77,89
20,319
Cinsiyet
Kadın
221
80,25
19,258
Erkek
322
79,51
19,596
Toplam
245
79,71
20,142
Medeni Durum
Evli
74
78,61
17,732
Bekâr
2
72,00
4,243
Diğer
321
79,40
19,537
Toplam
101
78,34
19,496
Yaş
30 yaş ve altı
161
81,34
19,318
31-40 yaş
48
75,13
20,228
41-50 yaş
9
85,22
22,873
50 yaş +
319
79,56
19,669
Toplam
11
81,55
24,639
Mezuniyet
Önlisans
279
78,77
19,289
Lisans
28
84,46
19,830
Lisansüstü
318
79,37
19,537
Toplam
255
78,82
19,947
Fakülte
Eğitim F.
66
81,94
18,107
Diğer F.
321
79,46
19,596
Toplam
127
77,72
20,889
Okul Türü
İlkokul
112
80,85
19,073
Ortaokul
1
82,00
İHO
69
80,14
18,987
Lise
309
79,41
19,781
Toplam
Araştırmaya katılan Öğretmenlerin algıladıkları okul yöneticilerinin müzakere becerilerine
gore toplam puanlarının artimetik ortalamaları ve standart sapma puanları dikkate alındığında
erkek katılımcıların (X̅=80,25; SS=19,258) kadınlara (X̅=77,89; SS=20,319) gore daha yüksek
bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Değişkenler incelendiğinde medeni durum
değişkeninde evil katılımcıların bekâr katılımcılara gore daha yüksek toplam puan
ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Yaş değişkeninde en yüksek toplam puan
ortalamasına sahip olan grubun 50 yaş ve üzeri olduğu çıkmıştır. Ancak bu durum grubun
frekansının az olması ile orantılıdır. Mezuniyet değişkeninden “Diğer” grubu eğitim
Fakültesi” grubuna göre daha yüksek ortalamaya sahiptir (X̅=81,94; SS=18,104). Okul türü
değişkeninde ise en düşük ortalama ilkokulda çalışan öğretmenlere aittir (X̅=77,72;
SS=20,889).
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2- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere
becerileri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
Tablo 3. Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Cinsiyet Değişkenine
Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Boyutlar
Cinsiyet
n
Sıra
Sıra
U
p
Ortalaması
Toplamı
Güven
Ortamı Olş.

Kadın

101

153,02

15455,00 10304,00 0,269

Erkek

221

165,38

36548,00

Çözümden
Yana Olma

Kadın

101

152,24

15376,00 10225,00 0,227

Erkek

221

165,73

36627,00

Toplam

Kadın

101

152,55

15408,00 10257,00 0,244

Erkek

221

165,59

36595,00

Tablo 3’te yer alan analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul
yöneticilerinin müzakere becerilerinin öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık
olmadığı ortaya çıkmıştır (U= 10257,00; z=-1,166; p>0,05).
3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere
becerileri ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık
var mıdır?
Tablo 4. Okul Yöneticilerinin Müzakere Becerileri ile Katılımcıların Okuduğu Fakülte
Türü Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U Sonuçları
Boyutlar
Fakülte
n
Sıra
Sıra
U
p
Ortalaması
Toplamı
Güven
Ortamı Olş.

Eğitim

255

158,90

40518,50 7878,50

Diğer

66

169,13

11162,50

Çözümden
Yana Olma

Eğitim

255

156,35

39870,50 7230,50

Diğer

66

178,95

11810,50

Toplam

Eğitim

255

157,88

40259,00 7619,00

Diğer

66

173,06

11422,00

0,424

0,077

0,236

Tablo 4 incelendiğinde, okul yöneticilerinin müzakere becerileri ile öğretmenlerin
mezun olduğu fakülte türü arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (U=7619; z= 1,185; p>0,05)
4- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere
becerileri ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
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Tablo 5. Okul Yöneticilerinin Müzakere Becerilerinin Medeni Durum Değişkenine Göre
Fark Analizlerinin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Boyutlar
Medeni
n
Sıra
Sıra
U
p
Durum
Ortalaması
Toplamı
Güven
Ortamı Olş.

Evli

245

162,07

39706,50 8558,50

Bekâr

74

153,16

11333,50

Çözümden
Yana Olma

Evli

245

162,19

39736,50 8528,50

Bekâr

74

152,75

11303,50

Toplam

Evli

245

162,13

39723,00 8542,00

Bekâr

74

152,93

11317,00

0,466

0,440

0,452

Tablo 5’te yer alan analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul
yöneticilerinin müzakere becerileri ile öğretmenlerin medeni durumları arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı tespit edilmiştir (U=8542,50; z=-0,452; p>0,05).
5- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere
becerileri ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
Tablo 6. Okul Yöneticilerinin Müzakere Becerileri ile Yaş Değişkeni Arasındaki Fark
Analizinin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Yaş
n
Sıra ortalaması
Sd
χ2
P
Güven Ortamı

30
yaş
101
154,04
3
4,997 0,172
altı
Oluşturma
31-40 yaş
161
169,11
41-50 yaş
48
138,44
51 yaş +
9
178,78
Çözümden Yana
30
yaş
101
152,77
3
4,115 0,249
altı
Olma
31-40 yaş
161
168,49
41-50 yaş
48
142,83
51 yaş +
9
180,72
Toplam
30
yaş
101
153,07
3
4,757 0,190
altı
31-40 yaş
161
169,25
41-50 yaş
48
140,17
51 yaş +
9
178,06
Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin
müzakere becerileri ile öğretmenlerin yaş değişkeni arasında manidar bir farklılık olmadığı
tespit edilmiştir (χ2=4,757; p>0,05).
6- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere
becerileri ile okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
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Tablo 7. Okul Yöneticilerinin Müzakere Becerileri ile Okul Türü Değişkenine Göre
Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Okul
n
Sıra ortalaması
Sd
χ2
P
Türü
Güven Ortamı
İlkokul
127
147,65
3
1,673 0,643
Oluşturma
Ortaokul
112
162,39
İ.H.O
1
170,50
Lise
69
156,30
Çözümden Yana
İlkokul
127
148,16
3
1,812 0,612
Olma
Ortaokul
112
163,57
İ.H.O
1
142,00
Lise
69
153,88
İlkokul
127
147,82
3
1,647 0,649
Toplam
Ortaokul
112
162,64
İ.H.O
1
159,50
Lise
69
155,74
Tablo 7 incelendiğinde yapılan Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre öğretmenlerin
algılarına doğrultusunda okul yöneticilerinin müzakere becerileri ile öğretmenlerin okul türleri
arasında ölçek genelinde ve tüm alt boyutlarda anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir
(χ2=1,647; p>0,05).
7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere
becerileri ile mezun olunan okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık
var mıdır?
Tablo 8. Okul Yöneticilerinin Müzakere Becerileri ile Mezun Olunan Okul Türü
Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Mezuniyet
n
Sıra ortalaması
Sd
χ2

p

Güven Ortamı
Oluşturma

Önlisans
11
154,88
2
1,816 0,403
Lisans
279
157,45
Lisansüstü
28
181,79
Çözümden Yana
Önlisans
11
174,14
2
2,363 0,307
Olma
Lisans
279
156,59
Lisansüstü
28
182,79
Toplam
Önlisans
11
161,45
2
1,901 0,387
Lisans
279
157,14
Lisansüstü
28
182,23
Tablo 8’deki bilgiler incelendiğinde öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin
müzakere becerileri ile öğretmenlerin mezuniyetleri arasında ölçek genelinde ve alt boyutlarda
anlamlı fark olmadığı görülmektedir (χ2=1,901; p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin müzakere becerileri ile
cinsiyet, mezun olunan fakülte, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim kademesi,
okul türü değişkenleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık tespit edilememiştir.
Özgan ve diğerleri (2010) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin cinsiyet değişkeni ile okul
yöneticilerinin müzakere becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık olmadığı
belirlemesine karşın Yılmaz, (2014) tarafından yapılan araştırmada da bu bulguların aksi
nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin cinsiyet değişkeni ile okul
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yöneticilerinin müzakere becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca Yılmaz (2014) tarafından yapılan araştırmalarda da bu bulguları
destekler nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin medeni durumı okul ile
okul yöneticilerinin müzakere becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık olmadığı
belirlenmiştir.
Özgan ve diğerleri (2010) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin yaş değişkeni ile okul
yöneticilerinin müzakere becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık olmadığı
belirlemesine karşın Yılmaz, (2014) tarafından yapılan araştırmada da bu bulguların aksi
nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin yaş değişkeni ile okul
yöneticilerinin müzakere becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık olduğu
belirlenmiştir.
Özgan ve diğerleri (2010) ve Yılmaz, (2014) tarafından yapılan araştırmalarda da bu bulguları
destekler nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin mezun oldukları okul ile
okul yöneticilerinin müzakere becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık olmadığı
belirlenmiştir.
Yılmaz, (2014) da bu araştırma bulgularına paralel olarak, okul yöneticilerinin müzakere
becerileri düzeyine yönelik öğretmen görüşlerinin, görev yapılan okul türü değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermediğini tespit etmiştir. Yılmaz, (2014) da bu araştırma bulgularına
paralel olarak, okul yöneticilerinin müzakere becerileri düzeyine yönelik öğretmen
görüşlerinin, mezun olunan en son eğitim kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermediğini tespit etmiştir. Sonuç olarak okulların son derece etkili yönetilebilmeleri için
müzakere becerileri hayati bir role sahip olup tüm yöneticilerin bu becerilere sahip
olabilmeleri için gereken tedbirler alınmalıdır.
Müzakere becerileri farklı yönetsel ve örgütsel kavramlar (örgütsel bağlılık, örgütsel adalet,
örgütsel sağlık, örgütsel güven vb.) üzerindeki etkisi incelenebilir. Araştırma farklı
örneklemlerde yapılabilir. Araştırma farklı yöntemlerle yapılabilir (karma, nitel, deneysel vb.)
olmak üzere. Araştırma farklı sektörlerde yapılabilir (sağlık, emniyet, adalet, spor, hizmet,
pazarlama vb.) olmak üzere. Bu sayede araştırma sonuçlarını genelleştirme durumu mümkün
hâle gelebilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri etkileşimci
liderlik davranışlarını; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim kademesi,
mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre incelemektir.
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın
örneklemi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 311
öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; Bass (1985) tarafından geliştirilen ve Demir
ve Okan (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan 10 maddeden oluşan “Etkileşimci Liderlik”
isimli ölçekle elde edilmiştir. Ayrıca, kişisel bilgi formu kullanılarak demografik
değişkenlerle ilgili bilgi toplanmıştır. Çalışmada tüm değişkenler açısından anlamlı farklara
rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkileşimci Liderlik, Liderlik, Okul Yöneticileri, Öğretmen
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the transactional leadership behaviors of school
administrators according to teachers’ gender, marital status, age, last educational level,
graduated faculty, school type. The research is designed according to the survey model, one
of the quantitative research methods. The sample of the study consists of 311 teachers
working in Kahramanmaraş, selected by convenience sampling. The data of the research was
collected with “Interactive Leadership Scale” developed by Bass (1985) and adapted into
Turkish by Demir and Okan (2008). In addition, information about demographic variables
will be collected by using personal information form. There were found no significant
differences in terms of all variables in the study.
Keywords: Transactional Leadership, Leadership, School Administrators, Teacher
GİRİŞ
Liderlik kavramının değişmesinin asıl nedeni günümüz modern liderlik teoremlerinin
değişmesinden kaynaklanmaktadır (Zel, 2001, s.151). Etkileşimci lider; işletmelerde yetkisini
ve bu durumdan kaynaklanan otorite gücünü izleyenlerini ödüllendirmek amacıyla
kullanmaktadır. Bu yöntemi kullanan liderler dönüşümlere ve yeniliklere açık olmamakta,
aslında mevcut durumu iyi hale getirme yolunu uygulamaktadırlar (Bass, 1985,
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s.12).Etkileşimci liderlik bakış açısı; günümüz yönetim yaklaşımlarının örgütü; açık bir
sistem olarak görmeleri gerçeğine bağlı bir yaklaşımdır. Bu etkileşim çeşidi, günümüz
örgütlerinin değişim süreci içinde olduğunu bize göstermektedir. Bu süreç, örgütlerin bu
dönüşümü düzgün bir şekilde göğüsleyebilecek liderlere sahip olmasını zorunlu kılmaktadır.
ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK KAVRAMI
Bass, liderlik kavramıyla alakalı günümüzde yapılan tanım ve sınıflandırmaların artık yetersiz
kaldığını çağa ayak uyduramadığını ileri sürmüştür. Liderlerin yönetmiş olduğu
personellerinden isteklerini açık bir şekilde ifade eden ve personellerden beklenen
performansı göstermeleri halinde ne tarz bir ödül alacaklarını açıklayan liderleri, etkileşimci
lider olarak tanımlamaktadır (Bass, 1985, s.12).
Bass, bu yaklaşımın izleyicilere; işletmede lidere ayak uydurma, karşılıklı etkileşimin bir
sonucu olarak, lideri doğru şekilde anlama ve hatta lideri etkileyici rolü yüklediğini iddia
etmiştir. Bu sürecin nasıl işleyeceğini Bass; takipçilerin işletme bünyesinde sahip oldukları
gücü, liderde var olan güce dayandırmaktadır. Liderin gücünü ise; izleyenlerin lidere duymuş
oldukları güven ile izleyenlerine sunmuş bulunduğu maddi ve sosyal tetikleyici veya ödülleri
üzerindeki yetkisi ile açıklamaktadır (Epitropaki ve Martin, 2005, s.573). Etkileşimci liderlik
alt çalışanla ile üst çalışanın aralarında olan karşılıklı bağımlılığa dayandırılmaktadır. Bu
taraftan baktığımızda etkileşimci liderlik, hem çalışanların liderlerin beklentilerini yerine
getirmelerine karşılık, liderlerin de çalışanların beklentilerini yerine getirmesi olarak
açıklanmaktadır (Yılmaz, 2006, s.25).
Etkileşimci liderler, örgütlerde liderliği dört başlıkta gerçekleştirmektedirler. Bu başlıklar,
koşullu ödüllendirme, aktif olarak istisnalarla yönetim, pasif olarak istisnalarla yönetim ve
serbest bırakıcı liderlik olarak dörde ayrılmaktadır (Bass, 2003, s.44).
Bu alt başlıklardan birincisi koşullu ödüllendirmedir. Çalışanlar, hedeflere ulaşmaları halinde
beklemekte oldukları ödüllere sahip olabileceklerine inanmaktadırlar. Liderler, personelleri
işletme içerisinde başarılı performansları sonucu olarak ödüllendirmektedirler. Bu ödüller
sadece maddi değil aynı zamanda sosyal ihtiyaçlara yönelikte olabilmektedir (Yılmaz, 2006,
s.25). Bass’a göre etkileşimci lider, çalışanlar ile arasında karşılık sözleşme yapmakta ve bu
sözleşme her iki tarafa da sorumluluklar yüklemektedir (Bass, 1985, s.122).Etkileşimci lider,
çalışanlarının işletmeyi hedeflerine ulaştırma sürecinde personelin ihtiyacı olan yetenekleri,
personelin kullanabileceği şekilde ona sunmayı amaçlar (Zeleznik, 1990, s.53). İkinci alt
başlık olarak istisnalarla yönetimdir. Bu istisnalarla yönetimin aktif ve pasif olarak iki başlık
altında alabiliriz. Lider, örgüt içinde yaşanan olumsuz durumlarda ortaya çıkar ve var
olduğunu hissettirir (Celep, 2004, s.61). İstisnalarla yönetim, öncellikle örgüt içinde
personelle ilgili veya örgütün genel gidişatıyla ilgili yaşanan sıkıntılar doğrultusunda
başvurulan bir yöntemdir (Dilek, 2005, s.45). Aktif istisnalar yönetiminde etkileşimci lider,
çalışanların geçmişten bugüne gelen faaliyetlerini daha etkili ve verimli kulmak üzere iş
yapılması yolunu seçmiştir. İşin baş safhasında belirli standartlar belirlenir ve bir sıkıntı
çıkana kadar herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Bu yönetim şeklinde sıkıntının
oluşmasına neden olan hatalara odaklanılması ve ceza uygulanması çalışanlar üzerinde
olumsuz etki yaratabilir. Pasif istisnalarla yönetim durumunda ise lider bir sorunun çıkmasını
bekler, sorun çıkmaması için herhangi bir önlem almaz (Celep, 2004, s.61). Bunu benimseyen
etkileşimci lider, genelde ortaya çıkan sorunlara herhangi bir çözüm için çaba sarfetmez ve
işletme içindeki faaliyetlerle ilgili sıkıntılara, çalışanlarından çözüm önerisi bekler. Çalışanlar
tarafından gelen önerilerin üzerinde kafa yormaz ve alternatif önerileri de tartışmaya açmaz.
Çoğu zamanda gelen çözüm önerilerini kabul eder.
Etkileşimci liderliğin son alt başlığı olan serbest bırakıcı liderlik anlayışı ise etkileşimci
liderliğin alt başlığı olarak ele alınmasından ayrı olarak, farklı bir liderlik davranışı olarak
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görülmektedir. Liderin, işletme içerisindeki görevi ile çalışanların görevi arasında herhangi
bir fark yoktur. Lider işletme içerisinde güç kullanmaktan kaçınır. İşletmenin hedeflerinin
belirlenmesinde ve bu hedeflere ulaşmada, çalışanlar söz sahibidirler. Lider, işletmenin dış
çevresinden, çalışanların istedikleri veya ihtiyaç duyduğu kaynak ve bilgiyi temin etmekle
görevlidir. İşletmenin iç yapısında çalışanlar birbirleri üzerinde ve kendi üzerlerinde bir
kontrol mekanizması sağlamaktadırlar (Kılınç, 1996, s.67).
Çoğu araştırmanın anlattığı şudur ki, serbest bırakıcı liderlik düşüncesi ile çalışanların
performansı, örgüt içinde sergiledikleri çaba arasında olumsuz bir ilişki vardır (Dilek, 2005,
s.55). Cancedda ve arkadaşları (2001)etkileşimci liderlerin bakış açısını ödüle dayalı bir
yaklaşım olduğunu anlatmıştır. Araştırmalarında bu liderlik anlayışının, izleyenlerin birçok
farklı isteğini hesaba almayı zor bir iş olarak görmekte olduğunu söylemişlerdir (Cancedda,
Alimo, Mecalfe, Wahl and Holgersan, 2001, s.36).
İzleyenler liderin vaadleri, uyarmaları, disiplini ve ödülleriyle motive olur. Çalışanlar ile lider
arasında bir anlaşma vardır ve lider bu anlaşmaya uyulup uyulmamasına göre harekete geçer.
Örneğin etkileşimci bakış açısını uygulayan bir ebeveyn ile pazarlık yapan bir çocuğun
televizyon izlemesi karşılığında, daha sonra çocuk ebeveynin isteği doğrultusunda derslerine
oturur. Koh (1995) ise etkileşimsel liderliği örgörülü (proaktif) olmadığını tepkisel (reaktif)
davranışlar sergilediğini vurgular (Koh vd., 1995). Bu açıdan okul yöneticilerinin etkileşimci
liderlik becerileri etkili okul yönetiminde önem taşımaktadır.
Bu çalışmada bu açıdan şu sorulara cevaplar aranmıştır:
1)Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının demografik değişkenlere göre düzeyi nedir?
2) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık
var mıdır?
3) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında anlamlı
düzeyde bir farklılık var mıdır?
4) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir
farklılık var mıdır?
5) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var
mıdır?
6) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının ile görev yapılan okul türü değişkeni arasında anlamlı
düzeyde bir farklılık var mıdır?
7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışları ile mezun olunan akademik seviye değişkeni arasında anlamlı
düzeyde bir farklılık var mıdır?
YÖNTEM
ARAŞTIRMANIN MODELİ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim
kademesi, mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre
incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama
modeli kullanılmıştır. Tarama modeli; “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların
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görüşlerinin ya da ilgi, beceri, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer
araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalara” (Büyüköztürk,
Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017, s. 184) denmektedir.
EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın evreni, Kahramanmaraş merkezdeki okullarda görev yapmakta olan
öğretmenlerden oluşmaktadır. Evreni temsil edecek örneklem ise; Kahramanmaraş’ta görev
yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 311 öğretmenden meydana gelmektedir. Ancak;
araştırmaya katılan 5 kişinin ölçekteki soruları cevaplamamış olması sebebiyle toplam
puanları hesaplanamadığı için örneklemden çıkarılmış, veri analizleri 306 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir. Uygun, kazara ya da elverişli örnekleme yöntemi olarak da kullanılan bu
örnekleme yönteminde katılımcıya ulaşılabilme açısından daha fazla imkânın olduğu bir
örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2017, s. 95). Araştırmaya katılan öğretmenlere
yönelik demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri
Demografik
Kategoriler
n
Özellikler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam
Medeni Durum
Evli
Durum
Bekar
Diğer
Toplam
Mezuniyet
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
30 yaş ve altı
31-40 yaş arası
Yaş
4l-50 yaş arası
51 yaş ve üzeri
Toplam
Okul Türü
İlkokul
Ortaokul
İmamHatipOrtaokulu
Lise
Toplam
Fakülte
Eğitim Fakültesi
Diğer
Toplam

%
97
209
306
236
68
1
305
10
265
27
302
93
158
47
6
304
121
105
1
65
292
246
48
304

31,7
68,3
100,0
77,1
22,2
0,3
99,6
3,3
86,6
8,8
98,7
30,4
51,6
15,4
2,0
99,4
39,5
34,3
0,3
21,2
95,7
80,4
19,0
99,4

Tablo 1’de verilen demografik özelliklere göre kişisel bilgiler formunda yer alan sorulardan
bazıları boş bırakıldığı için katılımcıların toplam sayısı ve yüzdelikleri farklılık
göstermektedir. Tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmenlerin
209’u’si (%68,3) erkek; 97’si (%31,7) kadın katılımcıdır. Medeni durum değişkenine
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bakıldığında katılımcıların 236’sı (%77,1) evli; 68’i (%22,2) bekâr; 1’i (%0,3) ise diğer
olarak işaretleme yapmıştır. Araştırmaya katılanların 10’u (%3,3) önlisans mezunu; 265’i
(%86,6) lisans mezunu; 27’si (%8,8) ise lisansüstü mezunudur. Yaş değişkeninde en fazla
katılımcının yer aldığı yaş grubu 158 (%51,6) katılımcı ile 31-40 yaş aralığı olarak
görülmektedir. Okul türü değişkeninde katılımcıların 121’i (%39,5) ilkokul; 105’i (%34,3)
ortaokul öğretmeni; 1’i (%0,3) imam hatip ortaokulu; 65’i (%21,2) ise lisede görev
yapmaktadır. Ayrıca katılımcıların mezun olduğu fakülte türünde eğitim fakültesinden mezun
olanlar 246 (%80,4); diğer fakültelerden mezun olanlar 48 (%19,0) kişiden oluşmaktadır.
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin gösterdikleri etkileşimci liderlik
davranışlarının; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim kademesi, mezun
olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesinin
amaçlandığı bu araştırmada katılımcılara iki adet form verilmiştir. Bunlardan ilki;
katılımcıların demografik özellikleri hakkında bilgi edinmeyi sağlayacak olan “Kişisel
Bilgiler Anket Formu”dur. Kişisel Bilgiler Anket Formunda cinsiyet, medeni durum, yaş,
mezuniyet, mezun olunan fakülte ve çalışılan okulun türü soruları yer almaktadır. İkinci form
ise Bass (1985) tarafından geliştirilen ve Demir ve Okan (2008) tarafından Türkçeye
uyarlanan 10 maddeden oluşan “Etkileşimci Liderlik” ölçeğidir.
VERİ ANALİZ YÖNTEMİ
Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin gösterdikleri etkileşimci liderlik
davranışlarının çeşitli değişkenlere göre analizlerinin yapılmasının hedeflendiği bu
araştırmada gerekli olan analizler SPSS 21.0 programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde
aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde gibi betimleyici istatistiksel bilgilerden
yararlanılmıştır.
Araştırmanın soruları ekseninde hangi analiz yöntemlerinin uygulanacağına karar
verilebilmesi için öncelikle verilerin normallik varsayımın kontrol edilmesi gerekmektedir.
Verilerin normallik varsayımlarının kontrolünde tüm değişkenler için ayrı ayrı analizler
yapılmıştır. İncelenen çarpıklık-basıklık değerleri, normallik testleri, Histogram ve Q-Q Plot
grafiğine göre tüm verilerin normal dağılım göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Medeni
durum ve okul türü değişkenlerinde ise az sayıda katılımcıların olduğu gruplar çıkarılarak
analiz yapılmıştır.
Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin gösterdikleri etkileşimci liderlik
davranışlarının çeşitli değişkenlere göre fark analizlerinin yapılabilmesi için iki grubun
olduğu durumlarda parametrik olmayan test yöntemlerinden Mann Whitney U testi
kullanılmıştır. İkiden fazla grubun olduğu durumlarda ise parametrik olmayan testlerden olan
Kruskall Wallis H testi uygulanmıştır. Analizlerin yorumlanmasında p=0,05 anlamlılık düzeyi
referans olarak alınmıştır
BULGULAR
1)Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının demografik değişkenlere göre düzeyi nedir?
Tablo 2
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Etkileşimci Liderlik Davranışlarının Betimleyici
İstatistiksel Bilgileri
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Değişkenler
Cinsiyet

Kategoriler
Kadın

n
97

X̅
28,89

SS
6,84

209
28,70
6,95
Erkek
306
28,76
6,90
Toplam
236
28,46
6,84
Medeni Durum
Evli
68
29,95
7,07
Bekâr
1
25,00
--Diğer
305
28,76
6,90
Toplam
93
29,96
6,88
Yaş
30 yaş ve altı
158
28,37
6,90
31-40 yaş
47
27,55
7,08
41-50 yaş
6
29,50
5,95
50 yaş +
304
28,76
6,90
Toplam
10
29,60
7,15
Mezuniyet
Önlisans
265
28,67
6,90
Lisans
27
28,62
6,75
Lisansüstü
302
28,76
6,90
Toplam
246
28,54
6,88
Fakülte
Eğitim F.
58
29,68
7,01
Diğer F.
304
28,76
6,90
Toplam
121
27,90
6,59
Okul Türü
İlkokul
105
29,13
7,54
Ortaokul
1
23,00
--İHO
65
29,75
6,37
Lise
292
28,76
6,90
Toplam
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algıladıkları okul yöneticilerinin gösterdikleri etkileşimci
liderlik davranışlarına göre toplam puanlarının artimetik ortalamaları ve standart sapma
puanları dikkate alındığında kadın katılımcıların (X̅=28,89; SS=6,84) erkeklere (X̅=28,70;
SS=6,95) göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Medeni durum
değişkeninde ise en yüksek toplam puan ortalamasının bekar katılımcılara ait olduğu
hesaplanmıştır. Yaş değişkeninde en yüksek ortalamaya sahip olan grup 30 yaş ve altı
aralığında olan gruptur. Mezuniyet değişkeninde en yüksek ortalamaya sahip olan grubun
önlisans olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin mezun olduğu fakülte değişkenine göre ise en
yüksek ortalama diğer fakülteler grubudur. Okul türü değişkenine bakıldığında en yüksek
ortalamanın (İHO çıkarıldığında) lise grubuna ait olduğu ortaya çıkmıştır.
2) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir
farklılık var mıdır?
Tablo 3
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Etkileşimci Liderlik Davranışları ile Cinsiyet Değişkenine
Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U Sonuçları
Boyutlar
Cinsiyet
n
Sıra
Sıra
U
p
Ortalaması Toplamı
İstisnalarla

Erkek

209

159,50

15471,51 9554,500

0,416
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Kadın

97

150,72

31499,50

Koşulsal
öd. Erkek
İs.aktifyönetim
Kadın

209

148,33

14388,00 9635,000

97

155,90

32583,00

Toplam

Erkek

209

152,80

14822,00 10069,000 0,925

Kadın

97

153,82

32149,00

pasif yönetim

0,485

*p<0,05
Tablo 3’e bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık
göstermediği soncuna varılmıştır (U=10069,000; z= -0,094; p<0,05).
3) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre göre okul yöneticilerinin
gösterdikleri etkileşimci liderlik davranışları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni
arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
Tablo 4
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Etkileşimci Liderlik Davranışları ile Katılımcıların
Okuduğu Fakülte Türü Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U
Sonuçları
Boyutlar
Fakülte
n
Sıra
Sıra
U
p
Ortalaması Toplamı
İstisnalarla
pasif yönetim

Eğitim

246

154,25

37944,55 6704,500 0,473

Diğer

48

145,09

8415,50

Koşulsal
öd. Eğitim
İs.aktifyönetim
Diğer

246

148,03

36414,50 6033,500 0,067

58

171,47

9945,50

Eğitim

246

150,79

37093,50 6712,500 0,483

Diğer

58

159,77

9266,50

Toplam

*p<0,05
Tablo 4’e bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının öğretmenlerin okuduğu fakülte türüne göre anlamlı bir
farklılık göstermediği soncuna varılmıştır (U=37093,50; z= -0,701; p<0,05).
4) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre göre okul yöneticilerinin
gösterdikleri etkileşimci liderlik davranışları ile medeni durum değişkeni arasında
anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
Tablo 5
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Etkileşimci Liderlik Davranışları ile Katılımcıların Medeni
Durumlarının Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U Sonuçları
Boyutlar
Medeni
n
Sıra
Sıra
U
p
Durum
Ortalaması Toplamı
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İstisnalarla
pasif yönetim

Evli

236

150,37

35488,00 7522,000 0,429

Bekar

68

159,88

10872,00

Koşulsal
öd. Evli
İs.aktifyönetim
Bekar

236

149,18

35206,00 7240,000 0,219

68

164,03

11154,00

Toplam

Evli

236

149,31

35238,00 7272,000 0,238

Bekar

68

163,56

11122,00

*p<0,05
Tablo 5’e bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının öğretmenlerin medeni durumlarına göre anlamlı bir
farklılık göstermediği soncuna varılmıştır (U= 7272,000; z= -1,179; p<0,05).
5) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir
farklılık var mıdır?
Tablo 6
Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Yaş Değişkeni Arasındaki Fark
Analizinin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Yaş
n
Sıra
Sd
χ2
P
ortalaması
93
170,80
3
6,281 0,099
30
yaş
altı
158
143,98
İstisnalarla pasif 31-40 yaş
yönetim
47
148,49
41-50 yaş
6
124,67
51 yaş +
93
156,63
3
2,346 0,504
30
yaş
altı
158
152,98
Koşulsal öd.
31-40 yaş
47
138,34
İs.aktif yönetim
41-50 yaş
6
186,67
51 yaş +
93
166,45
3
3,973 0,264
30
yaş
altı
158
147,91
Toplam
31-40 yaş
47
139,00
41-50 yaş
9
162,83
51 yaş +
Tablo 6’da yer alan sonuçlara okul yöneticilerinin gösterdikleri etkileşimci liderlik
davranışları ile öğretmenlerin yaş değişkeni arasında manidar bir farklılık olmadığı tespit
edilmiştir (χ2=3,973; p>0,05).
6) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışlarının ile görev yapılan okul türü değişkeni arasında
anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
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Tablo 7
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Etkileşimci Liderlik Davranışları ile Okul Türü
Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Okul
n
Sıra ortalaması
Sd
χ2
P
Türü
121
132,97
3
6,001
0,112
İlkokul
105
159,72
İstisnalarla pasif
Ortaokul
1
179,50
yönetim
İ.H.O
65
149,83
Lise
121
145,02
3
3,064
0,382
İlkokul
105
142,59
Koşulsal
Ortaokul
ödüllendirme
1
35,50
ve istisnalarla aktif
İ.H.O
65
157,28
Yönetim
Lise
121
138,46
3
3,740
0,291
İlkokul
105
149,12
Toplam
Ortaokul
1
54,50
İ.H.O
65
158,65
Lise
Tablo 7’de yer alan sonuçlara okul yöneticilerinin gösterdikleri etkileşimci liderlik
davranışları ile öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü arasında manidar bir farklılık
olmadığı tespit edilmiştir (χ2=3,740; p>0,05).
7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
etkileşimci liderlik davranışları ile mezun olunan akademik seviye değişkeni arasında
anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
Tablo 8
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Etkileşimci Liderlik Davranışları ile Mezun Olunan
Akademik Seviye Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Mezuniyet
n
Sıra
Sd
χ2
p
ortalaması
10
161,05
2
0,236 0,889
İstisnalarla pasif
Önlisans
265
150,63
yönetim
Lisans
27
156,48
Lisansüstü
10
160,60
2
0,386 0,824
Koşulsalödüllendirme Önlisans
265
152,04
ve istisnalarla aktif
Lisans
27
142,83
Yönetim
Lisansüstü
10
161,10
2
0,128 0,938
Toplam
Önlisans
265
151,25
Lisans
27
150,39
Lisansüstü
Tablo 8’de yer alan sonuçlara okul yöneticilerinin gösterdikleri etkileşimci liderlik
davranışları ile öğretmenlerin mezun oldukları akademik seviye arasında manidar bir farklılık
olmadığı tespit edilmiştir (χ2=0,128; p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin etkileşimci liderlik
davranışları ile cinsiyet, mezun olunan fakülte, medeni durum, yaş, mezun olunan en son
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eğitim kademesi, okul türü değişkenleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık tespit
edilememiştir.
Çetin, Korkmaz, Çakmakçı (2012), yaptıkları araştırmada, etkileşimsel liderliğin müdüröğretmen arasındaki etkileşimine etkisini anlamlı bulmuş fakat bunun yönde olumsuz yönde
olduğunu tespit etmişlerdir. Wang, Law, Hackett, Wang, D.ve Chen (2001; akt. Çetin ve ark.
,2012) de araştırmalarında aynı sonucu elde etmişlerdir. Howell ve Hall-Merenda (1999;
(2001; akt. Çetin vd., 2012) ise araştırmalarında etkileşimsel liderlik uygulamalarının liderüye etkileşimini dönüşümsel liderliğe oranla az bir farkla daha fazla etkilediğini tespit
etmişlerdir.
Çetin, Korkmaz, Çakmakçı (2012)’ya göre “etkileşimsel liderlik, okul müdürleri ile
öğretmenler arasındaki karşılıklı sevgi, bağlılık ve profesyonel saygı ilişkisini ve bu ilişki
nedeniyle gerektiğinde fazla çaba gösterme eğilimini olumsuz etkilemektedir. Diğer yandan
bu tür davranışları sergileyen, yani etkileşimsel bir yönetim stili uygulayan, müdürlerle
çalışan öğretmenlerin genel olarak okula ve birbirlerine yönelik ekstra çaba, katkı ve yardım
davranışı daha düşük düzeyde olmaktadır. Öğretmenlerde bu olumsuz eğilimlerin
gelişmesinin en önemli nedenleri istisnalarla yönetim ve serbest bırakıcı (laissez-faire)
liderlik davranışlarıdır.” Bu nedenle etkileşimsel liderlikte liderlik davranışlarına dikkat
edilmelidir.
Etkileşimci liderliğin farklı yönetsel ve örgütsel kavramlar (örgütsel bağlılık, örgütsel adalet,
örgütsel sağlık, örgütsel güven vb.) üzerindeki etkisi incelenebilir. Araştırma farklı
örneklemlerde yapılabilir. Araştırma farklı yöntemlerle yapılabilir (karma, nitel, deneysel vb.)
olmak üzere. Araştırma farklı sektörlerde yapılabilir (sağlık, emniyet, adalet, spor, hizmet,
pazarlama vb.) olmak üzere. Bu sayede araştırma sonuçlarını genelleştirme durumu mümkün
hâle gelebilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri hizmetkâr
liderlik davranışlarını; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunanen son eğitim kademesi,
mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre incelemektir.
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın
örneklemi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 343
öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; Dennis ve Bocarnea (2006) tarafından
geliştirilen ve Aslan ve Özata (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan ve 14 maddeden oluşan
“Hizmetkâr Liderlik Ölçeği” isimli ölçekle elde edilmiştir. Ayrıca, kişisel bilgi formu
kullanılarak demografik değişkenlerle ilgili bilgi toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre
öğretmenlerin yöneticilere ilişkin hizmetkâr liderlik algıları cinsiyet ve fakülte türü hariç
diğer, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim kademesi vb. değişkenler tarafından
etkilenmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Hizmetkâr Liderlik, Liderlik, Okul Yöneticileri, Öğretmen
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the servant leadership behaviors of school principals
according to teacher views. Their gender, marital status, age, last educational level, graduated
faculty, school type were taken as independent variables. The research was designed
according to the survey model, one of the quantitative research methods. The sample of the
study consists of 343 teachers working in Kahramanmaraş. The data of the research was
collected through Servant Leadership Scale developed by Dennis and Bocarnea (2006) and
adapted into Turkish by Aslan and Özata (2011). In addition, information about demographic
variables was collected by using personal information form. According to teachers’
perceptions of their managers’ servant leadership behaviors, the variables of, marital status,
age, last educational level etc. did not produce any significant results except for gender and
faculty type in study results.
Keywords: Servant Leadership, Leadership, School Administrators, Teacher
GİRİŞ

Şirketlerde vizyonların ve misyonların belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için gerekli
kararların alınması, işgörenler ve departmanlar arasındaki uyum ve iş birliğinin
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gerçekleştirilmesini sağlayan kişiler olan liderler ve liderlik konusu, mazisi çok eskilere
dayanan, kavramlardan birisi olmuştur (Bakan, 2007:104). Yönetim fonksiyonlarının alt
başlıklarından olan yöneltme fonksiyonunun başarılı olabilmesi için liderlik konusu çok
önemlidir. Bu yüzden liderlik konusunda birçok yazar ve araştırmacı, kendi düşünceleriyle
farklı durumları dikkate alarak birçok tanım üretmişlerdir (Avcı ve Topaloğlu, 2009:2-3).
Seneler geçtikçe hayat şartlarında oluşan değişimler, örgütsel konularda meydana gelen
gelişmeler, işgörenlerin gitgide artan beklentileri yüzünden liderlik ile ilgili yapılan tanımlar
ve liderliğin türleri yetmemeye başlamıştır (Aykan, 2002: 56). Günümüz koşullarında
insanların temel değerlerinin ve ahlak kavramının gitgide daha önemli olmasıyla birlikte
hiçbir zorlamaya ve otoriteye gerek kalmadan gönüllerde taht kurabilecek liderlere gerek
duyulmuştur. Hizmetkâr liderlik yaklaşımı, bu durumda insani değerleri odak edinen bir
gereklilik olarak görülmektedir (Fındıkçı, 2009). Çünkü gerek sosyoloji, psikoloji ve davranış
bilimleri alanlarında olsun gerekse yönetim alanında olsun yapılmış deneyler bize gösteriyor
ki gitgide yıpranan, içsel barışı kırılan insana yönelme, insanın duygu ve düşüncelerini çok
daha hesaba katma, kişinin motivasyonunu arttırarak onun kendisiyle tekrar buluşmasını
sağlamak konusunda mevcut olan liderlik kuramları yetersiz gelmektedir. Bu yüzden
bireylerin duygu ve düşüncelerinin, ruhsal dünyasının üzerinde duran, kişilerin hayatlarına
artı katan, sahip olduğu yetenekleri bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan hizmetkâr
liderlik yaklaşımına duyulan ihtiyaç gitgide yükselmektedir (Fındıkçı, 2010).
Bu araştırma da bulunduğumuz çağda gerçekleşen değişiklikler ve gelişmeler
karşısında liderlik kavramına farklı bir bakış kazandıran hizmetkâr liderlik yaklaşımına
hissedilen ihtiyacın sebeplerini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
HİZMETKÂRLIK ANLAYIŞI
Hizmetkârlık, hizmetkâr liderlik kavramıyla birlikte önem kazanan en temel anlayıştır.
Hizmetkârlık anlayışı, kişinin hiçbir çıkar istemeksizin başka insanlara kendini adaması, o
kişilerin ihtiyaçlarına önem gösterip onlara odaklı yaşaması anlamına gelmektedir. Kendisini
önem sırasında yukarda görmeyen, benlik duygusunu yok etmiş kısacası “ben” kavramından
daha önce “biz”, “sen”, “siz” kavramlarına odaklanmaya öncelik veren bir anlayışa sahiptir
(Fındıkçı, 2009: 378). Aslında günlük hayatımızda hizmetkar kelimesini kullandığımızda
temizlikçi, bakıcı, gündelikçi gibi her sabah erken saatte işine giden ve bunu belirli bir ücret
karşılığında yapan kişiler akla gelse de ve bu görüş basit bir davranış eğilimi olarak görülmüş
olsa da doğru olduğu anlamına gelmez (Suğur vd., 2008: 182). Bilakis hizmetkârlık her
yaşayan varlığın var oluş sebebi ve en önemli misyonlarından bir tanesidir. Her yaşayan
varlığın bir var olma amacı vardır. Bu yaşayan varlıklardan biri olan insan içinde bu
hizmetkârlık anlayışı geçerlidir. Eğer bu kişiler farklı insanları müşterek misyonlar çevresinde
toplamak, o insanlara yol göstermeyi amaçlayan liderler ise böyle durumlarda hizmetkâr olma
potansiyeli çok daha üstün seviyede olmalıdır. Çünkü liderler, ekiplerini tamamlamayı ve
yönlendirmeyi amaçlayarak, hizmet etme sanatını ortaya çıkartırlar. Haliyle hizmetkârlık
anlayışı, asıl olarak hizmet etmeyi amaçlamasının yanında sevgi, hoşgörü, insani değerler ve
değişimi de içerir (Fındıkçı, 2009: 380-381).
HİZMETKÂR LİDERLİK YAKLAŞIMI
Liderlik kavramıyla ilgili tüm özellikleri bünyesinde barındıran hizmetkâr liderlik
bakış açısı, birincil olarak Greenleaf’ın (1977: 21) “TheServan as Leader” adlı makalesinde,
“Lider bir hizmetkârdır” cümlesini kullanarak ortaya çıkan ve liderlik bakış açılarına öncül
olan bir liderlik modelidir (Fındıkçı, 2009: 20). HermannHesse’nin “Doğuya Yolculuk” adlı
hikâyesini Greenleaf’in okuması, hizmetkâr liderlik konusunu gündeme getirmesine neden

49

olmuştur. Hesse’ninhikâyesi birkaç insanın harika bir yolculuğunu konu almaktadır. Bu
hikâyenin merkezinde Leo adında bir karakter vardır. Leo muhteşem bir varlık olarak
hizmetkârlık işini yapmakta ve hayatını idame ettirmektedir. Ancak belirli bir zaman sonra
Leo ortadan kaybolmakta ve grubunda bu yüzden bir kargaşa oluşmasıyla seyahat
ertelenmektedir. HizmetkârLeo’nun olmayışı yüzünden grup seyahate devam etmeyi
reddeder. Bir süre geçtikten sonra Leo’yu arayışa başlarlar ve bulurlar. Grubun lideri,
Leo’nun aslında hizmetçi olmadığını bir rehber ruhuna sahip olduğunu ve asıl grubun
liderinin Leo olduğunu keşfeder. Greenleaf bu hikâyeye dayanarak kahraman Leo’dan
etkilenip hizmetkâr liderlik kavramına bu hikâyeden esinlenmiştir. Greenleaf diyor ki
hizmetkâr lider, HermannHesse’ninhikâyesindekiLeo gibi öncellikle bir hizmetkârdır. Belli
bir süre sonra hizmetkâr kişiliğinde olan bu insanlar hizmet etmek için lider olmayı seçerler.
Bu şekilde hizmetkârlık duygusuyla liderlik kavramını birleştirirler (Greenleaf, 1977: 21-24)
Globalleşme düşüncesiyle birlikte organizasyon yapılarından, liderlik anlayışına tüm
kavramlarda değişim süreci yaşanmaktadır. Duygusal düşüncelerin, insani sevginin olmadığı
elektronik ve robotik ortamdan, kişilerin ilişkilerinin ve birey sevgisinin ağırlık kazandığı bir
düzene geçiş yapılacağı düşünülmektedir. Bu süreçte insan olmayı beceremeden başka bir
şeyler olmaya çalışmak ve bunun yükümlülükleri altında tıpkı dalgalara karşı yüzmek gibi
evrenin yasalarına karşı çıkarak olayları ve bireyleri yönetmeye çalışmak artık bir sonuç
vermeyecektir (Erdemli, 2010). Bu yüzden yönetenler emir veren ve verdiği emirlerin yerine
gelmesini bekleyen bir lider değil, çalıştırdığı grup ile birbirlerine ayna olan, onların
ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunan, onlara hizmetkâr olan liderler haline
dönüşümleri gerçekleşmelidir (Akiş, 2005: 12). Bu nedenle hizmetkâr liderlik anlayışı ortaya
çıkmış ve araştırmalara konu olmaya başlamıştır.
Hizmetkâr liderlik, diğer bir tabirle insanoğlunu yöneten bireylerin üstlendikleri
görevlerde kökten değişiklikleri gerekli kılan yeni bir liderlik anlayışıdır. Aslında bundan
yaklaşık 1400 yıl kadar önce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından “Liderler
(Seyyidler) Ulusların (Kavimlerin) Hizmetkârlarıdır” cümlesiyle söylenmek istenen ve
çağımızda batı medeniyetinde yüzlerce idareci, holding yöneticisi ve yerel yönetimlerin
başlarında bulunan kişiler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan yeni bir modeldir
(Çaldıranlı, 1998).
Greenleaf, hizmetkar liderlik anlayışını, empati kurabilen, insanları dinleyen,
insanların ruhsal yapısını anlayan ve destekleyen ve diğer insanlardan farklı bir güce sahip
olan kişi olarak tanımlamaktadır (Greenleaf, 1977: 22). Buchen (1998) ise hizmetkâr liderliği,
diğer bireylerle karşılıklı güven ilişkisi kuran ve o insanların geleceklerini sahiplenen kişi
olarak; Laub (1999), kendisinden başka kişilere de değer veren, o insanların ilerleyişlerine
destek olan, otorite kurmayan lider olarak; Russell (2001) ise, vizyonu olan, farklı bireylere
güven aşılayan, hizmet eden, insanlara güç katan kişi olarak anlatmıştır (Irving ve McIntosh,
2010: 3). Senge (1996) hizmetkâr liderliği, benliğini pozitif bir şekilde dengelemeye çalışarak
farklı bireylerin yollarını açarak, yönlendirici etkiye sahip liderler olarak tanımlamıştır
(Drury, 2004: 1). Hizmetkâr liderliği Spears tarafından anlattığımızda, bütünleyici bir bakış
aşısıyla diğer bireylere hizmet eden, onları çalışmaya, üretmeye heveslendiren, işletmede
topluca karar verme gücü oluşturan kişidir. Hizmetkârliderlik kavramının özünde yaşanılan
toplumda artı yönde bir dönüşüm gerçekleştirebilecek potansiyele sahip, ileri görüşlü kişiler
yer alır (Spears, 2004: 8). Bu aşamada hizmetkâr liderliğin dünya görüşü olarak bütüncül bir
yaklaşıma sahip olduğu, örgütlerde hedeflere varma yolunda çalışanları odak haline getirerek
bu kişilerin gelişimlerine yarar sağlamak için sürekli olarak ilham verdikleri bilinmektedir.
Hizmetkâr liderler bu sayede çalışanların örgütlere olan bağlılıklarını arttırırken gelişimlerini
destekler aynı zamanda performanslarının yükselmesine sebep olurlar (Dinçer ve Bitirim,
2007: 61). Bu açıdan okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik becerileri etkili okul yönetiminde
önem taşımaktadır.
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Bu çalışmada bu açıdan şu sorulara cevaplar aranmıştır:
1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışlarının demografik değişkenlere göre düzeyi nedir?
2- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var
mıdır?
4- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
5- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
6- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile mezun olunan okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var
mıdır?
YÖNTEM
ARAŞTIRMANIN MODELİ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
hizmetkâr liderlik davranışlarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesinin
hedeflendiği bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır.
Tarama modeli; “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri,
tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük
örneklemler üzerinde yapılan araştırmalara” (Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2017, s. 184) denmektedir.
EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanınevreni, Kahramanmaraş merkezdeki okullarda görev yapmakta olan
öğretmenler olarak belirlenmiştir. Evreni temsil edecek örneklemi ise; Kahramanmaraş’ta
görev yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 343 öğretmen oluşturmaktadır. Ancak;
Araştırmaya katılan 9 kişinin ölçekteki soruları cevaplamamış olması sebebiyle toplam
puanları hesaplanamadığı için örneklemden çıkarılmış, very analizleri 334 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir. Uygun, kazara ya da elverişli örnekleme yöntemi olarak da kullanılan bu
örnekleme yönteminde katılımcıya ulaşılabilme açısından daha fazla imkânın olduğu bir
örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2017, s. 95). Araştırmaya katılan öğretmenlere
yönelik demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri
Demografik
Kategoriler
n
Özellikler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam
Evli
Medeni Durum

%
102
232
334
262

30,5
69,5
100,0
78,4

51

69
20,7
Bekar
2
0,6
Diğer
333
99,7
Toplam
11
3,3
Mezuniyet
Önlisans
Lisans
287
85,9
31
9,3
Lisansüstü
329
98,5
Toplam
97
29,0
30 yaş ve altı
177
53,0
31-40 yaş arası
Yaş
4l-50 yaş arası
48
14,4
9
2,7
51 yaş ve üzeri
331
99,1
Toplam
135
40,4
Okul Türü
İlkokul
111
33,2
Ortaokul
1
0,3
İmamHatipOrtaokulu
72
21,6
Lise
319
95,5
Toplam
264
79,0
Fakülte
Eğitim Fakültesi
68
20,4
Diğer
332
99,4
Toplam
Tablo 1’de verilen demografik özelliklere göre kişisel bilgiler formunda yer alan
sorulardan bazıları boş bırakıldığı için katılımcıların toplam sayısı ve yüzdelikleri farklılık
göstermektedir. Tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmenlerin
102’si (%30,5) kadın; 232’si (%69,5) erkek katılımcıdır. Medeni durum değişkenine
bakıldığında katılımcıların 262!si (%78,4) evli; 69’u (%20,7) bekâr; 2’si (%0,6) ise diğer
olarak işaretleme yapmıştır. Araştırmaya katılanların 11’i (%3,3) önlisans mezunu; 287’si
(85,9) lisans mezunu; 31’i (%9,3) ise lisansüstü mezunudur. Yaş değişkeninde en fazla
katılımcının yer aldığı yaş grubu 177 (%53,0) katılımcı ile 31-40 yaş aralığı olarak
görülmektedir. Okul türü değişkeninde katılımcıların 135’i (%40,4) ilkokul; 111’i (%33,2)
ortaokul öğretmeni; 1’i (%0,3) imam hatip ortaokulu; 72’si (%21,6) ise lisede görev
yapmaktadır. Ayrıca katılımcıların mezun olduğu fakülte türünde eğitim fakültesinden mezun
olanlar 264 (%79,0); diğer fakültelerden mezun olanlar 68 (%20,4) kişiden oluşmaktadır.
Durum

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışlarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesinin amaçlandığı bu
araştırmada katılımcılara iki adet form verilmiştir. Bunlardan ilki; katılımcıların demografik
özellikleri hakkında bilgi edinmeyi sağlayacak olan “Kişisel Bilgiler Anket Formu”dur. İkinci
form ise; Dennis ve Bocarnea (2006) tarafından geliştirilip Aslan ve Özata (2011) tarafından
Türkçeye uyarlananve 14 maddeden oluşan “Hizmetkâr Liderlik Ölçeği” isimli ölçektir.
Kişisel Bilgiler Anket Formunda cinsiyet, medeni durum, yaş, mezuniyet, mezun olunan
fakülte ve çalışılan okulun türü soruları yeralmaktadır.
Kullanılan “Hizmetkâr Liderlik Ölçeği” 5’li Likert tipinden oluşmaktadır(1=hiç, 5=her
zaman). Ölçeğin gerekli geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış olup güvenirlik için
hesaplanan Cronbach’s Alpha değerleri ölçeğin genelinde 0,97 olarak hesaplanmıştır. Bu
sonuca göre ölçeğin güvenilir olduğu belirtilmiştir (Aslan ve Özata, 2011). Ölçeğin geçerlik
analizlerinde ise 4 aşamalı DFA (Doğrulayıcı Faktör Analizi) yapılmıştır. Bunun sonucunda
ölçekte 14 soru ve 5 boyut olduğu rapor edilmiştir. Boyutların isimleri; “sevgi”,
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“güçlendirme”, “vizyon”, “fedakârlık” ve “güven” şeklindedir. Bu araştırmada kullanılan
ölçek için hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri ise; 0,967 olarak bulunmuştur.
VERİ ANALİZ YÖNTEMİ
Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışlarının çeşitli değişkenlere göre analizlerinin yapılmasının hedeflendiği bu
araştırmada gerekli olan analizler SPSS 21.0 programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde
aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde ala gibi betimleyici istatistiksel bilgilerden
yararlanılmıştır.
Araştırmanın soruları ekseninde hangi analiz yöntemlerinin uygulanacağına karar
verilebilmesi için öncelikle verilerin normallik varsayımın kontrol edilmesi gerekmektedir.
Verilerin normallik varsayımlarının kontrolünde tüm değişkenler için ayrı ayrı analizler
yapılmıştır. İncelenen çarpıklık-basıklık değerleri, normallik testleri, Histogram ve Q-Q Plot
grafiğine göre verilerin normal dağılım göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Medeni durum ve
okul türü değişkenlerinde ise az sayıda katılımcıların olduğu gruplar çıkarılarak analiz
yapılmıştır.
Araştırmanın soruları ekseninde öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin
hizmetkâr liderlik davranışlarının çeşitli değişkenlere göre fark analizlerinin yapılabilmesi
için iki grubun olduğu durumlarda parametrik olmayan test yöntemlerinden Mann Whitney U
testi kullanılmıştır. İkiden fazla grubun olduğu durumlarda parametrik test yöntemlerinden
ANOVA kullanılırken; parametrik olmayan durumlarda Kruskall Wallis H testi
uygulanmıştır. Analizlerin yorumlanmasında p=0,05 anlamlılık düzeyi referans olarak
alınmıştır.
BULGULAR
1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışlarının demografik değişkenlere göre düzeyi nedir?
Tablo 2
Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Betimleyici İstatistiksel Bilgileri
Değişkenler
Kategoriler
n
X̅
SS
102
44,96
12,137
Cinsiyet
Kadın
232
48,20
13,498
Erkek
334
47,21
13,164
Toplam
262
47,26
13,573
Medeni Durum
Evli
69
47,07
11,555
Bekâr
2
37,50
6,364
Diğer
333
47,16
13,148
Toplam
97
47,05
11,883
Yaş
30 yaş ve altı
177
47,88
13,840
31-40 yaş
48
45,29
13,089
41-50 yaş
9
47,00
16,078
50 yaş +
331
47,24
13,217
Toplam
11
48,09
11,211
Mezuniyet
Önlisans
287
47,32
13,245
Lisans
31
45,87
12,422
Lisansüstü
329
47,21
13,081
Toplam
264
46,46
13,364
Fakülte
Eğitim F.
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68
50,35
12,003
Diğer F.
332
47,26
13,174
Toplam
135
46,10
13,198
Okul Türü
İlkokul
111
48,35
13,121
Ortaokul
1
66,00
İHO
72
47,89
13,337
Lise
319
47,35
13,223
Toplam
Araştırmaya katılan Öğretmenlerin algıladıkları okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışlarına göre toplam puanlarının artimetik ortalamaları ve standart sapma puanları
dikkate alındığında erkek katılımcıların (X̅=48,20; SS=13,498) kadınlara (X̅=44,96;
SS=12,137) göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Medeni durum
değişkeninde ise en yüksek toplam puan ortalamasının evli katılımcılara ait olduğu
hesaplanmıştır. Yaş değişkeninde en yüksek ortalamaya sahip olan grup 31-40 yaş aralığında
olan gruptur. Mezuniyet değişkeninde en yüksek ortalamaya sahip olan grubun Önlisans
olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin mezun olduğu fakülte değişkenine gore ise en yüksek
ortalama Diğer fakülteler grubudur. Okul türü değişkenine bakıldığında en yüksek
ortalamanın (İHO çıkarıldığında) ortaokul grubu olduğu ortaya çıkmıştır.
2- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var
mıdır ?
Tablo 3
Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Cinsiyet Değişkenine Göre Anlamlı
Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U Sonuçları
Boyutlar
Cinsiyet
n
Sıra
Sıra
U
p
Ortalaması Toplamı
102
159,40
16258,50 11005,50 0,306
Kadın
232
171,06
39686,50
Erkek
102
157,93
16108,50 10855,50 0,225
Güçlendirme Kadın
232
171,71
39836,50
Erkek
102
145,90
14882,00 9629,00 0,006**
Vizyon
Kadın
232
177,00
41063,00
Erkek
102
145,62
14853,50 9600,50 0,006**
Fedakârlık
Kadın
232
177,12
41091,50
Erkek
102
147,98
15094,00 9841,00 0,014*
Güven
Kadın
232
176,08
40851,00
Erkek
102
148,48
15144,50 9891,50 0,017*
Toplam
Kadın
232
175,86
40800,50
Erkek
*p<0,05 **p<0,01
Tablo 3’e bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışlarının öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu
gözlenmiştir (U=9891,50; z=-2,388; p<0,05). Ölçeğin genelinde, Vizyon, Fedakârlık ve
Güven boyutunda ortaya çıkan anlamlı farklılıklar, sıra ortalamaları dikkate alındığında erkek
katılımcıların lehinedir.
Sevgi
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3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde
bir farklılık var mıdır?
Tablo 4
Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Katılımcıların Okuduğu Fakülte
Türü Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U Sonuçları
Boyutlar
Fakülte
n
Sıra
Sıra
U
p
Ortalaması Toplamı
Sevgi

Eğitim

264

160,86

42466,00

Diğer

68

188,41

12812,00

264

162,52

42906,50

Diğer

68

181,93

12371,50

Eğitim

264

160,26

42308,00

Diğer

68

190,74

12970,00

Eğitim

264

163,35

43,123,50 8143,50

Diğer

68

178,74

12154,50

Eğitim

264

160,26

42308,00

Diğer

68

190,74

12970,00

Eğitim

264

160,68

42418,50

Diğer

68

189,11

12859,50

Güçlendirme Eğitim

Vizyon

Fedakarlık

Güven

Toplam

7486,00

0,034*

7926,50

0,133

7328,00

0,019*

0,233

7328,00

0,019*

7438,50

0,029*

*p<0,05
Tablo 4 incelendiğinde, okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile
öğretmenlerin mezun olduğu fakülte türü arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre ölçeğin genelinde gözlemlenen farklılığın (U=7438,50; z= -2,179; p<0,05) sıra
ortalamaları dikkate alındığında “diğer” grubunun lehine olduğu görülmektedir. Sevgi
boyutunda gözlemlenen farklılığın (U=7486,00; z=-2,125; p<0,05) “Diğer” grubunun lehine
olduğu görülmektedir. Vizyon (U= 7328,00; z= -2,351; p<0,05) boyutundaki farklılık ile
Güven boyutundaki farklılığın (U=7328,00; z= -2,351; p<0,05) da yine “Diğer” grubunun
lehine olduğu görülmektedir.
4- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık
var mıdır?
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Tablo 5
Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Medeni Durum Değişkenine Göre
Fark Analizlerinin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Boyutlar
Medeni
n
Sıra
Sıra
U
p
Durum
Ortalaması Toplamı
Sevgi

Evli

262

164,80

43177,50 8724,50

Bekâr

69

170,56

11768,50

262

166,52

43628,50 8902,50

Bekâr

69

164,02

11317,50

Evli

262

168,85

44238,50 8292,50

Bekâr

69

155,18

10707,50

Evli

262

164,86

43194,50 8741,50

Bekâr

69

170,31

11751,50

Evli

262

167,91

43992,00 8539,00

Bekâr

69

158,75

10954,00

Evli

262

167,09

43778,50 8752,50

Bekâr

69

161,85

11167,50

Güçlendirme Evli

Vizyon

Fedakârlık

Güven

Toplam

0,654

0,845

0,288

0,671

0,477

0,685

Tablo 5’te yer alan analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul
yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin medeni durumları arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (U=8752,50; z=-0,405; p>0,05).
5- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışları ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?
Tablo 6
Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Yaş Değişkeni Arasındaki Fark
Analizinin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Yaş
n
Sıra
Sd
χ2
P
ortalaması
97
171,25
3
2,960 0,398
30
yaş
altı
177
166,85
Sevgi
31-40 yaş
48
147,10
41-50 yaş
9
193,50
51 yaş +
97
163,12
3
1,278 0,734
30
yaş
altı
177
169,68
Güçlendirme
31-40 yaş
48
155,08
41-50 yaş
9
182,83
51 yaş +
97
157,48
3
1,708 0,635
30
yaş
altı
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177
171,60
31-40 yaş
48
160,32
41-50 yaş
9
178,00
51 yaş +
97
168,49
3
3,803 0,283
30
yaş
altı
177
170,76
Fedakârlık
31-40 yaş
48
152,35
41-50 yaş
9
118,22
51 yaş +
97
156,56
3
2,816 0,421
30
yaş
altı
177
174,02
Güven
31-40 yaş
48
155,39
41-50 yaş
9
166,67
51 yaş +
97
161,93
3
1,756 0,624
30
yaş
altı
177
171,57
Toplam
31-40 yaş
48
152,57
41-50 yaş
9
171,94
51 yaş +
Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin
hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin yaş değişkeni arasında manidar bir farklılık
olmadığı tespit edilmiştir (χ2=1,756; p>0,05).
Vizyon

6- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışları ile okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var
mıdır?
Tablo 7
Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Okul Türü Değişkenine Göre
Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Okul
n
Sıra
Sd
χ2
P
Türü
ortalaması
135
146,08
3
7,688 0,503
İlkokul
11
171,66
Sevgi
Ortaokul
1
303,50
İ.H.O
72
166,13
Lise
135
154,37
3
3,039 0,386
İlkokul
11
163,17
Güçlendirme
Ortaokul
1
297,50
İ.H.O
72
163,76
Lise
135
153,28
3
3,943 0,268
İlkokul
11
167,06
Vizyon
Ortaokul
1
306,50
İ.H.O
72
159,69
Lise
135
151,91
3
2,117 0,548
İlkokul
11
166,44
Fedakârlık
Ortaokul
1
212,00
İ.H.O
72
164,52
Lise
135
152,99
3
2,855 0,415
İlkokul
11
165,94
Güven
Ortaokul
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1
274,00
İ.H.O
72
162,41
Lise
135
150,69
3
4,607 0,203
İlkokul
11
167,91
Toplam
Ortaokul
1
300,50
İ.H.O
72
163,31
Lise
Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışları ile öğretmenlerin okul türleri arasında ölçek genelinde ve tüm alt
boyutlarda anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (χ2=4,607; p>0,05).
7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışları ile mezun olunan okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir
farklılık var mıdır?
Tablo 8
Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Mezun Olunan Okul Türü
Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Mezuniyet
n
Sıra
Sd
χ2
p
ortalaması
11
190,82
2
1,775 0,412
Sevgi
Önlisans
287
165,78
Lisans
31
148,78
Lisansüstü
11
175,41
2
0,230 0,892
Güçlendirme
Önlisans
287
165,16
Lisans
31
159,91
Lisansüstü
11
176,32
2
0,204 0,903
Vizyon
Önlisans
287
164,96
Lisans
31
161,34
Lisansüstü
11
130,23
2
1,973 0,373
Fedakârlık
Önlisans
287
167,33
Lisans
31
155,81
Lisansüstü
11
153,32
2
1,457 0,483
Güven
Önlisans
287
167,38
Lisans
31
147,15
Lisansüstü
11
169,09
2
0,514 0,773
Toplam
Önlisans
287
166,09
Lisans
31
153,47
Lisansüstü
Tablo 8’deki bilgiler incelendiğinde öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin
hizmetkâr lider davranışları ile öğretmenlerin mezuniyetleri arasında ölçek genelinde
(χ2=0,514; p>0,05) ve tüm alt boyutlarda anlamlı fark olmadığı görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık tespit
edilmiştir. Ayrıca Geçdoğan-Yılmaz (2013) da, araştırmasında araştırma bulgularımıza paralel
bir şekilde cinsiyete ilişkin anlamlı bir fark tespit edememiştir. Aynı şekilde, Balay, Kaya ve
Geçdoğan-Yılmaz (2014) da yaptıkları araştırmalarında da eğitim yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik yeterliklerinin; cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini tespit
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etmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir fark tespit
edilememiştir. Geçdoğan-Yılmaz (2013) da, araştırmasında araştırma bulgularımıza paralel bir
şekilde medeni duruma ilişkin anlamlı bir fark tespit edememiştir. Balay vd. (2014) de
yaptıkları araştırmada araştırma bulgumuza benzer bir biçimde eğitim yöneticilerinin
hizmetkâr liderlik yeterliklerinin; medeni duruma göre anlamlı düzeyde farklılık
göstermediğini tespit etmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir fark tespit edilememiştir.
Geçdoğan-Yılmaz (2013) ve Balay vd. (2014) de araştırmalarında araştırma bulgularımızın
aksine bir şekilde yaşa ilişkin anlamlı bir fark tespit etmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik
davranışları ile mezun olunan en son eğitim kademesi değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir
fark tespit edilememiştir. Geçdoğan-Yılmaz (2013), araştırmasında araştırma bulgularımızın
aksine bir şekilde eğitim düzeyine, ilişkin anlamlı bir fark tespit etmiş iken, Balay vd.(2014)
yaptıkları araştırmada ise eğitim yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterliklerinin; eğitim
düzeyine, göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir.
Ayrıca son olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin
hizmetkâr liderlik davranışları ile mezun olunan fakülte ve okul türü değişkeni arasında
anlamlı düzeyde bir fark tespit edilememiştir.
Hizmetkâr liderliğin farklı yönetsel ve örgütsel kavramlar (örgütsel bağlılık, örgütsel
adalet, örgütsel sağlık, örgütsel güven vb.) üzerindeki etkisi incelenebilir. Araştırma farklı
örneklemlerde yapılabilir. Araştırma farklı yöntemlerle yapılabilir (karma, nitel, deneysel vb.)
olmak üzere. Araştırma farklı sektörlerde yapılabilir (sağlık, emniyet, adalet, spor, hizmet,
pazarlama vb.) olmak üzere. Bu sayede araştırma sonuçlarını genelleştirme durumu mümkün
hâle gelebilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki etik eğilimleri ile işe yabancılaşmanın
önemli bir boyutu olan kuralsızlık davranışı arasındaki ilişkide makyavelist kişilik özelliğinin
önemli bir boyutu olan etik dışı davranış ve hile eğiliminin etkileri incelenmektedir. Bu
amaçla muhasebe meslek mensuplarının işlerine ilişkin algıladıkları mesleki etik ve
kuralsızlık eğilimleri kişilik olarak sahip oldukları etik dışı davranış ve hile eğilimi
düzeylerine göre analiz edilmiştir. Çalışmada 258 katılımcıdan elde edilen verilerden
yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde
bulunan ve serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışan meslek mensuplarından toplanan
veriler yapısal eşitlik analizi yoluyla incelenmiştir.
Bu kapsamda meslek mensuplarının meslek etiği algılarının etik dışı davranma ve hile eğilimi
yüksek kişilerde istatistiksel olarak anlamlı seviyede azaldığı, kuralsızlık davranışının ise
anlamlı şekilde artış gösterdiği gözlenmektedir. Çalışmada ayrıca meslek etiği algısındaki
artışın kuralsızlık davranışı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Bu nedenle etik dışı davranış eğiliminin kuralsızlık üzerindeki doğrudan etkisinin yanı sıra
meslek etiği üzerinden gerçekleşen dolayı ve anlamlı etkisinin de olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meslek etiği, kuralsızlık, makyavelist kişilik, etik dışılık ve hile eğilimi
JEL Kodları: M40, M42, M49
ABSTRACT
In this study, the effects of unethical behavior and fraud tendency, which is an important
dimension of machiavelist personality trait, are examined in the relationship between
professional ethics tendency of accounting professionals and alienation behavior which is an
important dimension of alienation to work. For this purpose, professional ethics and
irregularity tendencies perceived by professional accountants are analyzed according to their
level of unethical behavior and fraud. In this study, the relationships between the variables
were examined by using the data obtained from 258 participants. The data collected from the
professional accountants in Ankara, Istanbul and Kocaeli and working as independent
accountant financial advisors were analyzed through structural equation analysis.
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In this context, it is observed that professional ethics perceptions of the members of the
profession have decreased significantly in unethical behaviors and people with high tendency
to cheat, and the irregularity behavior has increased significantly. In addition, it was seen that
the increase in the perception of professional ethics had a negative and significant effect on
the behavior of unregulated behavior. For this reason, it is observed that unethical behavior
tendency has a significant and significant effect on professional ethics as well as direct effect
on unlawfulness.
Keywords: Professional ethics, anomy, machiavellian personality, unethicalness and
tendency to cheat
JEL Codes: M40, M42, M49
1. GİRİŞ
Manipülatif kişilik eğilimi veya kişinin manipülatif eğilimleri olarak tanımlanan
Makyavelizm (Ayan, Ünsar ve Kahraman, 2013: 104-105), kişilerin istedikleri amaçlara
ulaşması için diğer kişiler üzerinde yönlendirici etki oluşturan etik olmayan davranışları ifade
etmek için kullanılan bir kavramdır (Ayan, 2017:4). Kendi faydalarına olacak şekilde
insanları ve durumları beceriyle yönlendirebilecek stratejiler uygulayan Makyavelist kişiler
(Becker ve Dan O’Hair, 2007: 248) iş ve sosyal hayatlarında güç ve statü elde etmek için etik
olmayan davranışlar gösterebilirler (Kanten, Yeşiltaş ve Arslan, 2015: 369). Sadece kendi
amaçlarını gerçekleştirmeye odaklanan Makyavelist kişiler, amaçlarına ulaşmak için kuraldışı
davranışlar gösterirler.
Kuralların etkisini yitirmesi ve amaçlara ulaşmak için kural dışı davranmak gerektiğine
inanılması kuralsızlık olarak tanımlanmaktadır (Seeman, 1959: 787). Kuralsızlık, kişilerin
hedeflerine ulaşması için toplum tarafından kabul edilmeyen davranışları sergilemesi
durumudur. Kuralsızlık, Makyavelist kişilerin en çok başvurduğu bir davranış şeklidir ve
bireyin korku, endişe ve amaçsızlık yaşadığı durumlarda meydana gelebilir.
Makyavelist kişilik eğilimlerine sahip üst yönetimin, muhasebenin suiistimale açık mevzuat
ve standartlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanması ve yaratıcı muhasebe uygulamaları
sonucunda yaşanan Arthur Anderson, Tyco ve World Com gibi muhasebe ve denetim
skandalları, sermaye şirketlerindeki finansal tablo düzenleyicilerine olan güveni ve finansal
tablolarının güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyerek (Özer, Günlük ve Okutan, 2018: 591;
Recep ve Kartal, 2014: 125) çıkar gruplarının zarar görmesine yol açmıştır. Yaşanan olumsuz
durumlar sonucunda, çıkar gruplarının muhasebe ve şirket skandallarından daha fazla zarar
görmelerini önleyebilmek için Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından
muhasebe meslek mensuplarına etik standartlar ve mesleki etik kurallar konusunda
bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Benzer çalışmalar Türkiye’de faaliyet
gösteren muhasebe meslek mensuplarında etik değerleri oluşturmaya yönelik çalışmalar için
de yapılmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarında etik değerleri
oluşturmak amacıyla yoğun çaba içinde olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığı (TÜRMOB), Türkiye’deki ilk mesleki
ahlak kurallarını yayımlamıştır (Sakarya ve Kara, 2010: 58). Ayrıca, IFAC üyesi olan
Türkiye’de, “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu” tarafından, “Türkiye Muhasebe
Standartları” oluşturulmuştur. Muhasebe meslek mensuplarının etik davranışlarını
yönlendirmek üzere ayrıca Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da
yapılan çalışmalara bulunmaktadır.
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Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki etik eğilimleri ile işe yabancılaşmanın
önemli bir boyutu olan kuralsızlık davranışı arasındaki ilişkide makyavelist kişilik özelliğinin
önemli bir boyutu olan etik dışı davranış ve hile eğiliminin etkileri incelenmektedir. Bu
amaçla muhasebe meslek mensuplarının işlerine ilişkin algıladıkları mesleki etik ve
kuralsızlık eğilimleri kişilik olarak sahip oldukları etik dışı davranış ve hile eğilimi
düzeylerine göre analiz edilmiştir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Niccolo Machiavelli gücün nasıl kazanılacağı, nasıl korunacağı ve nasıl sürdürüleceğine
ilişkin el kitabı niteliğinde olan Prens adlı çalışmasını 1513 yılında Floransa yöneticisi olan
Lorenzo Meccini’ye atfen kaleme almıştır. Rönesans İtalya’sındaki yoz uygulamaları ele alan
yapıtta o günkü düşük ahlaksal uygulamalara felsefi aklama getirmekte ve kitleler üzerinde
güç kazanmayı ve sürdürmeyi amaçlayan devlet adamlarına uygulamalarında yol gösterecek
bir kılavuz sunmaktadır. Bu nedenle “amaç aracı aklar” diyen bir felsefi anlayışı temsil eden
“Makyavelizm” bazılarına göre yüz kızartıcı bir terimdir. Machiavelli’nin çalışmasında güç,
güç dengesi, ittifak ve karşı ittifak oluşumu ve kent devletleri arasındaki çatışmaların
nedenleri üzerine ilginç dersler bulunmaktadır. Machiavelli, prensin iktidarını sürdürebilmek
için içten ve dıştan gelecek tehditlere karşı koyabilecek güce sahip olması gerektiğini ortaya
koymaktadır (Machiavelli, 1997).
Pragmatik olma, duygusal mesafe koyabilme ve elde edilecek sonuçların yolları mubah
kıldığına inanma özellikleri ile ön plana çıkan Makyavelizm kavramı, bireysel çıkarları her
şeyin üzerinde tutma, amaçlara ulaşmak için başkalarını kullanma, sömürme ve hileli
duygusal davranışlarla ifade edilen bir kişilik yapısı olarak tanımlanmıştır (Robbins, 1998: 58;
O’Connor ve Athota, 2013: 750).
Paal ve Bereczkei (2007) göre diğer bireylere yönelik negatif niyet ve işbirliğinden uzak olma
eğilimleri ile ön plana çıkan Makyavelist bireylerin bu yaklaşımlarının gerisinde temel
motivasyon olarak kullanmayı beceremeyen bireylerin diğerleri tarafından kullanılacağı
düşüncesi yatmaktadır. Dahling vd. (2009) Makyavelist kişiliğin başkalarına güvenmeme, etik
olmayan hilelere adanmışlık, statü hırsı ve kontrol hırsı olarak sıralanan dört boyutunun
olduğunu ileri sürmektedir.
Makyavelist bireyler özellikle bir çıkar elde etme fırsatları olduğunda etik standartlardan
gönüllü olarak ayrılmayı tercih ederler. Hatta bu tür durumlarda çalışma arkadaşlarının önüne
geçerek çıkar elde etme şanslarını artıracak hilelere başvurmada esnek yetenekler gösterirler.
Bu nedenle etik dışı davranış ve hile boyutu etik standartları önemsememe ve başkalarına
sıkıntı verip kendisine faydalı olan davranışları değerli görme olarak tanımlanır. Etik dışı
davranış ve hile eğilimi yüksek olan meslek mensuplarının mesleki etik algılarının yüksek
olması beklenmez. Aksine bu tür bireyler çıkar elde etme fırsatları olduğunda etik
standartlardan gönüllü olarak ayrılmayı tercih ederler. Bu nedenle etik dışı davranış ve hile
algıları yüksek bireylerin meslek etiği algılarının düşük olması beklenir (H 1 ).
Etik dışı davranış ve hile algısı yüksek bireyler bireysel çıkarları her şeyin üzerinde tutma
eğilimi sergilediklerinden diğer bireylere yönelik negatif niyet ve işbirliğinden uzak olma
eğilimleri ile ön plana çıkarlar. Bu durum işe yabancılaşmayı doğuran kuralsızlık davranışını
tetikler bu nedenle bu tür bireylerde kuralsızlık eğiliminin de yüksek olması beklenir (H 2 ).
Muhasebe meslek mensupları için mesleki etik algısı kişinin topluma karşı hissettiği sosyal
sorumluluğunda bir parçası olarak kendine saygı ve iş performansı üzerinde olumlu bir etkiye
sahiptir (Yücel ve Solak, 2012). Mesleki etik algısı yüksek bireyler mesleğini sever ve
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bağlılık hisseder. Bu nedenle mesleki etik algısındaki artış işe yabancılaşmayla sonuçlanan
kuralsızlık davranışını azaltır (H 3 ).
3. MATERYAL VE METOD
3.1. Yöntem, Ana Kütle ve Örneklem
Bu çalışmada muhasebe denetiminde yer almış denetçilerin makyavelist kişilik özelliğinin bir
boyutu olan etik dışı davranış ve hile eğilimi özelliklerinin meslek etiği algıları ve kuralsızlık
davranışı üzerinde ne tür etkileri olduğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Ankara,
İstanbul ve Kocaeli'nde bulunan toplam 258 muhasebe meslek mensubu katılımcıdan anket
yöntemi ile elde edilen verilerden yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Toplanan veriler LISREL ve SPSS yardımı ile analiz edilmiştir.
3.2. Değişkenler ve Veri
Çalışma kapsamında veri toplamak için hazırlanan anket formunda değişkenleri ölçmek için,
literatür kapsamında farklı çalışmalarda kullanılan ölçeklerden faydalanılmıştır. Bu
yaklaşımın temel nedeni ölçeklerin uluslararası çalışmalarla daha önce kullanılıp
güvenilirliklerin test edilmiş olmasıdır. Bu kapsamda yararlanılan ölçeklerin çalışma için
geçerli ve güvenilir olup olmadıklarının anlaşılması için ayrıca güvenilirlik ve doğrulayıcı
faktör analizleri yapılarak çalışma örneklemi açısından ilgili değişkenlerin geçerlilikleri ve
güvenilirlikleri de test edilmiştir. Likert tipi eşit aralıklı ölçüm şeklinin kullanıldığı
ölçeklerdeki her değişken için birden fazla ifade kullanılarak katılımcılardan bu ifadelere
birden beşe kadar bir değer atamaları istenmiştir. Likert tipi ölçeklerde en küçük değer
“kesinlikle katılmıyorum” ve en büyük değer “kesinlikle katılıyorum” algısına denk
gelmektedir.
Bu amaçla Makyavelist kişilik özelliklerinden olan etik dışı hile eğiliminin ölçümünde
Christie ve Geis (1970) tarafından geliştirilen Mach IV ölçeğinden yararlanılmıştır. Beş adet
ifadeden oluşan ölçek boyutu ilk kez Yücel (2016) tarafından Türkçeye uyarlanarak
kullanılmıştır.
Meslek etiğinin ölçümünde Uluslararası Muhasebe Meslek Mensupları Etik Standartları
Kurulu (IESBA) tarafından yayınlanmış olan ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından da 2013 yılında Türkçeye
çevrilerek uygulamaya konulan temel mesleki etik kurallardan oluşturulmuş ölçek
kullanılmıştır.
Kuralsızlık davranışı ise, Uçel vd., (2010), Özler ve Dirican (2014) ve Büyükyılmaz (2017)’ın
çalışmalarından faydalanılarak araştırmamıza uyarlanmış ve dokuz ifadeden oluşan ölçek
yardımıyla ölçülmüştür.
3.3. Bulgular
3.3.1. Demografik Bulgular
Örnekleme ait tanımlayıcı istatistiklere katılımcılar ve katılımcıların mesleki deneyimleriyle
ilgili demografik özelliklerine ait bilgiler Tablo 1'de özetlenmiştir.
Değişkenler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş

Tablo 1: Demografik Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Yüzde
Birikimli
Yüzde
Frekans
Değişkenler
Frekans
(%)
Yüzde (%)
(%)
Çalışma Şekli
36
14.2
14.2
Bağımsız
195
75.6
218
85.8
100.0
Bağımlı
37
14.3
Eğitim Durumu

Birikimli
Yüzde (%)
84.1
100.0
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30 ve altı
31-40
41-50
51-60
61-70
İş Tecrubesi
2-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
>15 yıl

10
67
56
32
14

5.6
37.4
31.3
17.9
7.8

5.6
43.0
74.3
92.2
100.0

16
39
49
129

6.2
15.1
19.0
50.0

6.9
23.6
44.6
100.0

Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

18
7
188
34
1

7.0
2.7
72.9
13.2
.4

7.3
10.1
85.9
99.6
100.0

Tablo 1’deki bulgular incelendiğinde katılımcıların yaklaşık %68'lik bir kesiminin 30-60 yaş
aralığında, 10 yıl ve üstü deneyime sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca %86 gibi önemli bir
kesimi erkek olan katılımcıların %90'nından fazlasının lisans ve üstü eğitim düzeyine sahiptir.
Katılımcıların %75.6’sı bağımsız olarak çalıştıklarını beyan etmişlerdir.
3.3.2. Faktör ve Güvenilirlik Analizleri
Araştırma modelinin test edilmesi ve değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerin analizinde
yapısal eşitlik modellemesi (SEM) kullanılmış bunun için LISREL’den yararlanılmıştır.
Çalışma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerinin kontrolünde
doğrulayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. İlk aşama doğrulayıcı faktör
analizinde 0,30 altında yüklenme düzeyine sahip olduğu ve farklı faktörlere yüklendiği
gözlenen kuralsızlık değişkenindeki 9. ifade analiz dışında tutulmuştur. Bu düzeltme sonrası
uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda değişkenler için ortaya çıkan faktör yapısı ve
standardize faktör yükleri Şekil 1’de görülmektedir. Değişkenlere ait Cronbach's Alpha
güvenilirlik değerleri sırası ile ETDH için 0.622, meslek etiği için 0,735 ve kuralsızlık
davranışı için de 0,724 olarak hesaplanmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizi modelinin uyum indeksi değerleri (NFI=0.92; NNFI=0.96;
CFI=0.97;
RMR=0.055;
GFI=0.74;
Chi-Square=434;
df=261;
P-value=0.000;
RMSEA=0.051) kabul edilir bir uyuma işaret etmektedir. Şekil 1’de yer alan değerlerin gerek
güvenilirlik ve gerekse yüklenme katsayıları kabul edilebilir düzeylerin üstündedir. Modelin
uyum indeksleri de Segars ve Grover (1993)’ın kabul edilebilir uyum ölçütlerinin üstünde
değerler sergilemektedir. Bu açıdan Mac Callum ve Austin (2000)’in işaret ettiği gibi
değişkenlerin yapısal geçerliliği daha önce faktör analizi ile de doğrulandığı için, modele
ilişkin diğer değerlendirmeler yapılabilir.
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Sunulan tüm değerler istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı standart değerlerdir.

Şekil 1: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları.
Doğrulayıcı faktör analizi ile geçerlilikleri doğrulanan değişkenler arasındaki korelasyon
değerleri ile tanımlayıcı istatistikler dikkate alındığında (Tablo 2) ortalama algı olarak en
yüksek değerin 4.57 ile meslek etiği değişkenine ait olduğu görülmektedir. Korelasyon
sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin kendi
aralarında anlamlı ikili ortak bir değişkenliğe sahip oldukları gözlenmektedir.
Tablo 2: Değişkenlere İlişkin Cronbach’s α değerleri, Korelasyon Katsayıları ve Tanımlayıcı İstatistikler
DEĞİŞKENLER

Cronbach’s α

ME

KUR

EDHE

0rtalama

Standart
Sapma
.37098
.70148
.65481

Mesleki Etik
0,735
4.5712
Kuralsızlık
0,724
-.218**
2.0883
Etik Dışı Davranış ve Hile Eğilimi
0.622
-.225** .375**
1.7380
N= 276 için; Korelasyon değerleri ** 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak dikkate değerdir. (2-yönlü)
ME: Mesleki Etik, KUR: Kuralsızlık ve EDHE: Etik Dışı Davranış ve Hile Eğilimini ifade etmektedir.

3.3.2. Değişkenler Arası İlişkilerin Yol Analizi
Araştırmanın kapsamında ele alınan değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde yapısal
yol analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular Şekil 1'de
görülmektedir.
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Sunulan tüm değerler istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı standart değerlerdir.

Şekil 2: Araştırma modeline ilişkin yol analizi sonuçları

Araştırma modeli ve hipotezlerin testi için uygulanan yapısal eşitlik modellemesi ile
değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerin varlığı ve derecesinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Analiz modelinin işletilmesi ile elde edilen bulgular Şekil 2’de görülmektedir.
Modele ait uyum indeksi değerleri (NFI=0.92; NNFI=0.96; CFI=0.97; RMR=0.055;
GFI=0.74; Chi-Square=434; df=261; P-value=0.000; RMSEA=0.051) kabul edilir bir uyuma
işaret etmektedir. Şekil 2’de yer alan değerlerin gerek güvenilirlik ve gerekse yüklenme
katsayıları kabul edilebilir düzeylerin üstündedir.
Modelde görüldüğü gibi meslek etiği kuralsızlık davranışını anlamlı şekilde negatif
etkilemektedir. Ayrıca etik dışı davranış ve hile eğilimi yüksek makyavelist özellik sergileyen
bireylerde kuralsızlık eğilimi artmakta, meslek etiği azalmaktadır.
4. SONUÇ
Çalışma kapsamında mali tablo kullanıcısı taraflar ve kamu için hayati öneme sahip muhasebe
meslek mensuplarının meslek etiği algıları ile kuralsızlık davranışları arasındaki ilişki ele
alınmakta ve bu ilişkinin katılımcıların Makyavelist kişilik özelliklerinden nasıl etkilendiği
incelenmektedir.
Elde edilen bulgular öncelikle meslek etiği ile kuralsızlık davranışı arasında negatif anlamlı
bir ilişkinin varlığı gözlenmektedir. Bu durum meslek etiği algısı yüksek meslek
mensuplarında kuralsızlık davranışı eğilimlerinin düşük olanlara göre anlamlı şekilde (β=0,17; P=0,000) azaldığını göstermektedir. Bu durum mesleki etik düzeyinin muhasebe meslek
mensuplarında kayıtsızlık davranışını azalttığı anlamına gelmektedir.
Çalışmada amaçlanan etik dışı davranış ve hile eğilimli Makyavelist kişilik özelliğinin meslek
etiği ile kuralsızlık davranışı arasındaki bu ilişkiye olan etkileri incelendiğinde ise, etik dışı
davranış ve hile eğilimi arttığında katılımcıların meslek etiği algılarının anlamlı şekilde
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azaldığı (β=-0,41; P=0,000), kuralsızlık davranışlarının ise anlamlı şekilde arttığı (β=0,51;
P=0,000) gözlenmektedir.
Bu durum etik dışı davranış ve hile eğilimi artan Makyavelist kişilik eğilimli katılımcılarda
meslek etiği algılarının doğrudan azaldığı, kuralsızlık eğiliminin ise doğrudan arttığı anlamına
gelmektedir. Ayrıca etik dışı davranış ve hile eğilimi artan Makyavelist kişilerde meslek etiği
algısı azaldığından kuralsızlık davranışlarının bu kişilik özelliği nedeni ile dolaylı olarak da
arttığı (-0,41*-0,17=0,0697) görülmektedir.
Çalışmanın bulguları genel olarak dikkate alındığında Makyavelist eğilimlerden etik dışı
davranış ve hilenin meslek etiği ile kuralsızlık davranışı arasındaki ilişkiyi anlamada önemli
bir değişken olduğu görülmektedir. Ancak en az onun kadar önemli bir sonuçta meslek
etiğinin kuralsızlık davranışının azaltılmasında yüksek öneme sahip önemli belirleyicilerin
başında geldiğidir. Kural koyucular açısından meslek etiği algısının sadece kuralsızlık
davranışının azaltılmasında değil Makyavelist kişilik özelliklerinin doğuracağı olumsuz
etkilerin bertaraf edilmesinde de önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalıdır.
5. TARTIŞMA
Bulgular daha önce yapılmış benzer bir çalışma olmadığı için doğrudan karşılaştırılamasa da,
ülkemiz için yapılacak benzer çalışmalara örnek oluşturacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda
yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında zorunlu hale gelen bağımsız denetim mekanizması ve
ilişkili düzenlemelerin muhasebe meslek mensuplarına yüklediği sorumluluklar dikkate
alındığında, meslek mensuplarının tutumlarını anlamaya dönük davranışsal muhasebe
alanında yeni çalışmalara olan ihtiyacın elzem olduğu değerlendirilmektedir.
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ÖZET
Günümüzde yaşanan güçlü rekabet ve sürekli değişim, işletmeleri sahip oldukları çeşitli kaynakları
kullanmalarında ve bu kaynakları kullanabilmek için işletme yetenek ve becerilerini geliştirebilecek
etkili stratejiler yaratma ve bu stratejileri verimli bir biçimde uygulamaya yöneltmektedir. İşletmelerin
strateji geliştiriyor olmalarındaki temel amaçları, zayıf yönlerinin etkilerini azaltıp sahip oldukları
güçlü yönlerini vurgulayarak rekabet avantajı sağlayabilecek temel yetenekleri ortaya çıkarabilmektir.
Rekabet etmede strateji seçiminin yanında işletmeler için temel yetenek sayılan ve taklit edilemeyen
en önemli unsur insan sermayesidir. Bu bağlamda işletme içerisindeki entelektüel sermayenin önemi
ortaya çıkmaktadır. Entelektüel sermaye iş dünyasında kilit bir kaynak olarak görülmekte ve son
yıllarda yöneticiler, yatırımcılar ve politika yapıcılardan artan bir ilgi görmektedir. Bilgi temelli
toplumun ve ekonominin ortaya çıkışı, örgütsel değerleri maddi varlıklardan maddi olmayan varlıklara
kaydırmıştır. İşletmelerde bilgi, maddi olmayan varlıklara dönüşmektedir. Entelektüel sermaye olarak
ifade edilen bu soyut varlıklar yoğun küreselleşmiş rekabet karşısında, ekonomik büyümeyi tetikleyen
önemli bir güç durumundadırlar ve birçok araştırmacı, entelektüel sermayenin, yeni ekonomideki
şirketler için pratik olarak tek rekabet avantajı haline geldiğini savunmaktadır.
Mevcut çalışmada işletmelerin rekabet stratejilerini belirlemede entelektüel sermayenin etkileri
incelenmiştir. Bu doğrultuda 700 yöneticiye anket uygulaması gerçekleştirilmiş olup elde edilen
veriler AMOS programı yardımıyla yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yapısal sermayenin ve
ilişkisel sermayenin maliyet liderliği stratejisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi
söz konusu iken insan sermayenin maliyet liderliği stratejisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
etkisi bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde yapısal sermayenin ve ilişkisel sermayenin farklılaşma
stratejisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi söz konusu iken insan sermayenin
farklılaşma stratejisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Odaklanma
stratejisi üzerinde ise yapısal sermayenin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanamazken; insan
sermayesi ve ilişkisel sermayenin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Maliyet Liderliği Stratejisi, Farklılaşma Stratejisi, Odaklanma Stratejisi,
Entelektüel Sermaye
ABSTRACT
Strong competition and continuous change in today's businesses, companies to use a variety of
resources and to use these resources to develop effective business skills and skills to develop effective
strategies and direct them to implement. The main objectives of enterprises in developing strategies
are to reduce the effects of weaknesses and to emphasize their strengths and to reveal the basic
capabilities that can provide competitive advantage. In addition to strategy selection in competition,
human capital is the most important element that cannot be imitated and is considered as the basic
talent for enterprises. In this context, the importance of intellectual capital in the enterprise is
emerging. Intellectual capital is seen as a key resource in the business world and has been receiving
increasing attention from managers, investors and policy makers in recent years. The emergence of
knowledge-based society and economy has shifted organizational values from tangible assets to
intangible assets. In businesses, information becomes intangible assets. These intangible assets, which
are referred to as intellectual capital, are an important force driving economic growth in the face of
intense globalized competition, and many researchers argue that intellectual capital has practically
become the only competitive advantage for companies in the new economy.
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In the present study, the effects of intellectual capital on determining the competitive strategies of
enterprises are examined. In this direction, a questionnaire was applied to 700 managers and the data
were interpreted with the help of AMOS program. According to the results of the analysis, structural
capital and relational capital have a statistically significant and positive effect on the cost leadership
strategy, while human capital does not have a statistically significant effect on the cost leadership
strategy. Similarly, while structural capital and relational capital have a statistically significant and
positive effect on the differentiation strategy, there is no statistically significant effect on the
differentiation strategy of human capital. While there is no statistically significant effect of structural
capital on the focusing strategy; There is a statistically significant and positive effect of human capital
and relational capital.
Keywords: Cost Leadership Strategy, Differentiation Strategy, Focusing Strategy, Intellectual Capital

1. Literatür
1.1.

Rekabet Stratejileri

Değişim ve yenilikçilik, günümüz piyasalarında sürdürülebilirlik sağlamak, rekabet üstünlüğü elde
etmek hususlarında, kilit kavramlar olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, yönetsel süreçlerde,
örgütler değişim ve yenilik süreçlerine ayak uydurabilmek için yeni yönetsel süreçleri
uygulamaktadırlar ve bu yeni yönetsel süreçlerin en önemlisi stratejik yönetim süreçleridir (Eren,
2010: 74).
Strateji, önceden belirlenen amaçların ve hedeflere etkin ve verimli olarak ulaşılabilmesi ve
belirlenen amaç ve hedeflerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi noktasında, izlenecek yolların,
yöntemlerin, süreçlerin tamamıdır (Çevik, 2010: 138).
Porter var olan endüstri içerisinde rekabetçi kurumların önüne geçilebileceği ve her türlü şartlara
karşı koruma pozisyonun sağlanabileceği üç önemli rekabet stratejisini oluşturmuştur. İlki, toplam
maliyet liderliği; kaliteyi, hizmeti ve diğer alanları ihmal etmemesine rağmen, rekabetçilere oranla
düşük maliyet tutarını vurgular. İkinci strateji farklılaştırma stratejisidir; işletmenin endüstri alanında
eşsiz kabul edilebilecek bir ürün veya hizmeti sunması olarak algılanabilmektedir. Bu yüzden
işletmelerin ortalamanın üstünde fiyat politikasını öngörmektedir. Odaklanma stratejisi, her bir
işletmenin özel müşteri profiline, coğrafi pazara odaklandığı odak stratejisidir. Bu üç jenerik strateji
stratejik grupların rekabet halinden birini veya birkaçını başarmak zorunda oldukları stratejilerdir
(Dess ve Davis, 1984: 469).
Maliyet Liderliği Stratejisi: Bu strateji birtakım işlevsel politikalar yoluyla sektörde genel maliyet
liderliğini ele geçirmektir. Maliyet liderliği girişken bir etkililik ölçeği yapısını, maliyet azaltışlarını,
sıkı bir maliyet ve genel gider kontrolünü, marjinal müşteri hesaplarından sakınmayı, satış gücü ve
reklamlama gibi alanlarda maliyet minimizasyonunu gerektirmektedir. Maliyet liderliği stratejisi
yalnızca ürünlerin fiyatlarının düşürülmesini değil aynı zamanda faaliyetlerin maliyetlerinin
düşürülmesini de esas almaktadır (Ülgen ve Mirze, 2007: 260). Maliyetin yönetimsel kontrolü bu
hedefleri başarmak için gereklidir. Diğer rakiplere göreceli olarak düşük maliyet, kalite ve maliyet
düşünüldüğünde ana tema haline gelmektedir. Düşük maliyetli politika rekabet içerisinde bulunduğu
diğer işletmelerin varlığına rağmen ortalamanın üstünde geri dönüşümde bulunmaktadır (Porter,
1980: 35).
Farklılaştırma Stratejisi: Porter’ın bir diğer jenerik stratejisi ise işletmenin sunduğu hizmetin veya
ürünün tüm endüstri alanında farklı olarak kabul edilebilecek şekilde farklılaşması stratejisidir.
Farklılaştırma yaklaşımları değişik formlarda olabilmektedir bunlar; marka veya tasarım imajı,
teknolojik özellikler, satıcı ağı, müşteri hizmeti ve diğer boyutlardır. İdeal olarak, işletme kendisi ayırt
etme noktasında farklı yöntemlere başvurabilmektedir(Porter, 1980: 37). Farklılaştırma stratejisi ve
yenilik faaliyetleri birbiri ile bağlantılıdır (Santos-Vijande vd., 2012: 1073). Farklılaştırma stratejisi ile
işletmelerin özgün ürünler meydana getirerek rekabet üstünlüğünü sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Farklılaştırmayı benimsemiş olan işletmelerde çalışanlardan beklenen davranışlar; ileri düzeyde
yaratıcılık, uzun süreli odaklanma, bağımsız ve işbirlikçi davranış şekli, üretim miktarına ve kaliteye
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orta seviyede odaklanma, ileri seviyede risk alma, belirsizliğe karşı yüksek seviyede tolerans
şeklindedir (Schuler ve Jackson, 1987: 209-210).
Odaklanma Stratejisi: Son jenerik strateji ise özel bir alıcı grubuna, ürün yelpazesine, coğrafik
pazara odaklanmaktır. Düşük maliyet ve farklılaştırma stratejileri dünya genelinde hedeflerini
gerçekleştirmeye odaklanmasına rağmen tam bir odak strateji hedefin etrafında iyi kenetlenmeyle
gerçekleşmektedir. Strateji, işletmenin dar stratejik hedefini daha etkili ve verimli bir şekilde
gerçekleştirmesi öncülüğüne dayanmaktadır. İşletme hedefine ya farklılaştırma yoluyla özel bir
hedefin ihtiyaçlarını karşılayarak ulaşmakta ya da düşük maliyetlerle ulaşmaktadır veya her ikisini de
kullanarak ulaşabilmektedir. Odaklanma stratejisi, düşük maliyet ve farklılaştırmayı bütüncül olarak
pazar payı perspektifinden başaramamasına rağmen, bu pozisyonlardan birini veya her ikisini de dar
pazar payı hedefi yoluyla elde edebilmektedir (Porter, 1980: 38).Odaklanma stratejisini uygulamakta
olan bir işletme, sektör içerisinde bir segment ya da segment grubu seçmektedir ve stratejisini de bu
yönde gerçekleştirerek rekabet avantajı yakalayabilme şeklinde belirlemektedir (Yamin, vd., 1997:
162).
1.2.

Entelektüel Sermaye

Entelektüel sermaye, gelecekte kârlara dönüştürülebilen ve fikirler, buluşlar, teknolojiler,
tasarımlar, süreçler ve informatik programlar gibi kaynakları içeren bir bilgi olarak tanımlanmaktadır
(Sullivan, 1999: 133). Bu kavram 1969’da Kenneth Galbraith tarafından ifade edilmiştir. Galbraith’e
göre entelektüel sermaye bir kurumun piyasa değeriyle defter değeri arasında meydana gelen
farklılığın ifadesidir (Hsu ve Fang, 2009: 665).
Entelektüel sermaye değer haline dönüştürülebilecek bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım,
buluşları, fikirleri, genel bilgileri, tasarımları, bilgisayar programlarını, veri işlemlerini ve yayınları
kapsayan oldukça geniş bir ifadedir. Teknolojik yeniliklerle sınırlı olmadığı gibi sadece kanunla
tanımlanan fikri mülkiyet biçimleri (örn., patentler, ticari markalar, ticari sırlar) ile de sınırlı değildir.
Edvinsson entelektüel sermayeyi, rekabet avantajı yaratan bilgi, beceri ve teknolojiler ve dolayısıyla
finansal kazançlar olarak açıklamaktadır(Edvinsson ve Sullivan, 1996: 358).
Başarılı işletmeler entelektüel sermayenin önemli bir değer ve kaldıraç kaynağı olduğunu kabul
etmektedirler (Edvinsson ve Sullivan, 1996: 362). Entelektüel sermaye işletme değerinin ve ulusal
ekonomik performansın belirlenmesinde aracı durumdadır. Stratejik bir perspektiften entelektüel
sermaye, işletme değerini arttırmak için bilgi yaratmak ve bilgiyi kullanmak şeklinde ifade
edilmektedir (Petty ve Guthrie, 2000: 156).
Entelektüel sermaye fiziksel varlığı olmayan ve halen ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde
kullanılmakta olan maddi olmayan bir kaynağı temsil etmektedir. Bu nedenle, hem insani (örn.,
uzmanlık) hem de insan dışı (örn., doküman) faktörleri içermektedir. Entelektüel sermayen bir
işletmede var olan bilginin stoğunu temsil etmektedir. Bu nedenle, entelektüel sermaye çoğu kez en
değerli olarak tanınan güçlü bir kaynak olarak düşünülmektedir (Curado vd., 2014: 104).
Entelektüel sermayenin unsurları; insan sermayesi (beşerî sermaye), ilişkisel sermaye (müşteri
sermayesi) ve yapısal sermaye şeklinde üçe ayrılmaktadır (Stewart ve Ruckdeschel, 1998).
İnsan Sermayesi: İnsan sermayesi entelektüel sermaye yapısının birinci bileşenidir (Bontis, 1998).
Kimi yazarlar tarafından beşerî sermaye olarak da adlandırılmaktadır. İnsan sermayesi, entelektüel
sermaye geliştirme sürecinin temel bileşeni (Chahal ve Bakshi, 2016: 63)ve yenilik ile stratejik
yenilenme kaynağıdır (Salehi, vd. 2014: 261). İnsanlara özgüdür ve dolayısıyla bir kuruluşun
doğrudan mülkiyetine sahip olamazlar. İnsan sermayesi, çalışanların katma değerli süreçlere ne
getirdiğini kapsamaktadır. Öğrenme ve eğitim, deneyim ve uzmanlık, yaratıcılık, personel tutumu ve
işe alma ve eğitim gibi çeşitli yetkinlikler insan sermayesinin geliştirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Örneğin, eğitimli, deneyimli, eğitilmiş, yaratıcı ve motive olmuş çalışanlar daha verimli
çalışabilir ve böylece örgütsel sermayenin yaratılmasını sağlayabilmektedir (Chahal ve Bakshi, 2016:
63). İnsan sermayesi, çalışanların örgütte biriken ancak organizasyona ait olmayan, örtülü bilgileri
olan çalışanların bireysel bilgileri olarak tanımlanmaktadır (Kaupelytė ve Kairytė, 2016: 369).
İlişkisel Sermaye: İlişkisel sermayesi organizasyonun ilişkisinden kaynaklanmaktadır. İlişki
sermayesinin geliştirilmesinde müşteri ilişkisi ve müşteri sadakati ve güven gibi yeterlilikler önemli
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rol oynamaktadır (Chahal ve Bakshi, 2016: 63). İlişkisel sermaye aynı zamanda müşteri sermayesi ve
dış sermaye olarak adlandırılmaktadır (Kalkan, vd., 2014: 701). Müşteri sermayesi; sadakat, marka
algılamaları, güçlü entegrasyonlar, geribildirim ve kalite yoluyla değer yaratan müşteriler ve diğer
paydaşlarla işletmenin bir bağlantısıdır. Pazarlama kanalları ve müşterinin bilgisi, gücü ve sadakati
müşteri sermayesinin temeli olarak kabul edilmektedir. Müşteri memnuniyetini, tekrarlanan satın
almalar, finansal refah ve fiyat hassasiyeti müşteri sermayesinin belirleyicileridir. İlişkisel sermaye,
insan ve yapısal sermayeden ayrılarak bir işletmenin merkezi önemini göstermektedir. Ayrıca insan
sermayesi ve yapısal sermayeye kıyasla örgütsel değer ve performans üzerinde daha doğrudan bir
etkiye sahiptir (Verma ve Dhar, 2016: 8) ve müşteri sermayesinin genişleyen konsepti durumundadır
(Yaseen, vd., 2016: 169).
Yapısal Sermaye: Entelektüel sermayenin, işletmenin altyapısını temsil eden üçüncü bir sermaye
ile takviye edilmesi gerekmektedir. Bir bilgi şirketi modelini içeren bu son unsura yapısal sermaye
denilmektedir. Bunlara bilançoda bulunan tüm kalemler dâhildir; finansal varlıklar, binalar, makine ve
işletmenin altyapısı gibi. Yapısal sermaye ayrıca, yenilikçi bir fikri satılabilir bir ürüne veya hizmete
dönüştürmek için genellikle gerekli olan tamamlayıcı ticari varlıkları da içermektedir (Sullivan, 1999:
133). Yapısal sermaye, çalışanları en uygun entelektüel performans için desteklemeye yardımcı olan
bir organizasyonun mekanizması ve yapısını ifade etmektedir. Örneğin, iyi tanımlanmış yapılar,
programlar, sistemler ve bilgi teknolojisi. Bunlar çalışanların verimliliğini arttırmakta ve daha iyi
müşteri ilişkileri oluşturarak işletmenin değerini arttırmaktadır(Chahal ve Bakshi, 2016: 63). Yapısal
sermaye, kalıcı kurumsal varlıklardır ve doğrudan etkileşime girmeyen entelektüel varlıklarını
içermektedir. Bu varlıklar işletmenin mülkiyetindedir ve işletmede kalmaktadırlar (Buşoi, 2014: 266).
Yapısal sermaye, açık belgeler, rutinler ve örgütsel eserlere gömülü olan bilgi stoğundan oluşmaktadır
(Curado vd., 2014: 104).
2. Yöntem
Çalışmanın evrenini 2016 yılı içerisinde üretimden satışlar kriterine göre Türkiye’deki ISO 1000
işletmeleri oluşturmaktadır. Çalışmamızda, ISO 1000 işletmelerinin seçilme nedeni, Türk sanayi ve
ekonomisinde oldukça önemli yer tutmakta olan bu işletmelerin, ölçek sorunu olmadığının, küçük
işletmelere göre strateji belirleyip uyguladıklarının, jenerik stratejileri kullandıklarının, başarılı kabul
edilen işletmeleri yansıttıklarını ve insan unsuruna istenen seviyede önem verdiklerinin
düşünülmesidir.
Anket yapılacak çalışmanın örnek hacmin belirlenmesinde Tesadüfi örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. 0,03 hata payı, %99 güven aralığında örnek hacmi 649 olarak belirlenmiştir. Örnek
hacminin güvenirliğini arttırmak için anket sayısı arttırılmış ve 700 adet anket uygulanmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçekler ve içerikleri şu şekildedir:
Jenerik Stratejiler Ölçeği; jenerik stratejiler ölçeğinde Hatipoğlu’nun 2011 yılında gerçekleştirdiği
“Kriz Dönemlerinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ’lerde) İzlenen Rekabet Stratejileri ve
Bir Uygulama” isimli doktora tez çalışmasından yararlanılmıştır. Ölçekte, maliyet liderliği stratejisinin
ölçülmesine yönelik 6 soru, farklılaştırma stratejisine yönelik 5 soru, odaklanma stratejisine yönelik 4
soru bulunmaktadır. Jenerik stratejiler ölçeğinde yer alan 15 madde ile yapılan faktör analizinde
analizden çıkarılan herhangi bir madde olmamıştır. Tüm maddeler kullanılarak uygulanan doğrulayıcı
faktör analizi sonucu literatürde olduğu gibi 3 boyut olarak analiz sonuçlandırılmıştır.
Entelektüel sermaye ölçeği; İpçioğlu ve Şahin’in 2012 yılında gerçekleştirdikleri “Örgüt Kültürü
ve Entelektüel Sermaye İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” isimli makale çalışmasından
yararlanılmıştır. İnsan sermayesi 8 soru, ilişkisel sermaye 6 soru, yapısal sermaye 5 soru ile
ölçülmektedir. Entelektüel sermaye ölçeği 19 maddesiyle yapılan faktör analizinde 6 madde faktör
yükü değerlerinin düşüklüğü deneniyle (FY<0.50) analizden çıkarılmıştır. Kalan 13 madde ile
gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucu literatürde yer aldığı şekliyle 3 boyut olarak analiz
sonuçlandırılmıştır.
2.1.

Araştırmanın Bulguları

Veri analizinde kullanılan istatistiksel teknikler; araştırmada toplanan anket cevapları SPSS for
Windows 22.00ve AMOS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada
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kullanılan ölçeklerle ilgili faktör analizleri yapılmış ve cronbach’s alpha değerleri hesaplanmıştır.
Araştırmada kullanılan 4 adet ölçeğin AMOS programında doğrulayıcı faktör analizleri
gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi ile kurgulanan çoklu mediator modelin yol analizi ise
AMOS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada güvenilirlik analizi yapılırken Cronbach’s Alpha modeli kullanılmıştır. Cronbach’s
Alpha sorular arası korelasyona bağlı uyum değeridir. Cronbach’s Alpha değeri faktör altındaki
soruların toplamdaki güvenilirlik seviyesini göstermektedir. Cronbach’s Alpha değerinin 0.70 ve üstü
olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir.
Tablo 1.Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri
No

Alt Boyut

Madde
Sayısı

Cronbach’s
Alpha Değeri

1

JS Ölçeği

15

,880

2

Maliyet Liderliği Stratejisi

6

,810

3

Farklılaşma Stratejisi

5

,817

4

Odaklanma Stratejisi

4

,790

5

ES Ölçeği

13

,856

6

İlişkisel Sermaye

6

,803

7

İnsan Sermayesi

2

,710

8

Yapısal Sermaye

5

,789

Jenerik stratejiler ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri 0,88; işletme performansı ölçeğinin
Cronbach’s Alpha değeri 0,80; informal ilişkiler ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri ise 0,88 olup bu
ölçekler mükemmel derecede güvenilir sayılabilmektedir. Maliyet liderliği stratejisi alt boyutunun
Cronbach’s Alpha değeri 0,81; farklılaşma stratejisi alt boyutunun Cronbach’s Alpha değeri 0,81;
odaklanma stratejisi alt boyutunun Cronbach’s Alpha değeri 0,79; entelektüel sermaye ölçeğinin
Cronbach’s Alpha değeri 0,85; ilişkisel sermaye alt boyutunun Cronbach’s Alpha değeri 0,80; yapısal
sermaye alt boyutunun Cronbach’s Alpha değeri 0,78 olup genel kabul gören derecede güvenilir
sayılabilmektedir. Ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna varılmış ve araştırma ile ilgili gerekli
analizler yapılmıştır.
2.2.

Jenerik Stratejiler Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi

Jenerik stratejiler ölçeğinde yer alan 15 madde ile yapılan faktör analizinde analizden çıkarılan
herhangi bir madde olmamıştır. Tüm maddeler kullanılarak uygulanan doğrulayıcı faktör analizi
sonucu literatürde olduğu gibi 3 boyut olarak analiz sonuçlandırılmıştır.
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Şekil 1. Jenerik Stratejiler Ölçeği Doğrulayıcı Faktör analizi diyagramı
Doğrulayıcı faktör analizinde model test değerleri x2(245.01), x2/df(1.952) ve (p<0.01)
bulunduğundan jenerik stratejiler ölçeği doğrulayıcı faktör analizinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu anlaşılmaktadır. Uyum indeks değerleri GFI(.958), CFI(.969), RMSEA(.053) ve SRMR
değeri (0.0338) kabul edilebilir sınırlar içinde yer aldığından jenerik stratejiler ölçeğinin diyagramda
yer alan DFA sonucunun örneklemimiz için geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Uyum indeksleri
Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2.Jenerik Stratejiler Ölçeği Uyum İndeksleri
Uyum İndeksleri

İndeks Değeri

Uyum Durumu

χ 2/sd

1.952

Mükemmel Uyum

GFI

0.958

Mükemmel Uyum

CFI

0.969

Mükemmel Uyum

RMSEA

0.053

SRMR

0.0338

Kabul Edilebilir
Uyum
Mükemmel Uyum

2.3.

Entelektüel Sermaye Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi

Entelektüel sermaye ölçeği 19 maddesiyle yapılan faktör analizinde 6 madde faktör yükü
değerlerinin düşüklüğü deneniyle (FY<0.50) analizden çıkarılmıştır. Kalan 13 madde ile
gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucu literatürde yer aldığı şekliyle 3 boyut olarak analiz
sonuçlandırılmıştır.
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Şekil 2.Entelektüel Sermaye Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi
Doğrulayıcı faktör analizinde model test değerleri x2(169.971), x2/df(2.982) ve (p<0.01)
bulunduğundan entelektüel sermaye ölçeği doğrulayıcı faktör analizinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu sonucuna varılmıştır. Uyum indeks değerleri GFI(.963), CFI(.962), RMSEA(.053) ve SRMR
değeri (.0425) kabul edilebilir sınırlar içinde yer aldığından entelektüel sermaye ölçeği DFA
sonucunun diyagramda yer alan faktör yapısı ile örneklemimiz için geçerli olduğu sonucuna
varılmıştır. İlgili değerler Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3.Entelektüel Sermaye Ölçeği Uyum İndeksleri
Uyum İndeksleri

İndeks Değeri

Uyum Durumu

χ 2/sd

2.982

Kabul Edilebilir Uyum

GFI

0.963

Mükemmel Uyum

CFI

0.962

Mükemmel Uyum

RMSEA

0.053

Kabul Edilebilir Uyum

SRMR

0.0425

Mükemmel Uyum

Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir:
H1: Entelektüel sermaye maliyet liderliği stratejisi üzerinde anlamlı ve olumlu yönde etki
yaratmaktadır.
H1a: İnsan sermayesi maliyet liderliği stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.
H1b: İlişkisel sermaye maliyet liderliği stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.
H1c: Yapısal sermaye maliyet liderliği stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.
H2: Entelektüel sermaye farklılaşma stratejisi üzerinde anlamlı ve olumlu yönde etki
yaratmaktadır.
H2a: İnsan sermayesi farklılaşma stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.
H2b: İlişkisel sermaye farklılaşma stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.
H2c: Yapısal sermaye farklılaşma stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.
H3: Entelektüel sermaye odaklanma stratejisi üzerinde anlamlı ve olumlu yönde etki
yaratmaktadır.
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H3a: İnsan sermayesi odaklanma stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.
H3b: İlişkisel sermaye odaklanma stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.
H3c: Yapısal sermaye odaklanma stratejisini anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir.

Şekil 3. Hesaplanan Değişkenlerle Yol Analizi: Entelektüel Sermaye ile Jenerik Stratejiler İlişkisi
Model analizinde model test değerleri (p>.05) olmak üzere; x2(,315), x2/df(.315)
bulunduğundan model analizinin anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca uyum indeks değerleri GFI
(.9948),CFI (.998), SRMR (.0467), RMSEA (.000) “iyi uyum” sınırları dâhilinde yer aldığı tespit
edilmiştir. Modelde Farklılaştırma stratejisi değişkeninin %20, odaklanma stratejisi değişkeninin % 6
ve maliyet liderliği stratejisi değişkeninin ise sadece % 2 oranında açıklanabildiği anlaşılmaktadır.
Model uyum değerleri iyi uyum aralığında olsa da modeldeki parametre değerlerinin 6 tanesi
anlamlı (p<0.05) kalan 3 parametrenin ise anlamsız (p>0.05) olduğu anlaşılmaktadır
Tablo 4. Entelektüel Sermaye ile Jenerik Stratejiler İlişkisi Model Parametreleri Anlamlılık Tablosu
Etkileyen

Etki

İnsan sermayesi



İlişkisel sermaye 
Yapısal sermaye



İnsan sermayesi



İlişkisel sermaye 
Yapısal sermaye



İnsan sermayesi



İlişkisel sermaye



Yapısal sermaye



Etkilenen
Maliyet
liderliği
stratejisi
Maliyet
liderliği
stratejisi
Maliyet
liderliği
stratejisi
Farklılaşma
stratejisi
Farklılaşma
stratejisi
Farklılaşma
stratejisi
Odaklanma
stratejisi
Odaklanma
stratejisi
Odaklanma
stratejisi

Regresyon
katsayıları

Standart
regresyon
katsayıları

-,407

CMİN

p

-1,774

,076

2,373

,018*

2,444

,015*

,362

,717

7,004

***

4,864

***

-2,491

,013*

6,244

***

,801

,423

-,088
,203
,112
,212
,112
,052
,377
,265
-,459
,430
,056

,016
,300
,202
-,121
,289
,036
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Yapısal sermayenin maliyet liderliği stratejisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif
bir etkisi söz konusudur (β =0.112, p<0.0). Daha açık bir ifade ile işletmelerdeki yapısal sermaye
artışları maliyet liderliği stratejilerinde olumlu yönde artışa sebep olmaktadır.
İnsan sermayesinin maliyet liderliği stratejisi üzerinde %95 güven düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlı bir etkisi saptanamamıştır (p>0.0).
İlişkisel sermayenin maliyet liderliği stratejisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif
bir etkisi söz konusudur (β =0.112, p<0.0). Daha açık bir ifade ile işletmelerdeki ilişkisel sermaye
artışları maliyet liderliği stratejilerinde olumlu yönde artışa sebep olmaktadır.
Yapısal sermayenin farklılaşma stratejisi üzerinde %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı ve pozitif bir etkisi söz konusudur (β =0.202, p<0.0). Daha açık bir ifade ile işletmelerdeki
yapısal sermaye artışları farklılaşma stratejilerinde olumlu yönde artışa sebep olmaktadır.
İnsan sermayesinin farklılaşma stratejisi üzerinde %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisi saptanamamıştır (p>0.0).
İlişkisel sermayenin farklılaşma stratejisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir
etkisi söz konusudur (β =300, p<0.0). Daha açık bir ifade ile işletmelerdeki ilişkisel sermaye artışları
farklılaşma stratejilerinde olumlu yönde artışa sebep olmaktadır.
Yapısal sermaye bağımsız değişkeninin odaklanma stratejisi üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisi saptanamamıştır (p>0.05).
İnsan sermayesi bağımsız değişkeninin odaklanma stratejisi üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı ve negatif bir etkisi söz konusudur.(β =- 0.121, p<0.05). Daha açık bir ifade ile işletmelerdeki
insan sermayesindeki artış, işletmelerin odaklanma stratejilerinde bir azalışa sebep olmaktadır.
İlişkisel sermaye bağımsız değişkeninin odaklanma stratejisi üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı ve pozitif bir etkisi söz konusudur (β =0.289, p<0.05). Daha açık bir ifade ile işletmelerdeki
ilişkisel sermayedeki bir artış, işletmelerin odaklanma stratejilerinde de artışa sebep olmaktadır.
Sonuç
İlişkisel sermaye ve yapısal sermaye maliyet liderliği stratejisi ile farklılaşma stratejisini anlamlı ve
pozitif şekilde etkilerken insan sermayesi maliyet liderliği stratejisi ve farklılaşma stratejisi üzerinde
anlamlı bir etki yaratmamaktadır. Odaklanma stratejisi boyutunu ise insan sermayesi anlamlı ve
negatif bir biçimde, ilişkisel sermaye anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir. Yapısal sermaye ise
odaklanma stratejisi üzerinde anlamlı bir etki göstermemektedir.
İşletmelerin başarılı bir performans gösterebilmeleri sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamaları ile
gerçekleşebilecek olup bu durum da işletmelerin değer yaratmakta olan strateji ve faaliyetlerinin
rakipleri tarafından uygulanamadığı ve taklit edilemediği durumlarda mümkün olmaktadır (Ülgen ve
Mirze, 2007: 31). Taklit edilemeyen en önemli unsur insan faktörüdür. Bireylerin sahip oldukları
entelektüel sermaye insanların motive olmasını sağlayarak işletme için önemli bir kaynak halini
almasını sağlayacaktır.
Porter’ın jenerik stratejilerini başarı ile uygulayabilmek için işletmelerin prosedür, yapı ve teşvik
sistemlerinde değişiklikler yapılması gerekmektedir. Ayrıca bunların yanında stratejilerin başarısı için
farklı kaynak ve yeteneklere ihtiyaç vardır. Bu yetenekler; kişilerin sahip oldukları bilgi, beceri ve
tecrübelerinden oluşan entelektüel sermayedir.
Konu ile ilgili bundan sonra çalışacak olan araştırmacılara şu öneriler getirilebilir:
 Çalışma, büyük ölçekli işletmeler üzerinde uygulanmıştır, benzer bir uygulama, kobiler için
de ele alınabilir.
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 Araştırma sadece Türkiye’de gerçekleştirildiğinden, Türkiye dışındaki benzer özelliklerde
olan ülkeler üzerinde de uygulaması yapılarak kültürel farklılıkların işletme performansı
üzerindeki etkileri incelenebilir.
 Farklı periyotlarda çalışma tekrarlanarak insan unsuruna verilen önem ve gelişmeler
değerlendirilebilir.
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İNFORMAL İLİŞKİLER VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN
BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMAL RELATIONS
AND COMPANY PERFORMANCE
İlknur KUMKALE
Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, İİBF
Fatma YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Üzümlü MYO
ÖZET
Günümüzde işletmelerin başarılı olabilmesi ve rekabet edebilmeleri için önem vermeleri
gereken hususların başında insan faktörü gelmektedir. Çünkü taklit edilemeyen en önemli
unsur insan faktörüdür. İnsanların toplu şekilde bulunduğu işletmelerde de informal ilişkilerin
bulunması kaçınılmazdır. Bireylerin birbirleri ile geçirdikleri informal zaman ve ilişkiler
insanın motive olmasını sağlayarak firma için önemli bir kaynak halini almasını sağlayacaktır.
İnsanların yatırım yapılmakta olan varlık şeklinde ele alınabilmesi, getirilerinin hesaplanması
gerekliliği olan bir çeşit sermaye biçiminde düşünülebilmesi, Hawthorne çalışmalarıyla
bireyin işletme içerisindeki davranış ve hareketlerinin verimliliğe olan etkileri ortaya konunca
işgörenin insani yönlerinin anlaşılması ve çalışanların değerinin bilinmesi insan kaynakları
yönetim ve uygulamalarının finansal yönünü ortaya koymaktadır. Firma performansı, kurum
stratejilerinin belirlenen dönem sonunda gerçekleştirilen çıktı ve uygulamalardaki hedef ve
amaçlara ulaşabilme seviyesini açıklamaktadır.
Bu çalışmada firmalardaki informal ilişkilerin firma performansı üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırma, ISO’nun 2016 yılında yayınlamış olduğu en büyük 1000 işletme arasından tesadüfi
örneklem yöntemi ile seçilen 700 yöneticiye anket uygulaması yolu ile gerçekleştirilmiştir.
Anket çalışması SPSS ve AMOS programları ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda informal
ilişkiler kurum içi informal ilişkiler ve kurum dışı informal ilişkiler şeklinde, firma
performansı ise finansal performans ve finansal olmayan performans olarak iki boyutta
değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre kurum içi informal ilişkilerin finansal
işletme performansı üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitiftir. Kurum dışı informal ilişkiler
değişkenin finansal işletme performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi
saptanmamıştır. Kurum içi informal ilişkilerin finansal olmayan işletme performansı
üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitiftir. Kurum dışı informal ilişkilerin finansal olmayan
işletme performansı üzerindeki etkisinin de anlamlı ve pozitif olduğu yönünde bulgular elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnformal İlişkiler, Finansal Performans, Finansal Olmayan Performans
Bu bildiri Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yayınlanan Jenerik Stratejilerin Firma
Performansına Etkisi: Entelektüel Sermaye ve İnformal İlişkilerin Rolü isimli doktora tez çalışmasından
türetilmiştir.
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ABSTRACT
Nowadays, human factor is one of the most important issues that should be given importance
for the companies to be successful and competitive. Because the most important element that
can not be imitated is the human factor. It is inevitable to have informal relations in the
enterprises where people are in collective form. The informal time and relationships that
individuals spend with each other will ensure that people become motivated and become an
important resource for the company. Human beings can be considered as assets under
investment, returns can be considered in the form of a kind of capital that needs to be
calculated, Hawthorne studies and the effects of the individual's behavior and actions on
productivity when the human aspects of the employee to understand the value of the human
resources management and applications to understand the financial aspect. Firm performance
describes the level of corporate strategies in achieving the objectives and objectives in the
output and implementation at the end of the specified period.
In this study, the effects of informal relations on firm performance were investigated. In the
research, screening model which is one of the quantitative research methods was used. The
survey was conducted with a survey of 700 managers selected by random sampling method
among the 1000 largest companies published by ISO in 2016. The questionnaire was
evaluated with SPSS and AMOS programs. In our study, informal relations are evaluated as
internal informal relations and external informal relations, and firm performance is evaluated
in two dimensions as financial performance and non-financial performance. According to the
results of the research, the effect of internal informal relations on financial business
performance is significant and positive. There was no statistically significant effect of the
external informal relationship variable on financial performance. The impact of internal
informal relationships on non-financial operating performance is significant and positive. It
was also found that the effect of external informal relations on non-financial enterprise
performance was significant and positive.
Keywords: Informal Relations, Financial Performance, Non-Financial Performance.

1. Literatür
1.1. İnformel İlişkiler
İnformel iletişim, resmi iletişim kanalı dışında, bölümler arası faaliyetlerin
yürütülmesine katılan departmanlar arasında bilginin paylaşıldığı interaktif bir süreci ifade
etmektedir (Ahsan ve Panday, 2013: 589). İnsan ilişkilerine önem verilmeye başlayan son
yıllara kadar, işgörenleri çalışmaya yönlendiren faktörler parasal değerler şeklinde
düşünülmekteydi. Oysaki işgörenler, beşerî bir varlık olarak, çeşitli ümit, istek ve yeteneklere
sahiptirler. Yöneticiler üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde yönlendirirken, emek faktörüne
de gereken önemi vererek işgörenlerin gelenek, örf, karakter vb. özelliklerini bilmek
durumundadırlar. Kurum içerisinde işgörenlerin birbirleriyle olan ilişki ve iletişimleri iyi
düzenlemediği durumlarda işletme verimliliği azalmakta, kurum disiplini bozulmakta ve
personel devir oranı artabilmektedir. Bu nedenle yönetici ve sevk pozisyonunda bulunan amir,
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emrindeki işgörenleri ve onların birbirleriyle olan ilişki ve iletişimlerini iyi tanıması
gerekmektedir (Durukan, 2003: 280).
İnformel bir grup içerisinde oluşan informel iş ilişkileri grubun üyeleri arasındaki
duygu alışverişini arttırıcı bir finansal özellik taşımakta, grup içi sosyal ilişkiler karşılıklı
anlayış, sevgi, dayanışma, birlik ve bütünlük içerisinde gerçekleşmektedir. Bu husus bir nebze
de olsa gruptaki işgörenlere özgürce hareket edebilme ortamını sağlamakta ve bu tarz ilişkiler
ile üyeler benimsemedikleri teknolojik gelişmelerin ve katı bürokratik yapının baskısını
hafifletme/kurtulma ve böylece kendi aralarında kendiliğinden doğan sosyal ilişkilerde
bulunma imkânına kavuşmaktadırlar. Bu tür ilişkiler sahip olunan iş ve ekonomik menfaatle
ilgili olarak da bir güvence olarak görülebilmektedir. İnformel ilişkiler ile grup üyeleri iş
yaşamındaki olumsuzluklara karşı koymak ve beraber katlanmak gibi bir direnç
kazanabilmektedirler (Yılmaz, 2007: 70-71).
Bir organizasyonun başarısı, işleyiş süreciyle ilişkili farklı aktörler arasındaki
koordinasyon durumuna büyük ölçüde bağlıdır. Koordinasyon, bir dizi etkinlik boyunca
birçok aktör arasında yer alan çok boyutlu bir etkinliktir. Bölümler arasındaki zayıf
koordinasyon, bölümler arası işlevlerin yürütülmesinde gecikmeye neden olmaktadır (Ahsan
ve Panday, 2013: 588).

İnformel

Etkileşim

Bilgi Paylaşımı

Koordinasyon

İletişim

Şekil 1.Kayıt dışı iletişim ve koordinasyon arasındaki ilişkinin modeli
Kaynak:Ahsan, A. K.,ve Panday, P. K. (2013). “Problems of Coordination in Field Administration in
Bangladesh: Does Informal Communication Matter?”,International Journal of Public Administration,36(8),
588-599.

İşletmeler açısından bütün yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde olduğu gibi,
koordinasyonun da etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde iletişim unsuru oldukça önemlidir.
İletişim kurumun işlemesinde önemli bir sistemdir ve koordinasyonu kolaylaştırmaktadır
(Atak, 2005: 61). Eşgüdümle ilgili olarak, Mintzberg informel iletişim olarak bilinen karşılıklı
uyum kavramını getirmektedir. Faaliyetlerdeki eşgüdümün basit kayıt dışı iletişim süreci
aracılığıyla yapılabileceğini belirtmektedir. İletişim, bir ajans veya büyük bir programda
beceri, tutum ve çıkarların çeşitliliğinin birbirine bağlı olduğu bir süreç olan eşgüdümle
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kopmaz şekilde bağlantılıdır. Bölümler arasında gayri resmi iletişim gerçekleştiğinde, bilgi
değiş tokuş edilebilmektedir (Ahsan ve Panday, 2013: 592).
İnformel ilişkiler; kurum içi informel ilişkiler ve kurum dışı informel ilişkiler olarak
iki ayrı sınıfta değerlendirilmektedir (Yılmaz, 2007: 43):
1. Kurum İçi İnformel İlişkiler: Örgüt içindeki çalışanlar, iş arkadaşları, amirler,
idareciler ile olan informel ilişkiler (ast-üst) ve iş yerinin fonksiyonuna dayalı olarak
müşteriler ile olan informel ilişkiler sayılmaktadır.
2. Kurum Dışı İnformel İlişkiler: Bireylerin aileden başlayarak, akraba, komsu, arkadaş,
tanıdık, hemşeri ilişkileri gibi aynı zamanda ait olunan sosyal grupsal ilişkiler
(dernek, sendika, siyasi parti vb) ve başka örgütlerle olan ilişkiler sayılabilmektedir.
3. Formel kurumlarda görülmekte olan bu informel ilişki yapıları dolayısıyla örgüt
kuramcıları çeşitli yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Rasyonel örgüt kuramcıları,
işletmenin etkililiği amacıyla formel denetimleri gerekli görürken doğal sistem
kuramcıları merkezileşmesi yüksek olan ve resmi duruma gelmiş olan ağların
etkililikten yoksun olduklarını ve kurumlar için en değerli varlık olan insan faktörünü
ihmal ettiklerini savunmaktadır. Doğal sistem kuramcıları, kurumlarda formel
ilişkilerden çok informel ilişkileri önemsemektedirler. Belirsizlik ve karmaşıklık
arttığı zamanlarda informel örgüt yapıları daha avantajlı olduğu savını dile
getirmektedirler. Bunun için de işgörenlere daha çok ve çeşitli roller verilmesini ayrıca
otokontrole imkân tanınmasını ve informel yapıların çoğaltılmasını önermektedirler
(Aytaç, 2004: 200). Çalışanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gayrı resmi iletişimin
çalışanların anlamlı kişilerarası ilişkiler kurdukları ve çalışma hayatlarında bir miktar
kontrol sahibi oldukları anahtar bir araç olarak görüldüğünü göstermektedir
(Fay,2011: 214). Resmi (biçimsel) gruplar ve bunların içinde oluşan farklı gruplar
vardır. Çıkar grupları, dostluk, arkadaşlık, resmi olmayan gruplar gibi ki; bu gruplar
resmi olmayan değişik yeni informel ilişkiler geliştirir. Bu durum bazen resmi olanla
çatışma oluşturduğu gibi bazen de kurum içi değerleri bütünleştirici bir etkiye
sahiptirler. Bu değerler gurubu yönetici normlara dönüşebilir. İkinci olarak informel
ilişkiler grup üyelerine sosyal tatmin ve aynı zamanda bir statü sağlamaktadır. Hem de
üyelerine daha fazla bilgi aktarımı ile yönlendirme daha kolay olmaktadır. Bu durum
grup içi sosyalleşmeyi de beraberinde getirmektedir (Solmaz, 2006: 568).
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Formel iletişim ağlarına göre daha hızlı yayılan informel iletişim ağları kurumlarda kimi
zaman prosedürler sebebiyle karar alınmasını güçleştiren süreçleri hızlandırarak olumlu
katkılar sağlayabilmektedir. Çoğu zaman formel kanallara göre informel kanallar daha hızlı
olabilmektedir. İşgörenlerce gerçekleştirilen kurum içi sohbetler, çeşitli sosyal etkinlikler
işgörenler arasındaki birlik ve beraberliği geliştirebilir; işgörenlerin aralarındaki şakalaşmalar
ile iş zamanı daha hızlı geçebilir; yöneticilerin gerçekleştirdikleri kurum için informel
ziyaretler ile işgörenler kendilerini daha önemli hissedebilirler ve iletmek istediklerini
hususları yönetime ulaştırabilirler (Bektaş ve Erdem, 2015: 126).
1.2. Firma Performansı
Firma performansı işletmelerin önceden belirlemiş oldukları veya sonrasında revize
ettikleri belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirme de kaynaklarının uyum içinde hareket
ettirilmesi ile elde ettikleri sonuçlar ya da uygulama sürecinde sağladıkları kazanımlardır
(Çalık, vd., 2013: 143). Performans ölçümlerinden sağlanan veriler, işletme stratejilerinin
başarı seviyelerinin tespit edilmesinde dikkate alınan göstergelerdir bu nedenle stratejik karar
alma süreç ve aşamalarında başvurulmakta olan önemli girdileridir. İşletme performansı
önceki dönemlerde belirlenmiş ve uygulanmış stratejilerin rekabet ortamlarındaki başarı
düzeyleri ile ilgilidir. Performans ve strateji arasındaki fark; uygulanmalarının zamanıyla
ilgili olmaktadır. Performans geçmişteki uygulamaları kapsarken strateji gelecek dönem
uygulamaları içermektedir. Dolayısıyla stratejiler, performans neticelerine göre şekillenip
güncellenebilmektedir ve sürdürülebilirlik de bu yol ile sağlanmaktadır (Venkatraman ve
Ramanujam, 1986: 801).
Bir işletmenin performansının ölçümü, kaynak kullanımında ve faaliyetlerinde
etkenlik, verimlilik ve karlılık gibi ilkelere ne derecede ulaşılabildiğinin ölçülebilmesi,
sorunların tespit edilebilmesi ve iyileştirilebilmesi için gereken önlemlerin alınmasında
mihenk taşı konumundadır (Peru, 2010: 19). İşletme performansı ölçmenin diğer yararlarını
şu şekilde ifade edilebilmektedir (Baki ve Ustasüleyman, 2001: 71):
 Kurumların nasıl işlediğinin görülebilmesini sağlaması,
 İşletmeleri, başarı veya başarısızlıklarının,problemlerinin temel sebeplerini
belirlemeye yönelik bilgiler vermesi,
 Performanstaki olası açıkları belirlemeye imkân vermesi,
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 Ödüllendirilecek veya önlem alınması gereken performansları ortaya çıkarmada
faydalı olması ve
 Belirlenen

planlar

çevresinde,

kaynak

kullanımının

ne

seviyede

gerçekleştirilebileceğini göstermesidir.
İşletme performansı geçmişte çoğu zaman yalnızca finansal (nicel) kriterler
değerlendirilerek belirlenmekteydi. Fakat, organizasyonların son derece karmaşık bir yapıya
bürünmeleri ve artmakta olan rekabet ile son zamanlarda işletme performansını
değerlendirmede tek ölçüt şeklinde değerlendirilen finansal ölçütlerin beraberinde finansal
olmayan(nitel)kriterlerinde dikkate alınmasını gerekli olmuştur (Neely, 1999: 206; Kennerly
ve Neely, 2002: 1223; Eren vd., 2013: 4877).
İşletme performansını etkilemekte olan birçok sayıda değişken vardır. Bunlar
finansal performans ve finansal olmayan performans şeklinde isimlendirilmektedir. Finansal
performansın boyutları işletme performansını ölçmek için kullanılan en sık yöntem olsa da
(Kennerly ve Neely 2002: 1223; Michalisin, vd. 2004: 1111), bu ölçümler işletmelerin
performanslarını yansıtmada yetersizdir ve bu nedenle eleştirilmektedir (Phillips, 1999: 172;
Reiner, 2004: 381). Bu yüzden işletmelerde finansal kriterlerin yanı sıra; ürünlerin ve
hizmetlerin kalitesi, müşterilerin ve işgörenlerin memnuniyetleri ve yeni ürünler ortaya
çıkarma şeklindeki finansal olmayan kriterlere de gereksinim duyulmaktadır.
Finansal performans, sonuçlara dayalı, finansal göstergeler (kâr artışı, varlık ve
yatırımların getirisi vb.) ve piyasadaki göstergelere (borsadaki getirisi, pazardaki payı,
satışların büyümesi vb.) ait performanslardır ve işletmelerin ekonomik hedef ve amaçlarının
gerçekleşip gerçekleşmediğini göstermektedir (Luo, vd., 2012: 143). Finansal olmayan
performans ile işletmelerin performanslarının ölçülmesinde kalite, tatmin, verimlilik, yeni
ürün geliştirme, teknolojik etkinlik, üretimde değer yaratma,kamu sorumluluğu ve çalışma
hayatının kalitesi şeklinde farklı kriterler değerlendirmeye alınmaya başlanmış olup (Erdem
vd., 2011: 85)
Finansal olmayan performansın ölçümünde kullanılan iş yaşamının kalitesi, müşteri
ve işgörenlerin memnuniyet ve tatminleri, işgörenlerin işletmeye bağlılıkları şeklindeki
finansal olmayan parametrelerin kullanılması finansal olmayan performans ölçümündeki
kriterlerin çeşitli ve geniş olduğunu göstermektedir. Bu çeşitlilik nedeni ile farklı
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araştırmalarda farklı finansal olmayan göstergeler kullanılabilmektedir (Lau ve Sholihin,
2005: 391).
2. Yöntem
Çalışmanın

temel

amacı;

işletmelerin

performansı

üzerindeki

etkilerinin

belirlenmesinde sosyal bir varlık olan insana ilişkin informel ilişkilerin rolünün
araştırılmasıdır. Çalışmanın evrenini 2016 yılı içerisinde üretimden satışlar kriterine göre
Türkiye’deki ISO 1000 işletmeleri oluşturmaktadır. Çalışma; veri edinme yöntemine göre
anket, ele alınan süre bakımından anlık ve amacına göre açıklayıcı bir çalışmadır. Açıklayıcı
çalışmalarda amaç, konuya ait değişkenler arasındaki ilişkileri açıklamaktadır (Altunışık vd.,
2007: 62).
Araştırmada kullanılan ölçekler ve içerikleri şu şekildedir:
İşletme Performansı Ölçeği; işletme performansı ölçeğinde, Alpkan vd.’nin 2005
yılında yayınladıkları “Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri” isimli makale
çalışmasından faydalanılmıştır. İşletme performansını ölçmeye yönelik olarak iki boyut ele
alınmıştır. Bunlardan ilki finansal performanstır ve 7 soru ile ölçülmüştür. İkinci boyut
finansal olmayan performanstır ve 8 soru ile ölçülmüştür. 15 maddeli ve 2 boyutlu işletme
performansı ölçeğinin 3 maddesi faktör yüklerinin düşük

(FY<.50) bulunması nedeni ile

analizden elenmiştir. Kalan 12 madde ile gerçekleştirilen faktör analizinde iki faktörlü yapı
geçerliliğini korumuştur.
İnformel ilişkiler ölçeği; Memduhoğlu ve Saylık’ın 2012 yılında gerçekleştirdikleri
“İşletmelerde İnformel İlişkiler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi” isimli makale çalışmasından faydalanılmıştır. Kurum içi informel ilişkiler 10
soru, kurum dışı informel ilişkiler 7 sorudan oluşmaktadır. 17 maddeli 2 boyutlu informal
ilişkiler ölçeğinin 3 maddesi faktör yüklerinin düşük

(FY<.50) bulunması nedeni ile

elenmiştir. Kalan 14 maddeden yapılan faktör analizinde iki faktörlü yapısı korunmuştur.
Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir:
H1: İnformel ilişkiler finansal işletme performansı üzerinde anlamlı ve olumlu yönde
etki yaratmaktadır.
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H1a: Kurum içi informel ilişkiler finansal işletme performansını anlamlı ve olumlu yönde
etkilemektedir.
H1b: Kurum dışı informel ilişkiler finansal işletme performansını anlamlı ve olumlu yönde
etkilemektedir.
H2: İnformel ilişkiler finansal olmayan işletme performansı üzerinde anlamlı ve olumlu
yönde etki yaratmaktadır.
H2a: Kurum içi informel ilişkiler finansal olmayan performansı anlamlı ve olumlu yönde
etkilemektedir.
H2b: Kurum dışı informel ilişkiler finansal olmayan işletme performansını anlamlı ve olumlu
yönde etkilemektedir.
3. Araştırmanın Bulguları
Veri analizinde kullanılan istatistiksel teknikler; araştırmada toplanan anket cevapları
SPSS for Windows 22.00ve AMOS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve
yorumlanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili faktör analizleri yapılmış ve
cronbach’s alpha değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan 4 adet ölçeğin AMOS
programında doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi ile
kurgulanan çoklu mediator modelin yol analizi ise AMOS programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Güvenilirlik analizi sonucunda finansal işletme performansı alt boyutunun
Cronbach’s Alpha değeri 0,78; finansal olmayan işletme performansı alt boyutunun
Cronbach’s Alpha değeri 0,81; kurum içi informal ilişkiler alt boyutunun Cronbach’s Alpha
değeri 0,83; kurum dışı informal ilişkiler alt boyutunun Cronbach’s Alpha değeri 0,81 olup
yüksek derecede güvenilir sayılabilmektedir.
Değişkenlere ilişkin yol analizi sonuçları şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Hesaplanan Değişkenlerle Yol Analizi - İnformal İlişkiler ile İşletme Performansı
İlişkisi
Model analizinde model test değerleri (p>.05) olmak üzere; x2(,161), x2/df(.161)
bulunduğundan model analizinin anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca uyum indeks
değerleri GFI(.998),CFI (.978), SRMR (.0040), RMSEA (.000)

“iyi uyum” sınırları

dâhilinde yer aldığı tespit edilmiştir. Modelde Finansal olmayan performansın %30 Finansal
performans değişkeninin ise % 10 oranında açıklanabildiği anlaşılmaktadır.
Model uyum değerleri iyi uyum aralığında olsa da modeldeki parametre değerlerinin
3 tanesi anlamlı (p<0.05) kalan1 parametrenin ise anlamsız (p>0.05) olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 1.İnformal İlişkiler ile İşletme Performansı İlişkisi Model Parametreleri Anlamlılık
Tablosu

Etkileyen
Kurum içi
informal
ilişkiler
Kurum dışı
informal
ilişkiler
Kurum içi
informal
ilişkiler
Kurum dışı
informal
ilişkiler

Etki

Etkilenen

Regresyon
katsayıları

Standart
regresyon
katsayıları

CMİN

P



Finansal işletme
performansı

,270

,312

7,242

***



Finansal işletme
performansı

,017

,017

,401

,688



Finansal olmayan işletme
performansı

,337

,493

12,985

***

,069

,090

2,373

,018



Finansal olmayan işletme
performansı

Kurum içi informal ilişkilerin finansal işletme performansı üzerindeki etkisi anlamlı ve
pozitiftir (β=0.312, p<0.05). Daha açık bir ifade ile işletmelerde kurum içi informal
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ilişkilerdeki artış finansal işletme performansında da bir artışa, kurum içi informal
ilişkilerdeki bir azalış ise finansal işletme performansında da bir azalışa sebep olacaktır.
Kurum dışı informal ilişkiler değişkenin finansal işletme performansı üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı bir etkisi saptanmamıştır (p>0.05)
Regresyon

modeli

bulguları

birlikte

değerlendirildiğinde

finansal

işletme

performansı üzerinde etken olan informal ilişki türünün kurum içi informal ilişkiler olduğu
söylenebilir. Kurum içi informal ilişkilerin finansal olmayan işletme performansı üzerindeki
etkisi anlamlı ve pozitiftir (β=0.493, p<0.05). Daha açık bir ifade ile işletmelerde kurum içi
informal ilişkilerdeki artış finansal olmayan işletme performansında da bir artışa, kurum içi
informal ilişkilerdeki bir azalış ise finansal olmayan işletme performansında da bir azalışa
sebep olacaktır. Kurum dışı informal ilişkilerin finansal olmayan işletme performansı
üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitiftir (β=0.493, p<0.05). Daha açık bir ifade ile işletmelerde
kurum dışı informal ilişkilerdeki artış finansal olmayan işletme performansında da bir artışa,
kurum dışı informal ilişkilerdeki bir azalış ise finansal olmayan işletme performansında da bir
azalışa sebep olacaktır.
Regresyon modeli bulguları birlikte değerlendirildiğinde kurum içi ve kurum dışı
informal ilişkilerin her ikisi de finansal olmayan işletme performansına etki ederken, kurum
içi informal ilişkilerin finansal olmayan işletme performansına etkisi daha belirgindir.
Sonuç
İşletmelerde kurum içi informal ilişkilerdeki artış finansal işletme performansında
artışa, kurum içi informal ilişkilerdeki bir azalış ise finansal işletme performansında bir
azalışa sebep olmaktadır. İşletmelerde kurum içi ve kurum dışı informal ilişkilerdeki artış
finansal olmayan işletme performansında da bir artışa, kurum dışı informal ilişkilerdeki bir
azalış ise finansal olmayan işletme performansında da bir azalışa sebep olmaktadır.
İşletmelerin başarılı bir performans gösterebilmeleri için insan unsuruna gereken
önemi vermeleri gerekmektedir. Taklit edilemeyen en önemli unsur insan faktörüdür.
Çalışanların birbirleri ile geçirdikleri informel zaman ve ilişkiler insanın motive olmasını
sağlayarak işletme için önemli bir kaynak halini almakta ve özellikle finansal olmayan
performansı arttırmaktadır.
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İnformal ilişkilerin işletme performansını arttırmadaki etkisinin yanı sıra; firmanın
iletişim yükünün büyük kısmını üstlenerek formel iletişime katkı sağlamakta, iyi
yönetildiğinde yöneticiler için çok etkili araç haline gelmekte, yöneticilere dilek, şikâyet ve
isteklerin ulaştırılmasında formel iletişime yardımcı işlev görmekte, kurumların çevrelerinde
gerçekleşen değişiklikleri vaktinde öğrenebilmesini ve ilgili tedbirleri almasını sağlamakta,
takım ve grup çalışmalarında görev ve faaliyetlerin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlamak
gibi işletmeler için çeşitli yararları bulunmaktadır. Bu nedenle işletmeler kurum içi ve kurum
dışı informal ilişkiler önemini göz ardı etmemeleri ve çalışanların sosyal bir varlık olduklarını
unutmamaları gerekmektedir.
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OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ, ÖRGÜTSEL
ÖĞRENME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ
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ÖZET
Yönetim kontrol sistemleri, yöneticilerin örgütsel faaliyetlerin yapısını sürdürmek veya gerekli
durumlarda değiştirmek için kullandıkları bilgiye dayalı resmi kurallar ve prosedürler sistemi
olarak tanımlanmaktadır (Simons, 1995). Araştırmada otel işletmelerinde yönetim kontrol
sistemleri, örgütsel öğrenme ve performans ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Belirlenen değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde yapısal eşitlik modellemesinden
yararlanılmıştır. Araştırma 5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine yapılmış olup veriler basit tesadüfi
örnekleme yöntemiyle anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda yönetim
kontrol sisteminin performans üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ve örgütsel öğrenmenin
yönetim kontrol sistemi ile performans arasında aracılık etkisinin bulunduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim kontrol sistemleri, Yapısal Eşitlik modellemesi, Örgütsel Öğrenme,
Performans

ABSTRACT
Management control systems are defined as the system of formal rules and procedures based
on information that managers use to maintain or change the structure of organizational activities
when necessary (Simons, 1995). The aim of this study is to evaluate the relationship between
management control systems, organizational learning and performance in hotel businesses.
Structural equation modeling was used to determine the relationship between the determined
variables. The research has been made on 5 star hotel businesses and the data have been
obtained by using simple random sampling method. As a result of the study, it is concluded that
management control system has a significant effect on performance and organizational learning
has mediation effect between management control system and performance.
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Keywords: Management control systems, Structural equation modeling, Organizational learning,
Performance.

GİRİŞ
Son yıllarda artan rekabet ortamında işletmelerin faaliyetleri sürdürerek karlılıklarını
devam ettirebilmeleri için iyi bir şekilde yönetilmeleri gerekmektedir. Yönetim kademesi,
işletmenin planlama, strateji geliştirme, hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşacak vizyonu
sağlama konularında etkin rol oynamaktadır. İşletmelerin hedeflerine ulaşma süreçlerinde
yönetim kademesine yardımcı olacak bazı sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden biri de
yönetim kontrol sistemidir.
Yönetim kontrol sistemi, örgütsel stratejileri göz önüne alarak insan faktörü, fiziki
şartlar, finansal durumlar ve faaliyetler gibi farklı örgütsel kaynakların performansını bir bütün
olarak değerlendirmek için bilgi toplayan ve toplanan bu bilgileri kullanan bir sistemdir
(Sharma, 2013:7).
Yönetim kontrol sistemleri işletme stratejilerini uygulamaya dönük hedeflerle
ilişkilendirmek ve bu ilişkileri temsil eden göstergeleri izleyerek stratejilerin beklenen
sonuçlara ulaştırıp ulaştırmadığını kontrol etmek ana fikrine dayanmaktadır. Yönetim kontrol
sistemleri ayrıca organizasyonun birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar ve ilişkileri
düzenler. Organizasyondaki stratejik süreçlerin desteklenmesi ve etkilenmesinde yönetim
kontrol sistemleri büyük rol oynar (Mutlu, 2010: 2).
LİTERATÜR
Morelli ve Lecci (2014) çalışmalarında üst yönetim ekibinin bireysel değişkenleri ile
dış dinamiklerle ve organizasyon içi dinamiklerle nasıl etkileşime girdiğini araştırmışlardır.
Araştırmada İtalya’daki bir hastanenin uyguladığı değişim sürecini süreçsel bir araştırma
yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda üst yönetim liderliğinin ve
heterojenliğinin iç ve dış dinamiklerle değişim sürecinde kilit bir rol oynadığını göstermektedir.
Bedford (2015) çalışmasında farklı inovasyon modlarında yönetim kontrol sistemlerinin
kullanımını ve firma performansı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Araştırma Simons’un
kontrol boyutlarına dayanmaktadır ve gelişmiş performans ile ilişkili kontrol boyutları
arasındaki karşılıklı bağımlılıklar inovasyon tarzına bağlı olarak değişmektedir. Bulgular,
denetçilerin, keşif ya da sömürü konusunda uzmanlaşmış firmalarda, performansların bağımsız
olarak ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bazı kanıtlar, boyutların kombine ve dengeli
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kullanımının, çelişkili modları yönetmek için gerekli olan dinamik gerginliği üretmeye katkıda
bulunduğunu göstermektedir.
Coller, Frigotto ve Costa (2017) araştırmalarında, yönetim kontrol sistemi-strateji
ilişkisinde yönetim kontrol sistemlerinin uygulanmasının araştırılmasını amaçlamışlardır.
Araştırmacılar yönetim kontrol sistemi ile stratejinin zaman içinde nasıl bir araya geldiğini
anlamak için iki adet arketip kullanmışlardır. Yazarlar, bulgularında yönetim kontrol sisteminin
sadece strateji ile ilgili olarak değil, aynı zamanda özerk bir kaynağa yanıt olarak değiştiğini
göstermektedir.
Beuren ve Teixeira (2014) çalışmasında özel bir yüksek öğretim kurumunda performans
değerlendirme için yönetim kontrol sistemlerinin yapısını ve çalışmasını incelemeyi
amaçlamıştır. Verilerin elde edilmesi amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. 55 yöneticiye
gönderilen anket formlarından dönüş sağlanan 48 anket analiz edilmiştir. Araştırmanın
sonucunda, kullanılan sistemde bazı zayıf noktalara dikkat çekilmiş ve ayrıca strateji,
performans ve kontrol arasında daha iyi uyum sağlanmasının gerektiği belirtilmiştir.
Uyarlanmış performans yönetim kontrol yapı anketinin, yüksek öğretim kurumunda
performans değerlendirmesi için yönetim kontrol sistemi yapısını ve çalışmasını yakalamayı
başardığı sonucuna varılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otel işletmeleri
üzerine yapılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Olasılık
temelli örnekleme yöntemi olan basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 2019 yılında
Türkiye Otelciler Birliği verilerine göre Türkiye’de 682 adet turizm işletme belgeli 5 yıldızlı
otel işletmesi bulunmaktadır. Veriler yüz yüze ve online olarak yaptırılmıştır. Araştırma
kapsamında 254 adet anket formu toplanmıştır. Bu anketlerden 5 tanesinin analize uygun
olamayacak şekilde hatalı ve eksik doldurulmuş olduğu saptanmış ve değerlendirme dışı
bırakılmıştır. Sonuç olarak analize hazır halde 249 anket elde edilmiştir.
Şekil 1’de araştırmanın modeli gösterilmektedir. Anket formunda bu modele uygun
olarak yönetim kontrol sistemi, örgütsel öğrenme ve performansı ölçmeye yönelik sorular ve
bunun yanı sıra demografik sorular bulunmaktadır.
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Şekil 1: Araştırmanın Modeli

BULGULAR
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi için iki istatistik programı
kullanılmıştır. Birincisinde, demografik soruların betimsel istatistikleri yapılmıştır, ikinci
program aracılığıyla ise yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1: Araştırma Kapsamındaki Otel İşletmelerinin Demografik Özellikleri
Otelinizin türü nedir?
Şehir Oteli
Kıyı Oteli
Termal Otel
Toplam

Frekans (N)

Yüzde (%)

84
143
22
249

33,7
57,4
8,8
100

68
123
58
249

27,3
49,4
23,3
100

26
47
22
47
107
249

10,4
18,9
8,8
18,9
43,0
100

52

20,9

Otelinizin hukuki statüsü nedir?
Ulusal Zincir Otel
Uluslararası Zincir Otel
Bağımsız Otel
Toplam
Otelin Kapasitesi (Oda Sayısı) Kaçtır?
120-170 oda
171- 220 oda
221- 270 oda
271- 320 oda
321 ve daha fazla oda
Toplam
Oteliniz Kaç Yıldır Hizmet Vermektedir?
1-5 yıl
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6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve daha uzun süredir
Toplam

62
75
60
249

24,9
30,1
24,1
100

Tablo 1’de araştırmaya katılan otel işletmelerinin demografik özelliklerine yönelik
veriler gösterilmektedir. Buna göre; araştırma kapsamındaki otel işletmelerinin türlerine
bakıldığında 143 tanesi kıyı oteli, 84 tanesi şehir oteli ve 22 tanesi ise termal oteldir. Otellerin
%49,4’ü uluslararası bir zincire üyeyken, %27,3’ü ulusal bir zincire üyedir. Araştırma
kapsamındaki otellerin %23,3’ü ise bağımsız otellerden oluşmaktadır.
Otel işletmelerinin oda sayılarına bakıldığında %43’ü 321 ve daha fazla odaya sahiptir.
%18,9’u 271 ile 320 arasında oda sayısına, %8,8’i 221-270 arasında oda sayısına, %18,9’u 171220 arasında oda sayısına ve %10,4’ü ise 120-170 arasında oda sayısına sahiptir. Araştırma
kapsamındaki otel işletmelerinin 75 tanesi 11-15 yıl arasında sektörde hizmet vermektedir. 62
tanesi 6-10 yıl arasında hizmet vermekteyken, 60 otel işletmesi ise 16 yıl ve daha uzun süredir
turizm sektöründe hizmet vermektedir.
Tablo 2: Otel İşletmelerinin Faaliyette Bulunduğu Bölgelere Göre Dağılımları
Otelin Faaliyette Bulunduğu Bölge
Akdeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Toplam

Frekans (N)
112
5
43
7
20
9
53
249

Yüzde (%)
45,0
2,0
17,3
2,8
8,0
3,6
21,3
100

Araştırmaya katılan otel işletmelerinin faaliyette bulundukları bölgelere göre
dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde otel işletmelerinin %45’inin
Akdeniz Bölgesi’nde, %21,3’ünün Marmara bölgesinde, %17,3’ünün Ege Bölgesi’nde,
%8’inin İç Anadolu Bölgesi’nde, %3,6’sının Karadeniz Bölgesi’nde, %2,8’inin Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde ve %2’sinin Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyette bulunduğu tespit
edilmiştir.
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Şekil 2: Yönetim Kontrol Sistemi ile Performans ilişkisi
Baron & Kenny’nin (1986) klasik regresyon analizinden yola çıkarak önerdiği koşullara
göre; aracılık modellerinde bağımlı değişkenin, bağımsız değişken tarafından tahmin edilmesi
gerekmektedir. Başka bir ifadeyle bağımlı ve bağımsız değişken arasında bir ilişki yoksa, aracı
değişkenin aracılık edeceği bir ilişki de yoktur. Şekil 2 incelendiğinde yönetim kontrol sistemi
ile

performans

arasında

pozitif

yönlü

anlamlı

bir

ilişki

olduğu

görülmektedir.

Şekil 3: Yönetim Kontrol Sistemi, Örgütsel Öğrenme ve Performans İlişkisi
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Şekil 3’te örgütsel öğrenmenin yönetim kontrol sistemi ve performans ilişkisi
gösterilmiştir. Şekil 2’de yönetim kontrol sisteminin performansı 0,26 düzeyinde etkilediği
sonucuna ulaşılmıştı. örgütsel öğrenmenin iki değişken arasında aracılık etkisinin olduğu
söyleyebilmemiz için Şekil 3’te bu etkinin azalması beklenmektedir. Şekil incelendiğinde
yönetim kontrol sisteminin performans üzerindeki etkisinin 0,26’dan 0,12’ye düştüğü
görülmektedir. Ayrıca örgütsel öğrenmenin performansı 0,67 düzeyinde etkilediği sonucuna da
ulaşılmıştır. Yönetim kontrol sisteminin örgütsel öğrenmeyi etkileme düzeyi ise 0,22’dir ve
anlamlıdır.
Tablo 3: Yapısal Eşitlik Modellemesi Uyum İndeksi
Uyum indeksi
x^2/df(sd)
NNFI
RMSEA
SRMR
GFI
AGFI
NFI
CFI

Modelin hesaplanan
değeri
2,36
0,97
0,072
0,048
0,91
0,87
0,96
0,98

Mükemmel uyum
≤3
≥0,97
≤ 0,05
≤ 0,05
≥ 0,95
≥ 0,90
≥ 0,95
≥ 0,97

Kabul edilebilir
uyum
≤5
≥0,95
≤ 0,08
≤ 0,08
≥0,90
≥ 0,80
≥0,90
≥ 0,95

Modelin uyum indeksleri incelendiğinde ki-kare/serbestlik derecesinin mükemmel
uyuma, RMSEA değerinin ise kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğu görülmektedir. Modelin
diğer uyum indekslerinin de model açısından olumlu olduğu söylenilebilir. Modelin değişkenler
arasındaki ilişki değerlendirmesi ve uyum indeksleri incelendiğinde örgütsel öğrenmenin
yönetim kontrol sistemi ile performans arasında aracılık etkisinin olduğu belirtilebilir.
SONUÇ
Sonuç olarak Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde yönetim kontrol
sistemlerinin işletme performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç literatür
incelendiğinde Widener (2007) ve Jamil ve Mohamed (2013) çalışmalarıyla benzer sonuçlar
gösterdiği görülmüştür.
Örgütsel öğrenmenin günümüzün küresel, rekabetçi iş dünyasında rekabet avantajını
sürdürmek için kritik öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Araştırmada örgütsel öğrenme
ile Performans arasında pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç literatürdeki
çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Levitt & March, (1988); Slater & Narver, (1995);
Tippins ve Sohi (2003) ve Widener (2007).
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Otel işletmeleri yönetim kontrol sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları
halinde bu durumun performanslarına olumlu yansımaları olabileceği düşünülmektedir.
Yönetim kontrol sistemlerinin otel işletmelerinin performanslarına olumlu katkı yapması
isteniyorsa dikkat edilmesi gereken husus kontrol sistemlerinin bir bütün olarak koordineli bir
şekilde otel işletmeleri tarafından kullanılması gerektiğidir.
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ÖZET
İşletmeler dönemsellik ilkesi gereği belirli zamanlarda düzenledikleri finansal raporları
kamuoyuyla paylaşırlar. İşletmeler tarafından paylaşılan finansal raporlarının çeşitli çıkar
gruplarının işletme ile ilgili bilgi gereksinimlerine kaynak teşkil ettiği görülmektedir. İlgili
çıkar gruplarının işletme ile ilgili alacakları kararlarda işletmelerin kamuoyuna açıkladıkları
finansal raporların önemli bir rol üstlendiği öngörülmektedir. Ayrıca işletmelerin finansal
durum ve performanslarını yansıtan bu raporların açıklanması, piyasa değerleri üzerinde
muhtemel etkilere sebep olabilecektir. Çalışmada BİST haberleşme endeksinde işlem gören
iki adet işletmenin kamuoyuyla paylaştıkları finansal tablolarının ilgili işletmelerin piyasa
değerleri üzerindeki etkisi olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Olay çalışması yöntemi,
olumlu veya olumsuz bilgi ya da olayların muhtemel etkileri incelenirken kullanılan bir
yöntemdir. Çalışmada işletmelerin finansal bilgilerini kamuoyuyla paylaşmalarından önce ve
paylaştıktan sonra piyasa değerini temsil eden hisse senedi fiyatlarının piyasa endeksinden
ayrışan fiyat hareketlilikleri temel alınmıştır. İşletmelerin finansal tablolarının kamuoyuyla
paylaşılmasına müteakip finansal bilgilerin içeriğine bağlı olarak işletmelerin hisse
değerlerinin piyasa endeks değerinden olumlu veya olumsuz şekilde farklılaştığı
görülmektedir. Bu durum finansal bilgi akışının işletmenin çıkar grupları açısından dikkate
değer bir konu olduğu ve bilgi paylaşım zamanlarının ilgili çıkar grupları tarafından takibe
alınmasının önemli olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda işletmelerin de kamuoyuna
sundukları finansal tablolarının hedef kullanıcıların yatırım kararları üzerindeki etkilerini göz
önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlar, Olay Çalışması Yöntemi, Piyasa Değeri
Jel Kodları: G14, G30, L25
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ABSTRACT
In accordance with the principle of periodicity, enterprises share their financial reports with
the public at certain times. It is seen that the financial reports shared by the enterprises
constitute a source for the information requirements of various interest groups. It is foreseen
that the financial reports announced by the enterprises to the public have an important role in
the decisions of the related interest groups. In addition, disclosure of these reports reflecting
the financial position and performance of enterprises may have potential effects on market
values. In this study, the effect of two publicly traded financial statements on the market
values of related companies is examined by using case study method. The case study method
is a method used to examine positive or negative information or the possible effects of events.
In this study, the price movements of stock prices representing the market value before and
after sharing the financial information with the public are separated from the market index.
Following the sharing of financial statements of the enterprises with the public, it is seen that
the share values of the enterprises differ from the market index value positively or negatively
depending on the content of the financial information. This shows that financial information
flow is a significant issue for the interest groups of the enterprise and it is important that the
information sharing times are followed by the relevant interest groups. In this context, the
financial statements presented to the public by the enterprises should act according to the
effects of the target users on the investment decisions.
Keywords: Financial Reports, Case Study, Market Value
Jel Codes: G14, G30, L25

GİRİŞ
Finansal bilgi kullanıcıları işletmeler tarafından yayımlanan finansal raporlarda yer
alan bilgilerin zamanında sunma, ulaşılabilir, erişebilir, doğru, güvenilir, fayda-maliyet ilkesi
gibi özelliklere sahip olmasını önemserler. İlgili kullanıcılar sunulan finansal bilgilerden
işletmeye yönelik kararlarını şekillendirirken faydalanmaktadırlar. Bu amaçla işletmenin
finansal bilgilerine ilişkin sunum zamanının, finansal bilgi kullanıcılarının işletmeye ilişkin
yatırım kararları üzerinde etkili olacağı öngörülmektedir. Finansal bilgilerin sunum zamanı,
işletmenin hedef kullanıcılara işletmenin finansal durum ve performansının mevcut durumunu
ifşa etme ve potansiyel gücüne yönelik sinyaller gönderme anıdır. Bu açıdan bakıldığında
hedef kullanıcıların kararlarını işletme lehine etkileme amacındaki işletmelerin finansal
bilgilerini sunum zamanlarına önem vermeleri gerekmektedir. İşletmelerin piyasa değeri
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genellikle işletmenin piyasada işlem gören paylarının talep gördüğü fiyat üzerinden
değerlendirilmektedir. Bu durum işletmeleri piyasa değerlerini arttırmak amacıyla pay
değerlerini arttırıcı faaliyetlere yöneltmektedir. İşletmeler paylarının piyasa değerini
yükseltmek amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirmektedirler. Kalite, fiyat, müşteri odaklılık,
şeffaflık, güven vb. durumlar pay değerlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirdikleri
faaliyetlere örnek verilebilir. İşletmenin finansal bilgilerinin standartlar çerçevesinde
oluşturduğu finansal raporları hedef kullanıcıların hizmetine zamanında sunması da bu amaca
hizmet etmektedir. Olay çalışması yöntemi genel olarak olayların araştırmaya konu edilen
faaliyetin sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerini belirlemeye yönelik yapılan bir analiz
türüdür. Yöntemin dayanak noktası ele alınan olayın öncesi ve sonrasında ilgili konu üzerinde
anormal bir değişim oluşturup oluşturmadığını tespit etmektir.
Hedef kullanıcıların büyük bir çoğunluğu işletmeye yönelik bilgi asimetrisine maruz
kalmaktadırlar. İşletme yönetimleri dışındaki hedef kullanıcıların işletmeye ilişkin bilgilere
her an ulaşmaları mümkün olmamaktadır. Bu durum hedef kullanıcılar arasında işletmeye
ilişkin bilgi düzeylerinde dengesiz bir sonuç oluşturmaktadır. Bilgi dengesizliğin bir nebze
giderilmesi amacıyla işletmeler, belli dönemlerde piyasaya işletmeye ilişkin önem arz eden
konularda bilgiler sunmaktadırlar. Klasik yönetim anlayışlarında işletmeye yönelik bilgilerin
ifşasının işletme açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı öngörüsü bulunmaktaydı. Ancak
çağdaş yönetim anlayışında işletme bilgilerinin hedef kullanıcılar tarafından bilinirliği
işletmenin piyasada kabul görmesine ve dolayısıyla değerliliğine olumlu katkılar sunacağı
yönündedir. İşletmeler piyasa değerlerini yükseltmek amacıyla hedef kullanıcılara işletme ile
ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri uygun zamanlarda ve belli standartlarda raporlar
şeklinde sunmaktadırlar.
Çalışma, işletmelerin belirli dönemlerde hedef kullanıcıların hizmetine sundukları
finansal raporlarının işletmenin piyasa değeri üzerindeki muhtemel etkilerini kapsamaktadır.
Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde finansal raporların önemi ve hedef kullanıcılara
sağladıkları faydalar ile olay çalışması yönteminin kapsamı ve hesaplanma şekline ilişkin
formüller sunulmuştur. İkinci bölümde işletmelerde yaşanan ve finansal sonuçlar doğurucu
faaliyetlerin olay çalışması kapsamında değerlendirildiği literatür bulgularına yer verilmiştir.
Uygulama bölümünde çalışmanın kapsamını oluşturan BİST Haberleşme sektöründe işlem
gören şirketlerin 2017 ve 2018 dönemlerine ait 12 aylık finansal raporları olay çalışması
yöntemi çerçevesinde incelenmiş ve muhtemel etkileri tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde ise
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uygulama bölümünden elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve literatür bulgularıyla
benzerlik ve farlılıkları ortaya konulmuştur.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1 Finansal Raporlar
Yönetici, ortak, çalışan, kreditör vb. grupların işletme üzerinde değişik beklenti veya çıkarları
bulunmaktadır. Yönetici ve çalışanların işletmeden beklentileri kendilerini tatmin edecek bir
ücret geliri olurken, ortakların beklentileri işletmenin piyasa değerinin yükselmesi,
kreditörlerin beklentisi ise işletmenin borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olmasıdır. Tüm
gruplar işletmeye ilişkin beklentilerini dizayn ederken bilgiyi kullanmakta ve bu amaçla
işletmeye yönelik finansal bilgileri önemsemektedirler. Finansal raporlar işletmeye ilişkin
finansal bilgilerin uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuş ve denetimden geçmiş
bilgileri kapsadığı için hedef kullanıcılar açısından güven derecesi yüksek bilgiler olarak
değerlendirilmektedir. Hedef kullanıcıların kararlarında önemli bir paya sahip finansal
raporlar işletmenin finansal durum ve performansına yönelik önemli tespitleri ortaya
koymaktadır. Finansal raporlarda yer alan bilgilerin kullanılabilirliği ilgili bilgilerin
oluşturulmasında ve denetlenmesinde sorumluluğu bulunanların sosyal sorumluluk bilinciyle
görevlerini icra etmelerine bağlıdır. Belirtilen sorumluluk bilinciyle görevlerini icra eden
sorumluların sağladıkları finansal bilgilerin, hedef kullanıcıların ve dolaysıyla geniş
çerçeveden bakıldığında makro ekonominin çıkarlarına hizmet edeceği öngörülmektedir. Bu
açıdan değerlendirildiğinde finansal raporların hedef kullanıcılara önemli faydalar sağladığı
ve ilgili raporların doğru, güvenilir ve şeffaf bilgileri sağlamaları önem arz ettiği
görülmektedir.
1.2

Olay Çalışması Yöntemi

Olay çalışması başka bir ifadeyle durum çalışması yöntemi, belirlenen bir olay veya
durumun detaylı incelenmesine dayanarak bulguların elde edilmesini ve bulunması halinde
anormal sonuçların ortaya konulmasını ve olay (durumun) etkilerinin analiz edilmesine
yönelik yapılan analiz türü şeklinde tanımlanabilir.
Olay çalışması yöntemi birçok alanda olduğu gibi işletmelerin piyasa değerlerine
ilişkin analizlerde de yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Olay çalışması yöntemi
kapsamında ele alınan herhangi bir olayın işletmenin piyasa değeri üzerindeki etkilerini
araştırmak, olayın bilinirliğinin ortaya çıkması, meydana gelmesi veya sonuçlarının
işletmenin pay değerlerini olumlu veya olumsuz etkilemesinin araştırılmasını kapsamaktadır.
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Olayın, işletmenin pay değeri üzerinde oluşturduğu etkinin önemli derecede olması
gerekmektedir. Pay değerleri üzerinde önemli derecede etki oluşturmayan olayların etki
düzeylerinin ölçülmesi zorlaşmaktadır. Olayın pay değeri üzerindeki etkisinin ölçüsünün
tespiti için payın diğer payların ortalama piyasa değerlerinden anormal düzeyde farklı bir
değeri oluşturması gerekmektedir.
Olay çalışması yöntemi dört aşamalı bir yöntemdir (Eppli ve Charles 2005). Bu aşamalar;
•

Etki düzeyi ölçülecek olayın belirlenmesi ve tanımlanması

•

Olayın etkilerini gerçekçi şekilde belirleyecek analiz döneminin oluşturulması

•

Belirlenen süreçte olayın hedef faaliyet üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

•

Olay

çalışması

yöntemine

ilişkin

formüllerin

çalıştırılması

ve

bulguların

değerlendirilmesidir.

Olay çalışması yönteminin işlerliğini olay kapsamında değerlendirilen pay değerinin
piyasadaki pay değerlerinden anormal düzeyde farklı bir değerde oluşması gerekmektedir. Bu
açıdan anormal getiriyi de pay değerinin piyasadaki payların ortalama getirilerindeki sapma
olarak ifade edilebilir. İlgili payın piyasadaki payların ortalama getirileri sınırları içerisinde
getiri sağlaması halinde ilgili payda değerlendirilen olayın etkisinden söz etmek mümkün
olmamaktadır.
Olay çalışması yönteminin etkileri basit düzeydeki bazı formüllerle hesaplanmaktadır.
Olay çalışması yöntemine ilişkin hesaplamalar iki aşamada oluşturulabilir.
1. Aşama: Olay dönemindeki ilgili payın ve piyasadaki payların ortalama getirilerinin
tespit edilmesi
Rit: İlgili payın (R) olay dönemindeki (t) getirileri (i)
Rmt: Piyasadaki payların (R) olay dönemindeki (t) ortalama getirileri (m)
Rit= (D+Pit – Pit–1) / (Pit–1) şeklinde hesaplanmaktadır. Burada;
D, Olay döneminde ödenen temettüyü; Pit, ilgili payın t günündeki kapanış fiyatı; Pit1 ise t ilgili payın t gününden bir önceki günün kapanış fiyatını belirtmektedir.
Piyasadaki paylar BİST-100 endeksi olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Rmt = (It – It–1) / It–1 şeklinde hesaplanmaktadır. Burada;
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It, BİST-100 endeksinin t günündeki kapanış değerini; It-1 ise BİST-100 endeksinin t
gününden bir önceki günün kapanış değerini yansıtmaktadır.
2. Aşama: Anormal getirinin hesaplanması
Anormal Getiri: İlgili payın getirisi ile piyasadaki payların ortalama getirileri arasındaki fark
şeklinde belirtilebilir.
Olaydan bağımsız gerçekleşmesi muhtemel getiri ile olay kaynaklı gerçekleşmiş getiri
arasındaki fark anormal getiri olarak tanımlanabilir.(Campbell vd., 1997).
ARit = Rit – Rmt
ARit, ilgili payın t günündeki anormal getirisini belirtmektedir.
2. LİTERATÜR
Otlu vd. (2019) çalışmalarında BİST’te işlem gören işletmelerin kısmi bölünmelerine ilişkin
alınan kararların ilgili işletmelerin pay değerleri üzerindeki etkilerini olay çalışması yöntemi
çerçevesinde değerlendirmişler. Çalışma kapsamında olay tarihi öncesi ve sonrası on günlük
pay getirilerinin değerlendirilmiştir. Olay öncesi dönemde piyasadaki paylara ilişkin ortalama
getirilerinden olumlu anormal getiriler sağladığı ancak olay sonrası dönemde ise olumsuz
anormal getirilerin oluştuğunu tespit etmişlerdir. Bulguların açıklanan bilgilerden dolayı
anormal düzeyde olumlu-olumsuz getiriler sağlamasının sonucu olarak ülkemiz pay
piyasalarının yarı güçlü formda etkin piyasa olmadığını belirtmişlerdir. Bu durumun pay
piyasamızda açıklanmış bilgilerin payların değerleri üzerinde etkili olduğu ve yatırımcıların
açıklanmış bilgilerden kaynaklı anormal getiride kayıp veya kazançları yaşadıklarını
vurgulamışlardır.
Teke (2013), olay çalışması yöntemini endeksten çıkarılma ve endekse ekleme olayları
kapsamında analiz etmiş ve çalışma kapsamında BİST-30 endeksi kapsamında 2005–2011
dönemlerinde ilgili endeksten çıkarılma ve endekse alma olaylarının pay değerleri üzerindeki
anlamlı düzeyde etkili olmadığını tespit etmiştir. Pay değerlerinde herhangi bir anormal farkın
meydana gelmemesindeki temel düşüncenin ise olayın hedef kullanıcılar tarafından önceden
tahmin ediliyor olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Benzer şekilde Ayden ve Karan
(2000) çalışmalarında ilk halka arz işlemlerinin işletmelerin piyasa değerleri üzerinde önemli
düzeyde etkili olmadığı ve anormal getiriler sağlamadığını tespit etmişlerdir.
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Bozkurt vd. (2015) çalışmalarında finansal tablo ilanlarının pay değerleri üzerindeki etkinin
olay çalışması yöntemi kapsamında değerlendirmişler. 167 şirkete ait 2009-2011 dönemlerine
ait yıllık finansal tabloların ilan dönemlerindeki pay değerleri ile ilgili dönemlerdeki BİST100 endeksinin ortalama pay değerleri değerlendirilmiş ve finansal tabloların ilan tarihleri
öncesi ve sonrasında endeks ortalama getirisinden anormal düzeyde getiri elde ettiklerini
tespit etmişlerdir.
3. UYGULAMA
Çalışmada BİST-Haberleşme endeksinde işlem gören Turkcell ve Türk Telekom
şirketlerin finansal raporlarının Kamu Aydınlatma Platformda (KAP) yayınlaması öncesi ve
sonrasını takip eden yedi günlük dönemlerde ilgili işletmelerin pay getirilerinin piyasa
getirilerinden anormal düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını olay çalışması kapsamında
incelenmiştir. Çalışma kapsamı ilgili endekslerde işlem gören şirketlerin 2017 ile 2018
dönemlerine ait yayınlanmış finansal tablolarıyla sınırlandırılmıştır. Olay çalışması
kapsamında değerlendirilen şirketler ve ilgili dönemlere ilişkin anormal getiri sonuçlarına
ilişkin bulgular aşağıdaki grafikler şirketler ve yıllar bazında verilmiştir.
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Grafik 1: Türkcell Şirketinin 2017 Yılı Olay Süreci Payın Piyasa Getirisinden Farklılaşan Getiri Grafiği

Türkcell şirketinin 2017 yılına ait finansal raporları 15.02.2018 tarihinde KAP’ta
yayınlanmış olup ilgili tarihin öncesi ve sonrasındaki yedi günlük pay değerlerinin BİST-100
endeksi karşısındaki değişimi Grafik-1’de verilmiştir. Grafikte sekizinci gün olay günü olup
olay gününün öncesi sürecinde genellikle pay getirisi piyasa getirisiyle uyumlu bir seyir
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izlerken olay günü sonrasında piyasa getirisinden daha yüksek değişkenlik gösteren getiriler /
kayıplar yaşattığı görülmektedir.

TÜRK TELEKOM 2017 YILI
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Grafik 2: Türk Telekom Şirketinin 2017 Yılı Olay Süreci Payın Piyasa Getirisinden Farklılaşan Getiri Grafiği

Türk Telekom şirketine ait olay günü 08.02.2018 olup ilgili şirketin yıllık finansal
raporlarının KAP’ta yayınlandığı tarih olup olay günü öncesindeki süreçte şirketin pay
değerleri piyasadaki ortalama pay değerlerinden negatif getiriler sağlarken olay günü pay
getirisi piyasa ortalama getirisinden önemli oranda olumlu getiriler sağladığı tespit edilmiştir.
Olay günü sonrasında pay getirisinin piyasa ortalama getirisi karşısındaki anormal düzeyini
bir nebze kaybetmiş ancak olay öncesi süreçteki gibi önemli düzeyde olumsuz farkların da
olmadığı belirlenmiştir. Olayın yatırımcılar üzerinde şirket lehine bir izlenim bıraktığı ve
şirket hisselerine bir eğilimin olduğu öngörülmektedir.
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Grafik 1: Türkcell Şirketinin 2018 Yılı Olay Süreci Payın Piyasa Getirisinden Farklılaşan Getiri Grafiği
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2018 yılına ait Türkcell şirketinin yıllık finansal raporları 20.02.2019 tarihinde KAP’ta
yayınlanmış ve olay günü olarak bu tarih belirlenmiştir. Olay gününden önceki günde şirketin
pay getirisi piyasadaki payların ortalama getirisinden önemli düzeyde düşüklük göstermiş ve
bu olumsuzluk olay gününden başlanarak olay öncesindeki seyrine dönmüştür. Bu durum olay
öncesindeki kısa süre içerisinde hedef kullanıcıların işletmeye ilişkin muhtemel olumsuz bir
bilgiyi bekledikleri; ancak finansal raporların yayınlanmasıyla birlikte öngörülen olumsuz
bilginin mevcut olmamasından dolayı tekrar toparlanmaya yönelik bir hissiyattan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Genel olarak şirketin pay getirisinin, piyasadaki payların
ortalama getirisinden daha iyi bir getiri sağladığı tespit edilmiştir.

TÜRK TELEKOM 2018 YILI
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Grafik 1: Türk Telekom Şirketinin 2018 Yılı Olay Süreci Payın Piyasa Getirisinden Farklılaşan Getiri Grafiği

Türk Telekom şirketinin 2018 yılı finansal raporları KAP’ta 20.01.2019 tarihinde
yayınlanmış ve bu tarih ilgili şirket için olay günü olarak belirlenmiştir. Şirketin pay getiri
düzeyi olay öncesi ve sonrası süreçlerde genellikle benzer sonuçlar göstermiş olup piyasadaki
payların ortalama getiriyle ilişkisi düzensiz bir seyir izlemektedir. Genel olarak payın getirisi
piyasadaki payların ortalama getirilerinden daha iyi bir düzeyde getiri sağladığı
görülmektedir. Olay sonrası süreçte pay getirisindeki değişkenlik bir nebze olsun olumlu
yönde bir gelişme gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum işletmenin yayınladıkları finansal
raporlarında yer alan bilgilerin yatırımcıların şirkete yönelik umutlarını arttırdığı ve ilgilerine
canlılık kattığı şeklinde yorumlanabilir.
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4. SONUÇ
Pay değerlerinin şekillenmesinde makroekonomik verilerle birlikte şirketlere ilişkin
bilgiler de etkili olmaktadır. İşletmelere ilişkin riskin düzeyi piyasada sistematik olmayan risk
olarak ifade edilmekte ve ilgili şirketlerin pay değerlerini etkileyen önemli bir hususu teşkil
etmektedir. İşletmelere ilişkin finansal açıdan fiziki veri olarak finansal raporlar ele alınmakta
ve bu raporlarla işletmelerin varlık ve kaynak yapıları, öz kaynak değişimlerine ilişkin bilgiler
sunulmaktadır (Usul ve Bekçi, 2001). İşletmelerin piyasaya bilgiler sunması hedef
kullanıcıların işletmeye ilişkin risk beklenti düzeylerini düşürmek ve işletmenin potansiyel
yatırımcılar açısından cazibesini yükseltmek amacındadır. Finansal literatürde piyasaya
sunulan bilginin pay değeri üzerinde muhtemel etkisinin anlık olarak göstermesi ve bu durum
devam etmemesi gerektiğini öngörmektedir. Bu durum etkin piyasa hipotezinin temelini
oluşturmaktadır. Yayınlanmış bilgilerin pay değerleri üzerinde süreli bir etki oluşturması,
ilgili piyasanın etkin olmadığı anlamına gelmektedir. Etkin piyasa, piyasa sunulmuş tüm
bilgilerin varlık fiyatlarına anında yansıtıldığı piyasalardır (Fama, 1970).
Ülkemizin etkin bir piyasaya sahip olmamasından dolayı, piyasaya sunulan bilgiler
yatırımcılara anormal düzeyde kazanç ya da kayıplar yaşatması olasıdır. Bu durum piyasa
oyuncuları arasında bilgiye dayalı kazanç sağlama rekabetini tetiklemektedir. Çalışmamızda
kapsamdaki şirketlere ilişkin 2017 ve 2018 yıllarına ait finansal tablolarının KAP’ta
yayınlanma günü olarak seçilmiş ve olay günü öncesi ve sonrası yedi günlük süreçlerde ilgili
şirketlere ait pay getirilerinin piyasadaki paylara ait ortalama getirileri arasındaki farka
bakılmıştır. Elde edilen bulgular olay günlerinde açıklanan finansal bilgilerin şirketlerin pay
getirileri üzerinde etkili olduğu ve piyasa ortalama getirisinden farklılık arz eden getiriler
sağladığı tespit edilmiştir. Bu durum yapılan birçok literatür çalışmasıyla paralellik
göstermekte ve piyasamızın etkin piyasa olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışmada olay
günü olarak seçilen günlerde belirlenen olay (finansal raporların yayınlanması) dışında
herhangi bir olay yaşanmış olup olmamasına bakılmaksızın bu sonuçlar elde edilmiştir. Olay
gününde işletme kapsamında başka olay(lar)ın yaşanmış olması halinde elde edilen bulguların
ve ilgili yorumların revize edilmesini gerekli kılabilir.
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ÖZET
Denetim faaliyetine ilişkin süreç ve sonuçlarının hedef kitleler tarafından kabul görmesi
bağımsız denetim şirketlerinin bilinirlik düzeylerine bağlıdır. Şeffaflık raporları denetimde
kilit öneme sahip bağımsız denetim şirketlerine ait birçok kurumsal bilgilerin rapor şeklinde
sunulmasıdır. Bu raporlarla bağımsız denetim şirketlerine ilişkin kurumsal, yapısal, eğitsel,
finansal ve finansal olmayan hususlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Ülkemizdeki mevcut uygulamalara göre, bağımsız denetim şirketlerinin ilgili dönemde Kamu
Yararını İlgilendiren Kuruluşlar’ın (KAYİK) denetimini gerçekleştirmeleri halinde şeffaflık
raporlarını yayınlamaları zorunludur. Ayrıca şeffaflık raporlarının içerik ve kapsamları da
düzenleyici ve denetleyici otoriterler tarafından belirlenmektedir. Bu durum şeffaflık
raporlarında belli bir standardın oluşmasını sağlamaktadır. Denetim faaliyetlerinin şeffaflık
düzeyleri, faaliyeti icra eden bağımsız denetim şirketlerinin şeffaflık düzeyleri ile aynı
doğrultudadır. Şeffaflık raporları kapsamında bağımsız denetim şirketlerine ait organizasyon
ve ortaklık yapısı, ulusal ve uluslararası denetim ağ durumu, kalite anlayışları, mesleki eğitim
ve denetim gelirleri düzeylerine ilişkin detaylı bilgilerin kamuoyuna sunulması denetim
faaliyetleri açısından ilgili raporların önemliliğini göstermektedir. Özellikle son dönemlerde
yaşanan muhasebe ve denetimdeki skandalların neticesinde oluşan mağduriyetler paydaşların
şeffaflık hususundaki hassasiyetlerini arttırmıştır. Kamu otoriteleri şeffaflık raporlarıyla,
sarsılan

kamuoyunun

güvenini

tekrar

kazanmayı

ve

denetim

şirketlerinin

hesap

verilebilirliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Hedef kullanıcılar yatırım kararlarında faaliyet
sonuçlarından faydalandıkları bağımsız denetim şirketlerine ilişkin tanımlayıcı ve tanıtıcı
bilgileri kolaylıkla elde etmeyi arzulamaktadırlar. Şeffaflık raporları hedef kullanıcıların ilgili
arzularını tatmin edici düzeyde bağımsız denetim şirketlerine ilişkin veriler sağlamaktadır.
Aynı şekilde işletme yönetimleri de kendilerini denetleyecek mekanizmanın temel
özelliklerini tanıma fırsatını şeffaflık raporları sayesinde elde etmektedirler. Şeffaflık raporları
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yukarıda belirtilen hususlar dışında denetim sürecine ilişkin daha birçok konuda kamuoyunu
aydınlatma olanağı sağlamaktadır. Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı şeffaflık
raporlarının denetim faaliyetleri açısından değerlendirilmesi denetim bulgularının kalitesi,
kullanılabilirliği, doğruluğu, güvenilirliği, kabul edilebilirliği açısından son derece önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şeffaflık Raporları, Denetim, Bağımsız Denetim Şirketleri
Jel Kodları: M40, M41,M49
ABSTRACT
Acceptance of the process and results of the audit activity by the target audiences depends on
the level of awareness of the independent audit companies. Transparency reports include the
presentation of many corporate information belonging to independent audit companies that
are key to the audit. These reports provide information to the public on corporate, structural,
educational and financial and non-financial issues related to independent audit companies.
According to the current practices in our country, transparency reports are required to be
published by independent audit companies in case they perform the audit of Public Interest
Institutions (PIE) in the relevant period. In addition, the content scopes of the transparency
reports are determined by regulatory and supervisory authorities. This ensures a certain
standard in transparency reports. The level of transparency of the audit activities is in line
with the level of transparency of the independent auditing companies. Within the scope of
transparency reports, the presentation of detailed information on the organization and
partnership structure of independent audit companies, national and international audit network
status, quality understanding, vocational education and audit income levels shows the
importance of the relevant reports in terms of audit activities. In particular, grievances
resulting from recent accounting and auditing scandals have increased the sensitivity of
stakeholders to transparency. Through transparency reports, public authorities aim to rebuild
the shaken public's trust and increase accountability of audit firms. Target users wish to easily
obtain descriptive and introductory information about the independent audit companies in
which they benefit from the results of the operations in their investment decisions.
Transparency reports provide data on independent auditing companies that satisfy the relevant
desires of target users. In the same way, the business management has the opportunity to
recognize the basic features of the mechanism that will supervise them through transparency
reports. Transparency reports provide the opportunity to inform the public on many other
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issues related to the audit process, except for some of the issues mentioned above. Because of
the above-mentioned issues, the evaluation of transparency reports in terms of audit activities
is extremely important for the quality, usability, accuracy, reliability and acceptability of audit
findings.
Keywords: Transparency Reports, Audit, Independent Audit Companies
Gel Codes: M40, M41, M49
GİRİŞ
İşletme yönetimleri tarafından yayınlanan finansal raporların bağımsız denetim
şirketlerince denetlenmiş olması hedef kullanıcılara sunulan bilginin güven düzeyini
artırmaktadır. Şeffaflık raporları kapsamında bağımsız denetim şirketlerinin yapısal, finansal
ve finansal olmayan bilgilerinin kamuoyunun bilinirliğine sunulması güven unsurunun
düzeyini arttırmaya katkı sunacağından önemlidir. Şeffaflık raporları bağımsız denetim
şirketlerinin esas faaliyeti olan denetimin kalitesini arttırmakla birlikte rekabet üstünlüğü
sağlama hususunda etkin bir rol oynayabilmektedir (Deumes vd. 2012). Kamu otoriteleri
mevcut uygulamalarda Kamu Yararını İlgilendiren Kurumların (KAYİK) denetimi
gerçekleştirmiş olmaları koşulluyla bağımsız denetim şirketlerinin şeffaflık raporlarını
yayınlamalarını zorunlu kılmaktadır. İlgili kurumların denetimini gerçekleştiren bağımsız
denetim şirketlerinin denetimi gerçekleştirdikleri dönemi izleyen dört ay içerisinde şeffaflık
raporlarını yayınlamaları gerekmektedir. İlgili kurumların denetimlerini gerçekleştirmemiş
denetim şirketlerinin şeffaflık raporlarını yayınlama zorunlulukları bulunmamakla birlikte bu
durumu sayfalarında belirtmeleri gerekmektedir.
Ülkemizde şeffaflık raporlarının yayınlama zorunluluğu 2013 yılından itibaren
uygulanmaktadır. Sürecin ilerlemesiyle oluşacak bilgi birikimi neticesinde denetim
şirketlerinin şeffaflık raporlarında kapsam ve geçerlilik bakımından zenginleştirme
çalışmalarını gerçekleştirecekleri öngörülmektedir. Şeffaflık raporlarının zenginleştirilmesiyle
hedef kullanıcıların öngörülebilir düzeyi yüksek verilerle kararlarını oluşturmaları mümkün
hale gelecektir.
Çalışmada şeffaflık raporlarının denetim faaliyetinde yeri ve önemi üzerinde
durulmuştur. Şeffaflık raporları, denetim şirketlerinin farklı kriterlerde detaylı bilgilerinin
sunulmasını öngördüğünden denetim faaliyeti için önem arz eden bir rapordur. Hedef
kullanıcıların değerlendirmelerine katkı sunması amacıyla konunun denetim faaliyetleri
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çerçevesinde ele alınması ve önem arz eden hususların belirtilmesi çalışmanın hedefini
oluşturmaktadır. Çalışmada şeffaflık raporlarında belirtilmesi gerekli hususlar denetim
açısından değerlendirilmiş ve ilgili hususların denetim faaliyetindeki önemleri vurgulanmıştır.
Hedef kullanıcıların kararlarını oluşturmada destekleyici bilgiler sunacağı öngörüsüyle
çalışmanın önemli bir hizmeti gerçekleştireceği düşünülmektedir.
LİTERATÜR
Şeffaflık raporları denetim şirketlerine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini kapsadığı için
birçok kesim tarafından önemsenen bir rapordur. Ülkemizde uygulama zorunluluğunun
tarihsel bir derinliği olmamakla birlikte literatürde yoğun bir şekilde şeffaflık raporlarına
yönelik analiz ve değerlendirmelerin olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmaların geneli,
şeffaflık raporlarının denetime olumlu katkılar sunduğu yönündedir.
Kaya (2017) çalışmasında şeffaflık raporunda yer alan toplam denetçi sayısını etkileyen
hususları incelemiştir. Çalışmada toplam denetçi sayısının ortak sayısına ve elde edilen
toplam gelire bağlı olarak değişkenlik gösterdiğine yönelik bulgulara ulaşmıştır. Genel bir
değerlendirme olarak ortak sayısına bağlı olarak denetçi sayısının artması ortaklık yapısının
denetçiler tarafından şekillendiğinin göstergesidir. Aynı zamanda toplam gelirlerdeki
değişimlerin denetçi sayısını etkilemesini, oluşan iş yükünün boyutuna bağlı olduğunu
vurgulamıştır.
Erdoğan ve Kutay (2016) çalışmalarında denetim şirketlerinin özelliklerinin elde ettikleri
gelirler üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik incelemeyi ele almışlar. Çalışmanın bütünü
itibariyle denetlenen KAYİK sayısı ve sorumlu denetçi sayısının artmasına bağlı denetim
şirketlerin gelirlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bunun yanında denetim şirketlerinin mesleki
tecrübe düzeyleri ile uluslararası denetim ağına sahip olmalarının elde ettikleri gelirleri
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varmışlar.
Literatür çalışmalarında; şeffaflık raporlarının denetim şirketlerine ait bilgilerin bilinirliğinin
sağlanmasının, kamuoyuna ve aynı zamanda etkin bir rekabetin oluşmasında denetim
şirketlerine olumlu katkılar sunacağı öngörülmektedir.
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ŞEFFAFLIK

RAPORU

ve

KAPSAMININ

DENETİM

AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 36/1 fıkrasına dayanarak KAYİK denetimini gerçekleştirmiş
denetim şirketlerine şeffaflık raporlarını yayınlama sorumluluğunu yüklemiştir. Çalışmamız
şeffaflık raporunda bildirilmesi gerekli hususların denetim faaliyeti açısından taşıdığı önem
ile hedef

kullanıcıların

bu

bilgilerden

hangi

amaçlarla faydalanacağı

yönündeki

değerlendirmeleri kapsamaktadır.
Şeffaflık raporu; KAYİK denetimi gerçekleştirme koşuluyla bağımsız denetim
şirketlerinin hukuki, ortaklık yapısı, finansal, eğitim gibi hususlara ilişkin bilgileri rapor
şeklinde kamuoyuna duyurulmasıdır.
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 36/2 maddesinde belirtilen ve denetim şirketlerinin
şeffaflık raporlarında bildirmeleri gerekli asgari düzeydeki bilgilere aşağıda yer verilmiştir:
(kgk.gov.tr).
•

Hukuki yapısı ve ortakları ile ilgili açıklama,

•

Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri ile ilgili açıklama,

•

İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özellikleri hakkında açıklama,

•

İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyeti hakkında açıklama,

•

Organizasyon yapısı ile ilgili açıklama,

•

Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi,

•

Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi (Kişisel güvenliğe ilişkin önemli
ve etkin bir tehdidin var olması ve buna talep olması halinde Kurumun onayıyla, yapılacak
açıklamada ilgili denetlenen şirket bilgilerine yer verilmeyebilir. BDY m.36/3),

•

Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar ile ilgili açıklama,

•

Bağımsızlık hakkındaki uygulamalara ilişkin, bağımsızlık ilkesine uyumun gözden geçirilmiş
olduğunu da teyit eden açıklama,

•

Toplam gelirlerin bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter
tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağılımı
gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,

•

Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına dair bilgiler,

•

Kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına ilişkin denetim
kuruluşu yönetiminin beyanı,

•

Kurum tarafından talep edilen diğer bilgiler.
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Yukarıda belirtilen hususlar yönetmelik kapsamında bildirilmesi gerekli asgari
bilgileri içermektedir. Denetim şirketlerinin şeffaflık raporlarının kapsamını geniş tutarak
daha farklı ve detaylı bilgileri de sunmaları mümkündür. Denetim şirketlerinin belirtilen
hususların dışında daha fazla bilgi sunmaları hedef kullanıcılar üzerinde lehlerine neticeler
oluşturabilir. Bundan dolayı denetim şirketleri şeffaflık raporlarında asgari düzeydeki
bilgilerin ötesinde bilgiler sunmada istekli davranmaları gerekmektedir. Çalışma kapsamında
şeffaflık raporları kapsamındaki bazı hususlara ilişkin denetim faaliyetleri çerçevesinde
önemlilikleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere ilişkin bilgiler aşağıda başlıklar
halinde sunulmuştur:
1. Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama
Denetim şirketleri, TTK kapsamında şirket olmalarından dolayı belli bir hukuki ve
ortaklık yapısına sahip olmaktadırlar. Ancak birçok şirketin bu yapılarına ilişkin bilgilerin
elde edilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Şeffaflık raporu denetim şirketlerine ait hukuki ve
ortaklık yapısına yönelik bilgileri kamuoyuyla paylaşılmasını zorunlu hale getirerek hedef
kullanıcıların bu bilgilere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Hedef kullanıcılar şeffaflık
raporlarıyla denetim faaliyetini planlayan, uygulayan ve sonuçlandıran kurumlara ilişkin yasal
çerçevede hukuki ve yasal yapısı hakkında önemli bilgiler elde etmektedirler. Bu durum hedef
kullanıcıların gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine daha fazla güven duymalarını
sağlayacaktır. İşletmelerde yönetim kurulunun üye yoğunluğu firma kapasitesiyle orantılı
olarak değişiklik göstermektedir (Aygün vd., 2011). Aynı zamanda ortaklık yapısının
zenginliği ve ortaklar arasında yer alan kişilerin denetim faaliyetlerine ilişkin mesleki bilgi ve
tecrübeleri faaliyetlerinin kalitesini belirleyici bir rol oynayacaktır.
2. Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama
Kilit yöneticiler işletmelerin yönetim, denetleme kurulları gibi önemli görevlerde
bulunan kişileri ifade etmektedir. Sorumlu denetçiler ise denetim faaliyetinde aktif rol
oynayan kişileri belirtmektedir. Denetim faaliyetleri mesleki tecrübe hiyerarşisine bağlı
düzenli bir iş bölümü yapılmış denetçiler tarafından gerçekleşmektedir (Bamber, 1983). Kilit
yöneticiler işletmenin yönetilmesinde, mevcut ve potansiyel müşteri ilişkilerin kurulmasında
ve geliştirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda sorumlu denetçiler de
denetim faaliyetinin yürütülmesinde rol aldıklarından mesleki bilgi ve tecrübeleri
gerçekleştirdikleri denetim faaliyetinin sağlıklı sonuçlanmasında önemli etkilere sahiptirler.
Çok sayıda denetçiyle yürütülen denetimler, alınacak kararların etkinliğini arttıracaktır
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(Altıntaş, Yurt, 2015). Bunun yanında denetimin faaliyetinin güvenilirliğini arttırmak için
belirli sürelerde denetçilerin değişimi sağlanmalıdır (Şenyiğit ve Zeytinoğlu, 2014).
Denetçinin sahip olduğu ve denetim standartlarıyla güvence altına alınan bağımsızlık ve
tarafsızlık ilkeleriyle oluşturdukları görüşlerin denetlenen finansal raporların güvenilirliğine
ve kurumun değerine olumlu katkıları bulunmaktadır (Uzay, 2004). Kilit yöneticilerin ve
sorumlu denetçilerin sahip olduğu özellikler hedef kullanıcıların gerçekleştirilen denetim
faaliyetinin raporlarına yönelik güven düzeylerini arttıracaktır.
3. İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin
açıklama
Denetim şirketleri uluslararası denetim ağında yer almayı; faaliyetlerinin kalitesi,
müşterilerin tercihlerini etkileme, mesleki dayanışma gibi ihtiyaçlarından dolayı tercih
etmektedirler. Denetim şirketlerinin uluslararası denetim ağına sahip olmaları, potansiyel
müşteri şirketlerin tercihlerinde etkili olmaktadır. Geniş bir mesleki dayanışma ağına sahip
olmak denetim şirketlerinin hedef kitle nezdinde faaliyetlerinin güvenilirlik ve geçerliliklerini
yükseltmektedir.
4. Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgi
Denetim şirketleri hizmet işletmeleri olmalarından dolayı gerçekleştirdikleri
faaliyetlerinin kalite düzeylerinde belirleyici olmaları, gerekli izleme ve kontrol sistemlerinin
sağlanması gerekmektedir. Belirtilen sistemin kapsamında kalite sorumluları, etik ve
bağımsızlık ilkeleri, müşteri ilişkileri sürekliliği, insan kaynağı yönetimi, faaliyet
performansları gibi hususların yer aldığı görülmektedir. Denetim şirketleri tarafından
oluşturulan kalite sisteminde belirtilen hususların belirlenmiş olması gerçekleştirdikleri
faaliyetlerinin iç kontrol sistemi çerçevesinde değerlendirildiğini göstermektedir. Kalite
güvence sistemiyle denetim şirketlerinin müşteri şirketler ve hedef kullanıcılar tarafından
kabulünü yükselteceği öngörülmektedir.
Denetim şirketlerinin ne tür kalite sistemine sahip oldukları ve kalite kontrollerinin
nasıl ve hangi güçler tarafından gerçekleştiğine ilişkin bilgilerin sunulmasını kapsayan bir
kriterdir. Denetim şirketleri iç kontrol sistemlerinin yanında faaliyet kapsamlarına göre KGK,
SPK gibi kamu otoriteleri ve uluslararası denetim ağlarına sahip olmaları halinde ilgili
kuruluşlar tarafından belirli dönemlerde kalite kontrolleri sağlanmaktadır. Şirketlerde iç veya
ilgili dış güçler tarafından gerçekleşen kalite kontrollerine ilişkin bilgilerin sunulması şirketin
faaliyet kalitesini arttırdığı gibi kamuoyunun güvenini de arttıracağı beklenmektedir.
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5. Denetlenen KAYİK sayısı
Şeffaflık raporu kapsamında denetim şirketleri denetledikleri KAYİK şirketlerini liste
şeklinde bildirmeleri gerekmektedir. Bu durum denetim şirketlerinin önceki dönemde hangi
kurumların denetim faaliyetlerini gerçekleştirdiklerinin bilinilirliğini sağlamaktadır. Aynı
zamanda denetim şirketinin önceki dönem denetim performansını, hangi sektörde faaliyet
yürüttüğü gibi hususların şeffaflık raporu kapsamında elde edilmesini sağlamaktadır.
Denetlenen müşteri sayısının bilinirliği denetim şirketinin bünyesinde barındırdığı denetçi
sayısına ilişkin bilgileri de sunmaktadır. Her denetim faaliyetinde en az üç denetçinin
bulunma zorunluluğu dikkate alındığında denetlenen müşteri sayısının boyutuna bağlı olarak
denetim

şirketinin

insan

kaynaklarına

ilişkin

bir

verinin

tahmin

edilmesini

kolaylaştırmaktadır. Denetlenen şirketlerdeki sayısal çoğunluk denetim şirketinin mesleki
bilgi

ve

tecrübesinin

gelişimini

ortaya

koymasını

dolayısıyla

faaliyetlerindeki

uzmanlaşmalarını ortaya koymaktadır.
6. Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar
Şeffaflık raporları kapsamında KGK, denetim şirketlerinden denetimde görev alacak
denetçilerin belli düzeylerde mesleki eğitimleri almış olmalarını istemektedir. Mesleki
eğitimler gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin teorik bilgilerin sağlanmasını ve sürekli güncel
kalmayı sağlamaktadır. Denetçilerin belli düzeylerde mesleki eğitim almaları ve güncel
mevzuata hakim olmaları, gerçekleştirecekleri denetim faaliyetinin standartlar çerçevesinde
geçerlilik ve güvenilirliğini arttıracaktır. Ülkemizde şeffaflık raporlarında sunulan bilgiler
çerçevesinde eğitim faaliyetlerine ilişkin yeterli düzeyde bilgilerin sunulmadığı görülmektedir
(Tanç ve Gümrah, 2016).
7. Denetim gelirlerine ilişkin detaylı bilgiler
İşletmeler elde ettikleri gelirlerini çeşitli faaliyetlerden sağlamaktadırlar. Genel olarak
yüksek oranda gelir elde ettikleri faaliyetler işletmelerin esas faaliyetlerini oluşturmakta ve o
faaliyetlere daha fazla önem vermektedirler. Denetim ücretlerinin yüksek olması, denetçinin
çabasını ve müşteri odaklı olmalarını sağlaması gibi iki önemli hususta denetimin kalitesini
etkilemektedir (Hoitash vd. 2007). Denetim şirketleri denetim ve danışmanlık faaliyetleri gibi
çeşitli faaliyetlerden gelir elde etmektedirler. Şeffaflık raporları kapsamında şirketlerin elde
ettikleri gelirlerin detaylı olarak sunulması denetim faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin
düzeylerini de ortaya koymaktadır. Denetim faaliyetlerinden yüksek düzeyde gelir elde eden

120

şirketlerin bu faaliyetlerini daha özenli ve dikkatli yürütecekleri dolayısıyla daha güvenilir
bilgiler oluşturacakları öngörülmektedir.
8. Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler
Sorumlu denetçiler, denetim sürecinde aktif rol aldıklarından denetimin kalitesini,
güvenilirliğini

ve

geçerliliğini

doğrudan

etkileyici

konumdadırlar.

Şirketler,

görevlendirdikleri sorumlu denetçilerine gerçekleştirdikleri faaliyetlerine ilişkin ödedikleri
ücretlerin miktarları ve ücretlendirme sistemleri onların etkinliklerini ve verimliliklerini
etkilemektedir. Denetim şirketlerinde genellikle denetçilerin çalışma süresine göre bir
ücretlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemle birlikte denetçilerin performansları,
denetim başarıları, mesleki tecrübeleri vb. faktörlerin dikkate alınması denetimin kalitesini
yükseltici bir etki oluşturacağı öngörülmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Hedef kullanıcılar; denetim faaliyetlerinden kararlarını olumlu etkileyecek doğru,
gerçekçi ve güvenilir bilgiler beklemektedir. Kamu otoriteleri hedef kullanıcıların mağdur
olmalarını önlemek amacıyla denetim şirketlerinin şeffaflaşmalarına önem vermektedirler.
Şeffaflık raporları belirtilen amaçları gerçekleştirmesi amacıyla ülkemizde 2013 yılından
itibaren KAYİK denetimi gerçekleştirmiş denetim şirketlerinde zorunluluk kapsamında
yayınlanmaktadır. Şeffaflık raporları denetim şirketlerine ilişkin önemli hususların
kamuoyunun bilgisine sunmasının yanında denetim şirketlerinin birbirleriyle rekabetlerini
tetikleyici, faaliyetlerinde kalite düzeylerinin sürekli iyileştirici gibi etkilerini de sağlaması
beklenmektedir. Şeffaflık raporları kapsamında bildirilecek hususların denetim şirketlerinin
faaliyet kalitelerini, gelişimlerini, rekabet durumlarını, müşteri odaklılıklarını, kamuoyunu
bilgilendirme isteklerini arttıracağı öngörülmektedir. Bununla beraber şeffaflık raporları
kapsamında bulunan hususların denetim faaliyetine önemli katkılar sunduğu görülmektedir.
Müşteri şirketler, denetim şirketlerine ilişkin kamuoyuna açıklanmış bilgileri değerlendirerek
denetçilerini belirleme, denetim şirketlerin kapasitelerini ve performans düzeyleri gibi
hususları şeffaflık raporlarıyla öğrenilebilir duruma gelmiştir. Günümüz rekabet koşulları
bilgiye, şeffaflığa ve çevreye duyarlılığına dayalı olduğundan şirketlerin belirtilen hususlarda
uygulayıcı ve sonuçları paylaşımcı bir pozisyonda bulunmaları gerekmektedir. Denetim
şirketleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilginin çok önemli bir rekabet avantajı sağladığını
göz önünde bulundurarak şeffaflık raporu kapsamıyla sınırlı kalmayacak şekilde kamuoyunu
daha detaylı ve kapsayıcı şekilde bilgilendirmeleri gerekmektedir.
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ÖZET
KOBİ’ler, Türkiye’de ve Dünya Ülkerlinin hemen hepsinde, ekonomik ve sosyal hayatın
vazgeçilmezi olan ekonomik ve sosyal kurumlardır. Ekonomik kriz dönemlerinin daha az
hasarla atlatılmasına önemli katkı sağlayabilmektedirler. Kas gücüne dayanan fiziksel emek
isteyen çalışma modelleri ile büyük işletmelere göre, daha az orandaki sermaye ile daha çok
işçiye iş sağlayabilen işletmelerdir. Ülkenin her köşesinde daha az ve basit sermayelerle
kurulabilen ve kuruldukları çevre, yöre ve şehrin ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptıkları
üretimlerle bölgenin ekonomisi ve sosyal yapısını etkileyebilme özelliklerinden dolayı
KOBİ’lere verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle KOBİ’ler,
ülkelerdeki ekonomik sorunların azaltılması, sosyal problemlerin önlenmesi ile hoşgörü ve
demokrasi kültürünün gelişip yayılmasına yardımcı olmaktadırlar.
“İnsandaki Girişimcilik özelliği doğuştan mı, yoksa sonradan mı oluşur?” tartışmaları
yapılırken kişilerin girişimci olarak doğmadığı; var olan potansiyelin kültürel, sosyolojik,
psikolojik, sosyo-politik ve ekonomik çevrenin etkileri ile bireylere kazandırıldığı inancı
yaygınlaşmıştır. Sosyal ve ekonomik değerler üretebilen, işletmeler kurmak ve bunları
geliştirip ilerlemeler sağlayabilmek için kaliteli ve iyi bir eğitime ihtiyaç vardır.
Bu çalışmamızda KOBİ ve Girişimciliğin ne olduğunu ve faydaları anlatılacaktır. Aynı
zamanda doğal ve yalın halleri ile ülke ve bölge ekonomileri içinde önemli bir konuma sahip
olan bu kurum ve kuruluşların ekonomide ve sosyal hayatta daha iyi ve etkin bir şekilde var
olmalarının bölgeler arası gelir dağılımına yapabilecekleri etkileri tartışılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, Girişimcilik, Gelir Dağılımı, İstihdam
∗ Bu Çalışma: “Taş, H. Yunus ve Özcan Selami, (2015), Yenilikçi ve Sosyal Boyutlarıyla Avrupa Birliği ve
Türkiye de KOBİ’ler”, isimli kitaptan istifade edilerek hazırlanmıştır.

GİRİŞ
Ülkemiz insanlarında var olan girişimcilik potansiyelini sosyal ve ekonomik değerler
üretebilen, işletmeler kurmak ve bunları geliştirip ilerlemeler sağlayabilmek için kaliteli ve iyi
bir eğitime ihtiyaç vardır. Girişimciliğin gelişiminde en önemli faktörlerden biri de, bazı
meslek okulları da dahil olmak üzere ortaöğretimden başlayarak üniversitelerin ilgili
alanlarında, bu konularda verilen eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Dolayısı
ile kişilerin girişimcilik ve yenilikçi özelliklerinin geliştirilmesi önem
kazanmaktadır (Bozkurt,:2011)
Günümüzde hemen her ülkenin ekonomik hayatının olmazsa olmazları olan, küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler (KOBİ) dünyanın bir çok ülkesinde ve Türkiye’de ekonominin
lokomotifi durumundadır. Gelişmiş Dünya ülkeleri ve Türkiye, KOBİ’lerin sorunlarını
çözmek ve gelişmelerini sorunsuz bir şekilde yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri
yapmakta olup, ekonomik alanda da yeterli büyüme ve gelişmelerin sağlanabilmesi için,
ihtiyaç duyulan tüm çabaları göstermektedirler.
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1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve devamında KOBİ’lerin esnek yapıları gereği,
piyasadaki işsizlik ve yeni teknolojiye uyumu konusundaki başarıları ile piyasada tercih
sebebi olmuşlardır. Başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere, diğer ülkelerde de daha çok imalat
ve hizmet sektörlerinde yaygın hale gelmişlerdir. Ülkelerin yönetim kademesindeki ilgili
kurum ve kuruluşları, KOBİ’lerin ekonomik kriz dönemlerindeki avantajlarından daha çok
yararlanmak ve piyasaların kısmen rahatlatılması amacı ile, KOBİ’lerin desteklenmeleri ve
teşvik edilmeleri gerektiği belirtilerek KOBİ’ler çoğu kez desteklenmişlerdir.
KOBİ’lerin tüm dünyadaki önemi, her geçen gün daha da anlaşılmış, 1980’nin sonu ile
1990’lı yılların başından itibaren tüm gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde
özellikle ekonomik olarak desteklenmişlerdir. KOBİ’lerin bir kısmı krediler ile desteklenmiş
olup, diğer bir kısmı ise, bazı vergilerden muaf tutularak teşvik edilmişlerdir. Aynı zamanda
varlığını sürdüren KOBİ’leri geliştirerek daha verimli ve yüksek kapasite ile çalışmaları
yada yeni KOBİ’lerin kurulabilmeleri de bu alanda verilen ve verilecek olan eğitim ve
ekonomik teşviklerden geçtiğini hatırlamak gerekir.
1.Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler KOBİ Nedir? Nasıl Tanımlanabilir?.
Ülkeden Ülkeye, ekonomiden ekonomiye göre farklı şekillerde tanımlanan küçük işletmeler
olarak belirtilebilir. Elbette bunların tanımları yapılırken bazı ölçü ve kıstaslar da
bulunmaktadır. Bu kıstaslar temelde iki alanda yapılmaktadır. Birinci temel alınan ölçü nitel
özelliklerdir. Burada daha çok kullanılan teknoloji ve makine parkı gibi ölçülmesi kısmen zor
ve sübjektif olabilen özellikler taşımaktadır. İkinci temel belirleyici unsur ise çalışan sayısı ve
yıllık ciro yada mali bilançodur. Bu ikinci kıstas tespit açısından daha kolay ve objektif
olduğundan uygulamada daha çok kullanılmaktadır (Taş. 2015:8,9).
KOBİ’leri genel anlamda, Belli bir büyüklüğün altında cirosu olan ve belli bir sayıdan daha
az işçi çalıştıran işletmeler olarak tanımlayabiliriz. Bu temel tanımın ışığında KOBİ’ler
Türkiye’de, Avrupa Birliği ülkelerinin de ortak belirlediği çalışan sayısını esas alarak üç ayrı
kategoride incelemiştir(Taş,2015:10).
Mikro işletme: 10 kişi den az (1–9 arası) yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hâsılatı (ya da mali bilançosu) 3 milyon TL’yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmelerdir.
Küçük işletme: 50 kişiden az (10–49 arası ) yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.
Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az (50–249 arası) yıllık çalışan istihdam eden ve
yıllık net satış hâsılatı veya mali bilânçosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.
Tablo 3: Türkiye’de Yeni Yönetmeliğe Göre KOBİ Tanımı
İşletme Kategorisi

Yıllık Çalışan Kişi
sayısı

Satışlar (Yıllık
Ciro)

Mali Bilanço

Orta Ölçekli

50 - 249

≤ 125 Milyon TL

≤ 125 Milyon TL

Küçük Ölçekli

10 - 49

≤ 40 Milyon TL

≤ 40 Milyon TL

Mikro Ölçekli

1-9

≤ 3 Milyon TL

≤ 3 Milyon TL

Kaynak: 24 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanarak KOBİ tanımında bulunan
yıllık ciro ve mali bilanço rakamları
yapılan değişikliğe göre yeniden
düzenlenmiştir. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6745/kobi-tanimi-degisti
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Girişimci Tanımları
Çalışma hayatı hakkında yeterli bilgisi olan, yeni bir ürün/hizmet üretmek ya da olan bir
ürünü geliştirmek isteyen veya işyerini olduğundan daha üst bir konuma getirmek isteyen
kişilere girişimci denilebilir. Diğer taraftan herkesin baktığı ancak göremediği ve ayrıca
üretim veya hizmet alanlarında yenilikçi ve faydalı (İnovasyon) ürün geliştiren ya da
tasarımını yapan kişi olarak ta tanımlanabilir.
Girişimcinin Özellikleri ve Amaçları
Girişimcilik, kullanım dışı olan kaynakların ekonomiye kazandırılması ve yeni teknoloji
üretimi; istihdam hacminin artırılarak işsizliğin azaltılması, refah düzeyinin yükseltilerek
geniş bir toplumsal tabana yaygınlaştırılması ve orta sınıfın güçlendirilmesi, bölgesel
gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılarak katılımcı demokrasinin yerleşmesi gibi toplumsal
barışın oluşturulmasına katkı sağlanarak sosyal bağların güçlendirilmesine etkide
bulunmaktadır. Dolayısıyla girişimcilik ekonomilerin lokomotifi olma özelliği ile öncelikli
olarak ekonomik boyutu bulunan sosyal yönlü bir olgudur (İlhan, 2005).
Girişimciliği, iç ve dış girişimcilik olarak iki şekilde sınıflandırmak mümkündür. İç
girişimcilik örgütlerin girişimsel yönlendirmeleriyle ilgili bir konudur (Karahan,2014:114 ).
Yani, iç girişimcilik olgusunun temelinde girişimcilik düşüncesinin örgütün içerisine doğru
çevrilmesi yatmaktadır (Naktiyok, 2004). Bir başka ifadeyle, yenilik ve risk alma gibi
“girişimci” nin geleneksel özellikleri olarak kabul edilen hususların kurum içindeki bireylere
kazandırılması iç girişimcilik olarak kabul edilmektedir. Stratejik olarak ise; yeni fırsatlar elde
etmek ve bunlardan istifade edebilmek için mevcut bir örgütte birçok değişim yaparak, var
olan bir örgütü yeniden dizayn etmek gibi farklı şirket girişimciliği türlerinden
bahsedilmektedir (Parboteeah, 2000).
Girişimciler, yüksek düzeyde başarı güdüsüne sahip, risk üstlenme ve işlerini sonuçlandırmak
için kişisel olarak sorumluluk üstlenebilen kapasite ve yeteneğe sahiptirler. Girişimciler,
gündelik düşünceler, değişen tavırlar ve kendi önyargılarından etkilenmeksizin olayları
yorumlayabilme yeteneğine sahip olan ve muhtemel tehlikelerden çekinmeden, hızlı karar
verebilen sürekli aktif durumda olan bir kişiliğe sahiptirler (Karahan,2014:115).
KOBİ’lerin Ekonomik Önemi
Tarihsel olarak küçük işletmeler, sanayi devrimine kadar olan dönemde, kitlesel üretimin ve
fabrikasyon üretim sanayi ortaya çıkıncaya kadar ise temel üretim birimidir. Ölçek ekonomisi
avantajlarının, üretimi büyük işletmelere kaydırmasından sonra da kendilerine özgü
avantajları sebebiyle, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülkelere göre farklılıklar göstermekle
beraber önemlerini korumuşlardır
Özelikle ekonomik kriz dönemlerinde (1970 ve 2008) büyük işletmelerin kitlesel işçi
çıkarmaları ve kapanan fabrikalar nedeniyle artan işsizlik sorunlarına çözüm arandığı bir
dönemde, yeniden önemleri fark edilen KOBİ’ler daha iyi bir şekilde önemsenmişlerdir.
Üstelik üretimin daha küçük ölçekli işletmelerde devam ettirilmesi, KOBİ’lerin istihdam
oluşturma potansiyellerini artırmıştır.
KOBİ’ler ülke ekonomisinin yapı taşlarıdır. Değişime açık ve yeni teknolojik gelişmelere
uyum sağlayan esnek yapıları itibariyle ülke ekonomisi içinde önemli yer tutmaktadırlar.
Ayrıca ülkenin her yerine dağılmış bir durumda olmaları itibariyle de milli gelirin toplumsal
dağılıma yaptıkları katkıları düşünüldüğünde sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal
hayata da önemli katkılar sağladıkları görülecektir (Akgemci, 2001:18).
Bölgesel sanayinin gelişmesinde temel kuruluşlardır. Bölge sanayinin tamir ve bakım
sorunlarını çözerler. Özel beceri ve teknik isteyen bazı malları üretirler. KOBİ’lerin
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ekonomik ve toplumsal kalkınmada oynadıkları rol, ülkelerin kültürel yapısını gösterecek
şekilde farklılıklar arz etrmektedir.
KOBİ’lerin Gelir Dağılımını Sağlamadaki Önemi
Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde işletmelerin tamamına yakını
KOBİ’lerden meydana gelmektedir. Dolayısıyla, bu ülkelerde oluşan refah düzeyi ile
KOBİ’ler arasında bir paralellik kurmak yanlış olmayacaktır. Öyleyse, KOBİ’lerin hem ülke
ekonomisinde hem de dünya ekonomisinde sahip olduğu pay arttıkça, insanların mutluluk ve
refahlarının artacağı da unutulmamalıdır. Bu yüzden, küreselleşen dünyada KOBİ’lerin
üretim ve ticarette daha çok paya sahip olabilmeleri için, onları geliştirmek üzere her türlü
teşvik ve desteğin verilmesi uygun olacaktır.
KOBİ’ler, hem bölgesel gelir dağılımı hem de fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde oldukça
önemli etkilere sahiptirler. Makro açıdan KOBİ’lerin refaha katkısı, KOBİ’lerin ürettiği
“katma değer” in genel olarak toplumda refah düzeyini yükseltmesi ile sağlanır. Yine, refah
düzeyinin düşük bulunduğu geri kalmış bölgelerde KOBİ’lere yönelik teşviklerin ve
destekleyici politikaların artması da, bu bölgelerin refah düzeylerinin yükselmesine büyük
oranda yardımcı olur (Küçük,2005:199-200).
Mikro açıdan, yani bireysel refaha olan katkıları açısından bakıldığında ise, işsizliğin çok
yüksek olduğu bir ekonomik yapıda, KOBİ’lerin gerçekleştirdiği yatırımlar sonucu istihdama
yaptıkları katkıların, bireylerin refahını direkt olarak etkilediği bilinmektedir. Bu şekilde,
birçok kişi işsizken istihdam edilir hale gelmektedir.
KOBİ’lerin yaygınlaştırılmasıyla, sermayenin büyük sanayi işletmelerinde ve az sayıda
kişinin elinde toplanması önlenerek, küçük tasarrufların yatırıma yönlendirilmesine yardımcı
olunarak sermayenin daha yaygın bir şekilde tabana ve orta sınıfa yayılmasına vesile olunur.
Günümüzde bir yandan insan emeğinin yerini yüksek teknolojiye dayalı makineler almış,
diğer yandan küreselleşme ve neo–liberal politikalar ile uluslararası sınırların kaybolması gibi
nedenlerle rekabet yarışı hızlanmış ve bu yarışta ayakta kalabilme kaygısı, işletmeleri
esnekliğe ve maliyetlerden tasarrufa sevk etmiştir. Bunun sonucu olarak işletmeler mümkün
olduğunca az sayıda çalışanı istihdam etmek ve bu çalışanlardan en iyi şekilde yararlanmaktır.
Bir çok işletme ise işçilerin bir kısmını işten çıkarmaktadır (Taş, 2015 :41). Böylece istihdam
azalmakta toplumda işçi sınıfı zarar görebilmektedir.
KOBİ’ler ve istihdam ilişkisi, yalnızca KOBİ’lerin daha az sermaye ile daha çok sayıda
işgücüne istihdam imkânı sunması, çok sayıda insana ücretli olarak çalışabilme fırsatı
vermesinin yanında, başka bir gerçeği daha ifade etmektedir. O da, girişimci ruhuna sahip çok
sayıda insanın, kendi işletmelerini kurarak işgücüne katılmalarına imkân vermesi ve bu yolla
bir taraftan ülkedeki istihdam seviyesini yükseltirken diğer taraftan ise yeni işletme ve
girişimcilerin ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Bunun sonucunda orta sınıfın gelişmesi ve
gelirin tabana yayılmasına katkı sağlamaktadır. Bir işverenin yanında ücretiyle çalışmak
yerine, kendi işini kurmayı tercih eden girişimciler, sahip oldukları ruh ve yetenekleri ile bir
ekonomi için çok daha büyük öneme sahiptirler (Gök,2004:115).
Yeni iş alanları açma ve bu yolla istihdama katkıda bulunmada küçük işletmeler büyüklere
göre nasıl avantajlıysa, istihdam açısından sahip oldukları diğer bir avantaj ise, ekonomik kriz
dönemlerinde mevcut istihdamı korumaya olan katkılarıdır. Önceden de ifade edildiği gibi,
KOBİ’ler ekonomik kriz ve istikrarsızlık dönemlerinde büyük işletmelerle karşılaştırıldığında
çok daha dirençlidirler.
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KOBİ’lerin Bölgeler Arası Dengesizliği Azaltmadaki Rolü
Ülkemizin farklı bölgelerinde, en evvel nüfus dağılımı olmak üzere, gelir dağılımı,
işletmelerin, işgücünün ve istihdamın dağılımı, eğitim düzeyinde, teknolojik ve sosyal alt yapı
gibi konularda, bölgeler arasında oldukça önemli farklılıklar vardır (DPT,2004:113). Tüm
bunlar, bölgeler ve yerleşim yerleri arasında gelişmişlik açısından önemli sorunlara sebep
olmaktadır. Bu olumsuz farkları azaltmaya yönelik birçok önlemler alınmasına rağmen,
bölgeler arasındaki dengesizliklerin istenilen düzeye inmediğini görebilmekteyiz.
KOBİ’lerin Türkiye’de bölgelerarası ekonomik dengesizliklerin azaltılmasında büyük rol
oynadığı görülmektedir. Coğrafi açıdan büyük bir ülke sayılabilecek Türkiye’de, KOBİ’ler
tüm bölgelere dağılmıştır. Bu dağılım, eşit bir şekilde olmadığı, hatta bazı bölgeler lehine
olacak şekilde gerçekleşmiş olsa dahi, bugünkü mevcut durum itibariyle KOBİ’lerin tüm
bölgeler için önemli sosyal görevler ifa ettikleri söylenebilir(Gök, 2004:142).
Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde KOBİ’lerin ülkedeki dağılımlarına bakıldığında,
büyük işletmelerden oldukça farklı bir tercihte bulundukları görülmektedir. Büyük işletmeler
en çok büyük şehirlerin etrafında yerleşmeyi tercih ederken, küçük ve orta ölçekli işletmeler
ülke çapında bütün şehirlerde, kasabalarda, hatta en küçük yerleşim birimlerinde dahi
kurulmakta ve üretimde bulunmakta, bu açılardan çok önemli görevler üstlenmektedirler
(Gök, 2004:115).
Dolayısıyla, KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal fonksiyonlarının başında bölgelerarasında
ekonomik faaliyetlerin dengelenmesine yaptıkları etkileri gelmektedir. Büyük şehirler dahil
ülkenin tüm bölgelerinde bulunan diğer il ve ilçelerinde de faaliyetlerde bulunan KOBİ’ler;
•

Söz konusu bölge ve şehirlerin kalkınmalarına, emek–yoğun yapılarıyla
kazandırdıkları yeni iş sahaları ile işsizliğin giderilmesine ve işsizlikten doğan
toplumsal huzursuzlukların önlenmesine;

•

Sağladıkları istihdam imkanlarıyla o bölgede bulunan yerleşim yerlerinden büyük
şehirlere olan göçün önlenmesine; bölgeye ve gelir dağılımına yaptıkları katkı ile
ekonomik ve sosyal problemlerin azaltılmasına;

•

Kısaca bölgeler arasında oluşan olumsuz dengesizliklerin giderilmesine önemli ve
büyük katkıları bulunmaktadır.

KOBİ’lerin bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesinde bölgesel kalkınmaya olan katkısı,
bir araştırmada beş aşamada incelenmektedir.. Bu araştırmada, işletme büyüklüğü ile
ekonomik kalkınma arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu belirtilmektedir.(Özdemir vd.,
2006:57). Bu aşamalar sıralanacak olursa;
1. Aşama: “KOBİ’lerin (daha yoğun olarak küçük işletmelerin) ülkenin tüm coğrafik
bölgelerine dağılmış bulunması,
2. Aşama: Özellikle kırsal veya taşra bölgelerinde küçük işletmelerin, bölgede istihdam ve
gelir sağlayarak bölge nüfusunun büyük şehir merkezlerine göçünü engellemesi,
3. Aşama: Duran ya da azalan göç sonucu bölgede ekonomik faaliyetlerin canlanması,
4. Aşama: Bölgenin imkânlarına ve izlenen kalkınma politikalarına bağlı olarak canlanan
ekonomik faaliyetlerin dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek işletmelerin doğuşunu teşvik
edici bir ekonomik ortamı oluşturması
5. Aşama: Dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek işletmelerin kurulması ile bölgesel
kalkınmanın hızlanması ve dolayısıyla ülke ekonomisinin büyüyerek gelişmesi” (Taş, 2015:
37)
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Netice olarak bu bilgiler ışığında şöyle bir yorum yapmak mümkündür.; Türkiye de bölgeler
arası dengelerin istenen düzeylerde olmadığı hatta çok büyük farklılıkların olduğu
bilinmektedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile batıda bulunan Marmara ve Ege
bölgeleri arasında gelir açısından muazzam denilebilecek şekilde olumsuz yönde gelir
farklılıkları bulunmaktadır. Bu gelir farklıklarını tamamen kapatmak mümkün olmasa da daha
makul ve kabul edilebilir seviyelere çekebilir. Bunun en iyi ve önemli yollarının başında ise
KOBİ’lere yapılacak destek ve geri kalmış Doğu ve Güneydoğu bölgelerine verilecek
ekonomik ve sosyal teşviklerle mümkün olabilecektir.
SONUÇ
KOBİ’lerin ülkemizde ekonomik ve sosyal alanda çok önemli görevleri bulunan ve toplumun
bir nevi doğudan batıya kuzeyden güneye kaynaşmasına vesile olabilecek kurumlardır.
Dolayısı ile bu alanlarda birçok görevleri bulunmaktadır. Söz konusu görevlerinin başlıcaları;
toplumsal birliğe ve beraberliğe yönelik etkileri, bölgeler arası gelir dengesizliği azaltmaya ve
kalkınmaya olan etkileri ile işsizliği önleme ve istihdamı arttırmak gibi önemli görevleri ifa
etmektedir. Günümüzde ülkelerin en büyük sorunlarının başında gelen istihdam ve işsizlik
gibi sorunların çözümünde, istenen düzey ve nitelikte sonuçların alınabilmesi için,
KOBİ’lerin mutlaka desteklenmesi ve gerekli imkânların verilmesi gerekir. Çünkü KOBİ’ler
bütün bu sayılan destek ve teşvikleri fazlasıyla hak etmektedir.
KOBİ’lerle birlikte yeni girişim ve girişimcilerin de desteklenmesi hem üretimi artırırken hem
de ülkedeki potansiyel iş ve hizmet fikirlerinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Bu nedenle
işletmelerin kuruluş aşamasından başlayarak her aşamada büyüme ve gelişmelerinin takip
edilerek yeni ve faydalı ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olunacak destek ve teşviklerin
mutlaka verilmesi gerekir. Ayrıca küreselleşme sürecinde KOBİ ve girişimciliğin
desteklenmesi ulusal ekonomileri uluslararası sermayenin etkisinden kısmen de olsa
koruyacaktır.
Dünya ülkeleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’de sosyo–ekonomik dokunun bozulmadan sağlam
ve emin adımlarla yürütülebilmesi için, KOBİ’lerin iyi tahlil edilip yaşanan ekonomik kriz
ortamında, adeta birer aktör gibi rol verilerek ayakta tutulmalarına bağlıdır. KOBİ’leri bu
anlam ve amaçla kullanabilen ülkelerin ekonomileri ciddi zararlar görmeyeceği gibi,
toplumsal krizleri de daha kolay atlatabilecekleri düşünülmektedir. KOBİ’leri güçlü olan
ülkenin sosyal ve ekonomik yapıları da güçlü olacaktır.
KOBİ’ler
ve girişimciliğin sosyal faydalarının başında bölgelerarasında ekonomik
faaliyetlerin dengelenmesine olan katkıları gelmektedir. Büyük şehirler dışında diğer il, ilçe
ve ülkenin tüm bölgelerinde ekonomik faaliyetlerde bulunan KOBİ’ler;
Geri kalmış bölgelerin kalkınmasına, emek–yoğun yapılarıyla bu bölgelere kazandırdıkları
yeni iş alan ve imkânları ile işsizliğin azaltılmasına ve işsizlikten doğan toplumsal
huzursuzlukların önlenmesini sağlarlar. Sağladıkları istihdam imkânlarıyla o bölgelerden
büyük şehirlere olan göçe engel olurlar. Bölgesel gelir dağılımına yaptıkları katkı ile sosyal
problemlerin azaltılmasına; Kısaca bölgeler arasında oluşan negatif dengesizliklerin
giderilmesine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu alanda çaba gösteren bir çok Avrupa
Birliği ülkesinde önemli sonuçlar alınmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle Türkiye gibi bölgeler
arası ekonomik gelişme farkları olan ülkelerde KOBİ’ler ve girişimciliğin desteklenmesi
bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin önlenmesinde büyük katkıları sağlayacaktır.
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ÖZET
Küreselleşme süreciyle birlikte işletmeler uluslararası borsalarda işlem görmeye başlamıştır.
Bu süreçte uluslararası yatırımcıların, kreditörlerin ve diğer finansal tablo kullanıcılarının,
farklı ülkelerdeki işletmelerin finansal tablolarını sağlıklı bir şekilde karşılaştırabilmesi ve
değerlendirme yapabilmesi amacıyla uluslararası ortak bir finansal raporlama diline gereksinim
duyulmuştur. Bu çerçevede, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından uluslararası
standartlar oluşturulmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de Uluslararası
Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak Türkiye
Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları yürürlüğe konmuştur.
Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile birlikte mevcut
muhasebe sistemimizde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan birisi de yatırım
amaçlı gayrimenkul kavramıdır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, işletmeler tarafından kira
geliri, sermaye kazancı veya her ikisini de elde etmek amacıyla bulundurulan varlıkları ifade
etmektedir. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre
yatırım amaçlı gayrimenkullerin diğer varlıklardan ayrı olarak sınıflandırılması ve sunulması
gerekmektedir. Ancak 1 Ocak 1994 tarihinde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile
yürürlüğe giren Tek Düzen Hesap Planı’nda yer alan hesaplar muhasebe ve finansal raporlama
standartlarının uygulamalarında yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu, bilanço esasına göre defter tutan teşebbüs ve işletmelerin,
finansal raporlamada esas alabilecekleri “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap
Planı” taslağı hazırlamış ve 13.12.2018 tarihinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun
görüşlerine açmıştır. “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağı
oluşturulurken tüm işletmelerin ihtiyaç duyacakları nitelikteki varlık, yükümlülük, özkaynak,
gelir ve gider hesaplarına yer verilmeye çalışılmıştır. Bu Hesap Planı Taslağı ile sunulan
bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygun, anlaşılabilir, doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir olma
niteliklerinin arttırılmasına, işletmeler tarafından kullanılan hesaplarda ve muhasebeleştirme
esaslarındaki uygulamada tekdüzenin sağlanmasına ve işletmelerde denetimin
kolaylaştırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada amaç, yatırım amaçlı
gayrimenkullerin “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağına göre
muhasebeleştirilmesini uygulama örnekleriyle ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, Finansal Raporlama Standartları, Hesap
Planı,
Jel Kodları: M41, M49.
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ABSTRACT
With the globalization process, businesses started to be traded on international stock exchanges.
In this process, a common international language of financial reporting was required in order
for international investors, lenders and other financial statement users to be able to compare
and evaluate the financial statements of businesses in different countries in a healthy way. In
this context, international standards have been established by the International Accounting
Standards Board. In parallel with these developments in Turkey in accordance with Turkish
accounting standards and Turkish Financial Reporting Standards, International Accounting
Standards and International Financial Reporting Standards was enacted. In addition to the
Turkish Accounting Standards and the Turkish Financial Reporting Standards, significant
changes have occurred in our current accounting system. One of them is the concept of
investment property. Investment property refers to assets held by businesses for the purpose of
obtaining rental income, capital gains, or both. According to Turkish Accounting Standards and
Turkish Financial Reporting Standards, investment properties must be classified and presented
separately from other assets. However, the accounts included in the uniform chart of accounts,
which came into force on 1 January 1994 with the General communiqué on accounting system
implementation, were insufficient in the application of accounting and Financial Reporting
Standards. In this context, the public oversight accounting and Auditing Standards Authority
has prepared a draft “accounting plan in accordance with Financial Reporting Standards” that
enterprises and enterprises holding books on balance sheet basis can take as basis for financial
reporting and opened it to public opinion with public institutions and organizations on
13.12.2018. The draft” accounting plan in accordance with Financial Reporting Standards "
aimed to include the assets, liabilities, equity, income and expense accounts required by all
enterprises. It is aimed to contribute to increase the quality of the information presented with
this draft account plan to be accurate and appropriate, understandable, verifiable and
comparable, to ensure uniformity in the accounts used by businesses and in the practice of
accounting principles, and to facilitate auditing in businesses. The aim of this study is to
demonstrate the accounting of investment properties according to the draft “accounting plan in
accordance with Financial Reporting Standards” with examples of applications.
Keywords: Investment Properties, Financial Reporting Standards, Account Plan.
Jel Codes: M41, M49.

1. GİRİŞ
İşletmeler satmak, işletme faaliyetlerinde kullanmak veya kira geliri elde etmek gibi
farklı amaçlarla gayrimenkuller elde etmektedirler. TMS/TFRS ile birlikte gayrimenkullerin
elde edilme amacına göre farklı sınıflandırmaya tabi tutulduğunu ve muhasebeleştirildiğini
görmekteyiz.
TMS/TFRS açısından gayrimenkullerin beş farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Bunlar
(Şengel, 2013:164):
•Bir işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan, olağan iş akışı içerisinde satış
amacıyla elde tutulan veya inşa edilen gayrimenkuller TMS 2 Stoklar Standardına göre
sınıflandırılır.
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•İşletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla elde edilen gayrimenkuller TMS 16
Maddi Duran Varlık Standardına göre sınıflandırılır.
•Bir inşaat sözleşmesine istinaden üçüncü kişiler adına inşa edilen veya geliştirilen
gayrimenkuller TMS 11 İnşaat Sözleşmesi Standardına göre sınıflandırılır.
•Maddi duran varlık statüsünde bulunan bir gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiş
ise bu gayrimenkuller TFRS 5 Satış Amacı ile Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler Standardına göre sınıflandırılır.
•Kira geliri ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde bulundurulan
gayrimenkuller TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardına göre sınıflandırılır.
TMS/TFRS açısından yapılan yukarıdaki sınıflandırma dikkatlice incelendiğinde,
gayrimenkullerin bazılarının dönen varlıklar içinde, bazılarının ise duran varlıklar içinde yer
aldığı görülmektedir. İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olarak satılmak üzere elde edilen
gayrimenkuller stok içinde sınıflandırılmaktadır. Diğer taraftan, işletme faaliyetlerinde
kullanılmak amacıyla elde edilen gayrimenkuller maddi duran varlık içinde sınıflandırılırken,
aynı gayrimenkul işletmede kullanılmayıp kiraya verilmek amacıyla elde edilirse yatırım
amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller; kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini
birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bir
gayrimenkulün sahibi veya finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde kiracısı tarafından
yukarıda belirtilen amaçlarla elde tutulması durumunda da gayrimenkul yatırım amaçlı olarak
kabul edilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin en önemli özelliği, işletmenin sahip
olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışları sağlamasıdır (KGK, 2006: 3-4).
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) öncesinde
gayrimenkuller ister işletme faaliyetlerinde kullanılsın, isterse kiraya verilsin, maddi duran
varlıklar içinde sınıflandırılmaktaydı. UFRS’nin uygulamaya girmesiyle birlikte yatırım amaçlı
gayrimenkullerin ayrı bir sınıflandırma yapılarak finansal tablolarda gösterilmesi durumu
ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk olarak 17.03.2006 tarih ve
26111 sayılı Resmî Gazetede yayımlan “TMS-40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı”
ile uygulamaya girmiştir. Daha sonra, 1 Kasım 2010 tarih ve 27746 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan KOBİ TFRS Bölüm 16’da ve 29 Temmuz 2017 tarih ve 30138 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan BOBİ FRS Bölüm 13’te yatırım amaçlı gayrimenkullere yer verilmiştir.
TMS/TFRS’ye göre yatırım amaçlı gayrimenkullerin diğer varlıklardan ayrı olarak
sınıflandırılması ve sunulması gerekmektedir. Ancak ülkemizde uygulanmakta olan Tek Düzen
Hesap Planı’nda böyle bir sınıflandırılmaya yer verilmemiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin
muhasebeyle ilgili taraflara tam, doğru ve güvenilir bir şekilde kaydedilmesi ve raporlanması
gerekir. Bu bağlamda, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, bilanço
esasına göre defter tutan işletmelerin, finansal raporlamada esas alabilecekleri “Finansal
Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağı hazırlamış ve 13.12.2018 tarihinde kamu
kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun görüşlerine açmıştır.
Bu çalışmada, yatırım amaçlı gayrimenkullerin “Finansal Raporlama Standartlarına
Uygun Hesap Planı” taslağına göre muhasebeleştirilmesi açıklanacaktır. Bu kapsamda
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öncelikle “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağı tanıtılacak, ardından
yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi örneklerle açıklanacaktır.
2. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, bilanço esasına göre defter
tutan işletmelerin, finansal raporlamada esas alabilecekleri “Finansal Raporlama Standartlarına
Uygun Hesap Planı” taslağı hazırlamış ve 13.12.2018 tarihinde kamu kurum ve kuruluşları ile
kamuoyunun görüşlerine sunmuştur. “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı”
taslağı hazırlanırken tüm işletmelerin ihtiyaç duyacakları nitelikteki varlık, yükümlülük, öz
kaynak, gelir ve gider hesaplarına yer verilmeye çalışılmıştır. Bu Hesap Planı Taslağı ile
sunulan bilgilerin gerçeğe uygun, anlaşılabilir, doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir olma
niteliklerinin arttırılmasına, işletmeler tarafından kullanılan hesaplarda ve muhasebeleştirme
esaslarında tekdüzenin sağlanmasına ve denetimin kolaylaştırılmasına katkı sağlanması
amaçlanmıştır (KGK, 2018: 1).
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı, finansal kuruluşlar dışındaki
bilanço esasına göre defter tutan tüm işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olup,
işletmelerin finansal raporlama çerçevesi kapsamında ihtiyaç duyabilecekleri tüm hesaplara yer
verilmeye çalışılmıştır. Ancak, işletmelerin niteliği, faaliyet gösterdiği sektör ve benzeri
nedenlerle ilave hesap ihtiyaçlarının olması durumunda, hesap planında boş bırakılan hesapları
ve 84-89 grubunda yer alan serbest hesapları kullanabilirler (KGK, 2018: 2).
“Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağında yatırım amaçlı
gayrimenkullerin izlenmesi için 245-249 nolu hesaplar oluşturulmuştur.
24 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
247 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları
(-) 248 Birikmiş Amortismanlar
(-) 249 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırımları ve Verilen Avanslar
Bu gruptaki hesapların oluşturulmasında yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçüm esası
dikkate alınmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller; maliyet veya gerçeğe uygun değer
yöntemlerinden biri kullanılarak ölçülür. Eğer işletme yatırım amaçlı gayrimenkullerin
ölçümünde gerçeğe uygun değer yöntemi kullanacaksa, yatırım amaçlı gayrimenkulleri “245
Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” hesabında, maliyet yöntemi
kullanacaksa “246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” hesabında izleyecektir.
2.1. İlk Muhasebeleştirilme
Örnek: A İşletmesi kiraya vermek amacıyla 200.000 TL+%18 KDV’ ye peşin bir bina
almıştır. Ayrıca bu alımla ilgili olarak tapuya 10.000 TL ödemiştir. İşletme yatırım amaçlı
gayrimenkullerin ölçümünde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmaktadır.
_________________/_________________
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen
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Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hs.
191. İndirilecek KDV Hs.

210.000.
36.000.

100.Kasa Hs.

246.000.

_________________/_________________
İşletmeler yatırım amaçlı gayrimenkulleri vadeli olarak da satın alınabilir. TMS’ye göre,
vade farkı gayrimenkulün maliyetine dâhil edilmez ve kredi süresi boyunca faiz gideri olarak
muhasebeleştirilir (KGK, 2006: 5). Buna ilişkin aşağıda bir örnek verilmiştir.
Örnek: B İşletmesi kiraya vermek amacıyla peşin değeri 500.000.- TL olan bir binayı
1 yıl vadeli banka kredisiyle 600.000.- TL+%18 KDV’ye satın almıştır. İşletme KDV tutarını
peşin ödemiştir.
________________ /__________________
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hs.
328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderler Hs.
191.İndirilecek KDV Hs.

500.000.
100.000.108.000.

300 Banka Kredileri Hs.

600.000.-

391 Hesaplanan KDV Hs.
108.000.________________ /__________________
Örnek: C İşletmesi değer artış kazancı elde etmek amacıyla 100.000 TL+%18 KDV’ye
peşin bir arazi almıştır. Ayrıca bu alımla ilgili olarak tapuya 2.000 TL ödemiştir. İşletme yatırım
amaçlı gayri menkullerin ölçümünde maliyet yöntemini kullanmaktadır.
_______________________/_____________________
246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hs.
191. İndirilecek KDV Hs.

102.000.
18.000.

100.Kasa Hs.

120.000.

_______________________/_____________________

2.2. İlk Muhasebeleştirme Sonrası Ölçme
TMS’ye göre işletmeler ilk muhasebeleştirme işleminden sonra ölçümde, gerçeğe
uygun değer yöntemini veya maliyet yönteminden birini tercih edebilirler. Bu durumda
işletmeler bu yöntemlerden birisini muhasebe politikası olarak tüm yatırım amaçlı
gayrimenkullerine uygulayabilirler (KGK, 2006: 6)
Finansal Raporlama Standartlarına uygun hesap planı taslağına göre, dönem sonlarında
gerçeğe uygun değerde meydana gelen artışlar, “647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Elde
Edilen Gelir ve Kazançlar” hesabına alacak, azalışlar ise, “657 Yatırım Amaçlı
Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydedilir. Buna ilişkin
örnekler aşağıda verilmiştir.
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Örnek: Kayıtlı değeri 100.000.- TL olan bir arsanın bilanço günündeki gerçeğe uygun
değeri 130.000 TL olarak ölçülmüştür. İşletme gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmaktadır.
____________________ /____________________
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hs.

30.000.

647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Elde Edilen Gelir ve Kazançlar

Hs.

30.000.

__________________ / ______________________
Örnek: Kayıtlı değeri 120.000.- TL olan bir arsanın bilanço günündeki gerçeğe uygun
değeri 100.000 TL olarak ölçülmüştür. İşletme gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmaktadır.
____________________ /___________________
657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Kaynaklanan Gider ve Zararlar Hs.

20.000.

245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hs.

20.000.

_____________________ / __________________

Diğer taraftan maliyet yöntemini kullanan işletmeler değer düşüklüğü için karşılık
ayırırlar. “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı” bu varlıklarda değer
düşüklüğünden kaynaklanan muhtemel zararların nasıl kayda alınacağını ve ihtiyatlılık ilkesine
uygun olarak nasıl değerleneceğini açıklamaktadır (Örten, Kaval ve Karapınar, 2015: 483).
Hesaplanan karşılık tutarı “247 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları”
hesabına alacak, “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar”
hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir.
Örnek: Kayıtlı değeri 150.000.- TL olan bir arsanın bilanço günündeki gerçeğe uygun
değeri 120.000 TL olarak ölçülmüştür. İşletme yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçümünde
maliyet yöntemini kullanmaktadır.
__________________ /____________________
657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Kaynaklanan Gider ve Zararlar Hs.

30.000.

657.001 Karşılık Giderleri
247 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değer Düşüklüğü Karşılıkları Hs.

30.000.
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__________________ / ____________________

Bir sonraki dönemde değer düşüklüğü zararının iptal işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.

_____________________/____________________
247 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değer Düşüklüğü Karşılıkları Hs.

30.000.

647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Elde Edilen Gelir ve Kazançlar Hs.

30.000.

647.001 Konusu Kalmayan Karşılıklar
____________________ / ____________________

2.3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Nitelik Değiştirmesi
Maddi duran varlıklarda yer alan bir varlık yatırım amaçlı gayrimenkul grubuna transfer
edilebileceği gibi, tersi de olabilir. “25 Maddi Duran Varlıklar” grubunda sınıflandırılan bir
varlığın, “Yatırım Amaçlı Gayrimenkul” grubuna transfer olması durumunda bu varlığın
transfer öncesi net defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, Öz kaynaklarda yer
alan “801 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları
(Azalışları)” hesabında izlenir (KGK, 2018: 52).
Örnek: İşletme faaliyetlerini yürüttüğü bir binayı kiraya verme kararı almıştır. Binanın
kayıtlı değeri 100.000.- TL, birikmiş amortismanı ise 20.000.-TL’dir. İşletme yatırım amaçlı
gayrimenkullerin ölçümünde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmaktadır. Binanın gerçeğe
uygun değerleri ise 150.000 TL’dir.

______________________/_____________________
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hs.
258 Birikmiş Amortismanlar Hs.

150.000.20.000.-

252 Binalar Hs.

100.000.-

801 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Dönemde
Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları Hs.

70.000.-

______________________ / ____________________

137

2.4. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkartılması
Elden çıkarmada kayıtlı değerle satış değeri arasındaki olumlu fark “647 Yatırım
Amaçlı Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar” hesabına alacak, olumsuz farklar
ise fark “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar” hesabına
borç kaydedilir.
Örnek: İşletme yatırım amacıyla 100.000.- TL’ye aldığı ve 40.000.- TL amortisman
ayırdığı bir binayı 200.000.- TL+%18 KDV’ye peşin satmıştır. İşletme yatırım amaçlı gayri
menkullerin ölçümünde maliyet yöntemini kullanmaktadır.
__________________ /_______________
100 Kasa Hs.

236.000.-

258 Birikmiş Amortismanlar

40.000.-

246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
391 Hesaplanan KDV

100.000.36.000.-

647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Elde Edilen Gelir ve Kazançlar

70.000.-

__________________ / _______________
2.5. Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller işletmenin kendisi tarafından inşa edilebilir. Bu
durumda inşaatla ilgili olarak yapılan harcamalar ve verilen avanslar “249 Yapılmakta Olan
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırımları ve Verilen Avanslar” hesabında izlenir. Yatırım
amaçlı gayrimenkul yapımı aşamasında yapılan her türlü ilk madde malzeme maliyetleri, işçilik
ve genel üretim maliyetlerine ilişkin harcamalar ile satın alınacak olan yatırım amaçlı
gayrimenkullerle ilgili olarak yapılan avans ödemelerini bu hesaba kaydedilir. Yatırım amaçlı
gayrimenkullerin yapımı tamamladıktan sonra bu hesap kapatılarak ilgili hesaba aktarılır
(KGK, 2018: 53-54).
Örnek: İşletme ana faaliyeti dışında kira geliri elde etmek ve değer artışlarından
yararlanmak amacıyla bir bina yapmaya karar vermiştir. İşletme inşaat için 200.000+%18 KDV
tutarında çimento ve 100.000+%18 KDV tutarında demir almıştır. Ödemeyi ise peşin yapmıştır.
_____________________ /______________________
249 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
Yatırımları ve Verilen Avanslar Hs.
191 İndirilecek KDV Hs.

300.000.54.000.-

100 Kasa Hs.

354.000.-

_____________________/ ______________________
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İnşaat tamamlandığında kullanılan ölçüm esasına göre iki farklı kayıt yapılır. İşletme
maliyet yöntemini kullanıyorsa inşaat tamamlandığında maliyet değeri ile “246 Maliyetle
Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” hesabına giriş yapılır. Eğer işletme gerçeğe uygun
değer yöntemini kullanıyorsa binanın gerçeğe uygun değeri belirlenir ve “245 Gerçeğe Uygun
Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” hesabına kayıt yapılır. Bu durumda maliyet
bedeli ile gerçeğe uygun değer arasındaki olumlu fark “647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Elde Edilen Gelir ve Kazançlar” hesabına alacak, olumsuz fark ise, “657 Yatırım Amaçlı
Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydedilir.
Örnek: İşletme ana faaliyeti dışında kira geliri elde etmek ve değer artışlarından
yararlanmak amacıyla yaptırdığı bina için bitinceye kadar toplam 1.500.000 TL maliyete
katlanmıştır. İşletme gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmaktadır. Tamamlanan binanın
gerçeğe uygun değeri ise 1.750.000 TL’dir.
______________________/____________________
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hs.

1.750.000.

249 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
Yatırımları ve Verilen Avanslar Hs.

1.500.000.-

647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Elde Edilen Gelir ve Kazançlar

Hs.

250.000.

______________________/ ____________________

2.6. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Amortisman
Yatırım amaçlı gayri menkuller için ayrılan amortisman payı, “657 Yatırım Amaçlı
Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar” hesabına borç, “248 Birikmiş
Amortismanlar” hesabına alacak kaydedilir.
Örnek: İşletme kayıtlı değeri 500.000 ve faydalı ömrü 20 yıl olan bir yatırım amaçlı
gayrimenkul için normal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. Yıllı
amortisman payı 10.000 olacaktır.
_____________________ /______________________
657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden
Kaynaklanan Gider ve Zararlar Hs.
248 Birikmiş Amortismanlar Hs.

25.000.25.000.-

____________________/ _______________________
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3.SONUÇ
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, Uluslararası Muhasebe Standartları ile literatüre girmiş
bir kavramdır. Bunun öncesinde gayrimenkuller ister kira geliri elde etmek, isterse değer artış
kazancı sağlamak amacıyla alınmış olsunlar, “Maddi Duran Varlıklar” hesaplarında
muhasebeleştirmekteydi. Uluslararası Muhasebe Standartlarının uygulamaya girmesiyle
birlikte yatırım amaçlı gayrimenkullerin ayrı bir sınıflandırma yapılarak finansal tablolarda
gösterilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk olarak
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazetede yayımlan “TMS-40 Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller Standardı” ile uygulamaya girmiştir.
Diğer taraftan, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yürürlüğe giren Tek
Düzen Hesap Planı’nda yer alan hesaplar muhasebe ve finansal raporlama standartlarının
uygulamalarında yetersiz kalmıştır. Çünkü Tek Düzen Hesap Planı’nda yatırım amaçlı
gayrimenkullere özgü hesaplar bulunmamaktaydı. Bu bağlamda, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu, bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin, finansal
raporlamada esas alabilecekleri “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı”
taslağı hazırlamış ve 13.12.2018 tarihinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun
görüşlerine sunmuştur.
“Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağında yatırım amaçlı
gayrimenkuller olarak sınıflandırılan varlıkların izlenmesi için 245-249 nolu hesaplar
oluşturulmuştur. Yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili hesapların oluşturulmasında ölçüm
esası dikkate alınmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller; maliyet veya gerçeğe uygun değer
yöntemlerinden biri kullanılarak ölçülmektedir.
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İŞGÖRENLERİN DİJİTAL FİNANS İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ
TESPİTİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA
RESEARCH ON DETERMINATION OF ATTITUDES AND BEHAVIORS OF
EMPLOYEES ABOUT DIGITAL FINANCE
Dr. Öğr. Üyesi Emel ABA ŞENBAYRAM
Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Cuma ERCAN
Gaziantep Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde 3D yazıcılar, nano teknoloji, otonom dronlar, robotlar, yapay
gerçeklik ve yapay zekâ gibi teknolojik gelişmeler, insanlığı başka bir çağa taşımak
için ilerlemektedir.

Bu

çağda insanların sadece düşünerek teknolojiyi idare

edebilmeleri ve daha az fiziksel emek sarf etmeleri beklenmektedir. Dijital çağ olarak
ifade edilen bu çağda, bilginin paraya ve yaratıcı bir fikirlerin ise servete
dönüşebilmesi mümkündür. Söz konusu dijital dönüşümün başarısı ise insan,
organizasyon ve süreçlere dayanmaktadır. Tüm hizmet ve oluşumların insanı doğrudan
ve dolaylı olarak etkilediği düşünüldüğünde, insanın dijital çağdaki önemi daha net
anlaşılmaktadır.
Eğitim, sağlık, finans, turizm, ekonomi, tekstil, otomotiv ve daha yüzlerce sektör
dijitalleşmeden aktif olarak yararlanmaktadır. Ancak dünyanın en büyük sektörü
olduğu kabul edilen finans sektörü, özellikle mobil teknolojisi ile büyüme ve
inovasyon hususunda fırsat kazanmaktadır. Son zamanlarda finansal teknoloji (FinTek)
girişimlerinin çok daha fazla gündeme gelmesinin ve ilgi çekmesinin en önemli sebebi
ise dijital dünya ve mobilitenin insan hayatındaki yerinin her geçen gün artmasıdır.
Bu çalışma ile iş hayatında aktif olarak yer alan bireylerin, dijital finans ürün ve
hizmetleri ile ilgili tutum ve davranışlarını tespiti amaçlanmıştır. Veriler, tesadüfi örnekleme
yöntemi ile seçilmiş 242 işgörenden alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular,
katılımcıların dijital finans ürün ve hizmetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu ortaya
çıkmıştır. Ayrıca aracısız işlem yapma kolaylığının katılımcıların dijital finansal ürün ve
hizmetlere karşı tutum ve davranışları üzerinde oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Yine
aracısız işlem yapmanın işgörenlerin ekonomik fayda algıları ile ilişkili olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital finans, Dijital finansal okuryazarlık, İşgörenler
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ABSTRACT
Today, technological advances such as 3D printers, nano technology, autonomous
drones, robots, artificial reality and artificial intelligence are advancing to move humanity to
another era. In this age, people are expected to manage technology and spend less physical
effort just by thinking. In this era, which is referred to as the digital age, it is possible that
knowledge can turn into money and creative ideas can turn into wealth. The success of this
digital transformation is based on people, organizations and processes. Considering that all
services and formations affect people directly and indirectly, the importance of human being
in the digital age is more clearly understood. Education, health, finance, tourism, economy,
textile, automotive and hundreds of other sectors are actively benefiting from digitalization.
However, the finance sector, which is considered to be the largest sector in the world, gains
opportunities for growth and innovation, especially with its mobile technology. The most
important reason why financial technology (FinTek) initiatives have been brought to the
agenda more and more recently is the increasing importance of the digital world and mobility
in human life.
The aim of this study is to determine the attitudes and behaviors of individuals who are
actively involved in business life related to digital finance products and services. Data were
collected from 242 employees selected by random sampling method. The findings of the
research revealed that the participants had enough information about digital finance products
and services. In addition, it was found that the ease of conducting intermediary transactions
was highly effective on the attitudes and behaviors of the participants towards digital financial
products and services. It was also concluded that intermediation is associated with economic
perceptions of employees.

Keywords: Digital finance, Digital financial literacy, Employees

GİRİŞ
Son on yıllık süreçte dijital teknoloji, büyük bir hızla günlük hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası olaya devam etmektedir. Dijital teknolojilerin bireylerin hayatında sağladığı
imkânlar sayesinde, iş modelleri hızla gelişmekte ve bir zamanlar çözümü hayal kabul edilen
problemlere yol haritası sunmaktadır. Öte yandan dijital teknolojik ilerlemeler, her sektörde
olduğu gibi dünyanın en büyük sektörü olduğu kabul edilen finans sektörünün de işlev
değişimine zorlamaktadır. Finansın dijitalleşmesi dünya genelinde finans sistemi dışında
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kalan bireylerin de sisteme dâhil edilmesi hususunda önem arz etmektedir. Genel kabul
görmüş bir tanımlama olmamasına rağmen "dijital finans" kavramı bireysel ve kurumsal
müşterilerin tüm finansal hizmet ihtiyaçlarını internete bağlı araç ve uygulamalar aracılığı ile
giderebilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Çalışmanın amacı, işgörenlerin finansal teknoloji hakkındaki bilgi düzeylerini tespit
etmek ve dijital finans ürün ve hizmetlerine karşı tutum ve davranışlarını belirlemektir. Bu
noktadan hareketle çalışmanın birinci bölümünde, dijital finans kavramı ile ilgili genel
bilgilendirme yapılırken, ikinci bölümde işgörenlerin dijital finans ürün ve hizmetlerine karşı
tutum ve davranışlarını tespit etmek için amaca uygun analizler yapılmıştır. Son bölümde
elde edilen analiz sonuçları ile teorik bilgilerin tutarlılığı karşılaştırılarak, araştırma hakkında
değerlendirme yapılmış ve araştırma sonuçlarından elde edilen bulguların ve önerilerin neler
olduğu ortaya konulmuştur.
1. FİNANSIN DİJİTALLEŞMESİ
Son yıllarda sanal teknolojideki gelişmeler, kısa bir zaman öncesine kadar imkânsız
olarak görülebilirken şimdilerde dünyada post-dijital çağın yaşadığını kanıtlar niteliktedir.
Yeni endüstri devrimi olarak da ifade edilebilmesi mümkün olan dijital çağ, tüm sektörlerde
bir ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Nihayetin de bu zorunluluk
başta finans olmak üzere tüm disiplinleri, temelden başlayan bir değişime doğru
sürüklemektedir. Bu değişim süreci sadece ekonomik düzeni değiştirmekle kalmamakta, aynı
zamanda toplumunun iş planlama ve yapma fiillerini etkilediği gibi kişilerin beklentilerini de
değiştirmektedir.
Dijitalleştirme, “analog materyalin bilgisayarda depolanması amacıyla sayısal formata
dönüştürülmesi işlemi” olarak tanımlanmaktadır (Karakaş, Rukancı, Anameriç, 2009, s.39).
Diğer bir ifade ile dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin ve var olan kaynaklarınızın (örneğin
dokümanlarınız, dosyalarınız, süreçleriniz) bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde
dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır (Ekinci, 2017). Para, nakit, kasa, ödeme, para
transferleri, maaş ödemeleri, otomatik ödemeler, borçlar, çekler, senetler, krediler,
akreditifler, yatırımlar, masraflar vb. akla gelebilecek tüm unsurlar ise son 50 yıllık süreçte
dijitalleşme sürecini yaşamakta olan finansallardır. Bir ülkeyi ayakta tutan varlıkların başında
telekomünikasyon altyapısı ve finans altyapısının geldiğini düşündüğümüzde dijital
dönüşümün önemi daha net anlaşılmaktadır.
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Teknolojik gücü kullanarak geleneksel finansal hizmetlere karşı rekabet halinde olan
dijital finans, dünyada internet ve mobil uygulamaların yaygınlaşması ile hızlı bir ilerleme
kaydetmektedir. Özellikle yapay zekâ, makine öğrenim ve kullanım kapasitesi, internet ve
blockchain gibi gelişmekte olan teknolojiler finans şirketlerinin de hizmet yelpazesini yeniden
şekillendirmektedir. Dolayısıyla bu durumda, finansal sisteme katılanların sayısı her geçen
gün artmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışma ile iş hayatında faaliyet gösteren
işgörenlerin, günlük hayatlarında dijital finans ürün ve hizmetlerine karşı tutum ve
davranışları tespit edilmeye çalışılmaktadır.
2. METODOLOJİ
2.1. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan anket uygulaması
kullanılmıştır. Anket soruları Lee (2009), Okazaki ve Mendez (2013), Abromova ve Böhme
(2016) ve Fettahoğlu (2019),’nun çalışmalarında yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket formu,
iki başlıkta toplanmış ifadelerden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde
katılımcıları tanımlamaya yönelik ifadeler yer almaktadır. İkinci bölümde ise bireylerin
finansal teknolojilerin tercih ve kullanımları üzerinde etkili olduğu düşünülen algılanan risk,
operasyonel risk, güvenlik riski, hukuki risk, aracısız işlem yapma, algılanan fayda ve
ekonomik fayda faktörleri ile ilgili ifadeler yer almaktadır.
Verilerin analizinde SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik
paket programından yararlanılmıştır. Tanımlayıcı analizler kapsamında frekans ve yüzde
analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. Ayrıca katılımcıların
dijital finans ürün ve hizmetlerini tanıma ve bu ürün ve hizmetleri kullanımları ile ilgili
tespitler yapılmıştır. Ardından verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin tespit
edilmesi için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi yapılmıştır. Bireylerin dijital finans ürün ve
hizmetlerini tercih ve kullanımları üzerinde etkili olduğu düşünülen algılanan risk,
operasyonel risk, güvenlik riski, hukuki risk, aracısız işlem yapma, algılanan fayda ve
ekonomik fayda faktörlerinin birbirleriyle olan ilişki türlerini ve ilişkinin boyutunu ortaya
koymayı amacıyla Spearman Korelasyon Analizinden yararlanılmıştır. İşgörenlerin dijital
finans ürün ve hizmetleri ile ilgili tutum ve davranışlarının tespitine yönelik yapılan araştırma
kapsamında, Şanlıurfa’da ikamet eden ve tesadüfü örnekleme yöntemine göre seçilmiş 242
kişi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonuçları ve değerlendirmeler söz konusu
örneklem için geçerli olup çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır.
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2.2. Bulgular ve Değerlendirme
2.2.1. Tanımlayıcı Bulgular
Tablo 1’de araştırmaya katılanların demografik özellikleri frekans ve yüzdelikleri ile
birlikte yer almaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler

F

%

Erkek

140

57.8

Kadın

102

42,2

Yaş

18-24

46

19

Eğitim Düzeyi

25-34
35-44
45- 54
55 ve üstü
İlköğretim

85
56
18
37
50

35.2
23.2
7.4
15.2
20.6

Medeni Durum

Lise
Ön Lisans
Lisansüstü
Evli

85
45
62
146

35.2
18.6
25.6
60.3

Gelir Düzeyi

Bekâr
2000 TL den az

96
45

39.7
18.6

20001-3000 TL
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5000 TL üstü

54
29
56
58

22.3
12
23.2
23.9

Cinsiyet

Araştırmaya katılanların 140’nı (%57,8) erkek, 102’sini (%42,2) ise kadınlar
oluşturmaktadır. Katılımcıların 85 (% 35,2) gibi bir çoğunluğu 25-34 yaş aralığında
bulunmaktadır. Katılımcıların yine 85 ‘i (% 35.2) lise düzeyinde eğitime sahipken 146’sı (%
60,3) evlidir. Öte yandan katılımcıların aylık gelir düzeyleri incelendiğinde 45’i (% 18,6)
2000 TL’den daha az gelire sahip iken 58’i (% 23,9) 5000 TL nin üzerinde gelire sahip
olduğu görülmektedir.
İşgörenlerin, finansın dijitalleşmesi ile ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin hangilerini
tanıdıkları ve bu hizmetlerinden hangilerini kullanabildiklerine yönelik inceleme yapılmıştır.
İşgörenlerin bu ürün ve hizmetlerini bilenlerinin ve bu ürün ve hizmetleri kullananların sayısı
yüzdeleri ile birlikte Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. İşgörenlerin Dijital Finans Ürün ve Hizmetlerini Tanıma ve Uygulama Düzeyleri
Dijital Finans Ürün ve
Hizmetleri

Ürün ve Hizmetlerini Tanıma

Ürün ve Hizmetlerini Uygulama

Dijital para (Bitcoin, vs.)

Kişi
189

%
% 78,1

Kişi
21

%
% 8.6

Sanal kredi kartı

176

% 74

123

% 59
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Smart kart (Akıllı kart)

103

% 46

18

% 7,5

EFT

235

% 97,1

208

% 86

Elektronik fatura

212

% 87,6

196

% 81

Dijital cüzdan

85

% 35,1

30

% 12,4

İnternet bankacılığı

240

% 99,2

232

%96

Elektronik sigorta
(Sigortam.net vs.)
Kare kod uygulaması

132

% 54,5

43

% 17,7

203

% 84

182

% 75,2

Sanal asistan (İş BankasıMaxi vs.)
Elektronik çek

121

% 50

65

%27

45

% 19

32

%13,2

Start-up (Dijital girişimcilik)

52

% 21,5

8

% 3,3

ICO (Dijital para arzı)

21

% 8,6

7

% 2,8

Dijital bankacılık
(Enpara.com vs.)
Kredi derecelendirme hizmeti
(Findeks vs.)
Elektronik Kredi
(hesapkurdu.com vs.)

182

% 75,2

176

% 73

135

% 56

105

% 43,4

190

% 78,5

177

% 73,2

Yapılan incelemede katılımcıların sırasıyla en çok bildiği veya tanıdığı dijital finanas ürün
veya hizmetin “internet bankacılığı”, “EFT”, “elektronik fatura” olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların en çok uygulamaya geçtikleri dijital finans ürün veya hizmete bakıldığında ise
yine aynı şekilde “internet bankacılığı”, “EFT”, “elektronik fatura” olduğu görülmektedir.
Katılımcıların tamamına yakını (%99,2) internet bankacılığını bilmekte ve yine yakın oranda
(%96) kullanmaktadır. Katılımcıların % 97,1’i EFT’yi bilirken, % 86’sı kullanmaktadır. Aynı
şekilde katılımcıların % 87,6’sı elektronik faturayı bilirken % 81’i kullanmaktadır. Öte
yandan işgörenlerin %70’inden fazlası dijital para ve dijital bankacılık uygulamalarını bildiği
görülmektedir. Yine aynı şekilde işgörenlerin %70’inden fazlasının dijital bankacılık
uygulamalarını kullanıyor olması, günün büyük çoğunluğunu iş ortamımda geçiren
işgörenlerin, zaman, maliyet, konum gibi sebeplerle dijital bankacılık uygulamalarından
yararlanmaya çalıştığının göstergesidir. Ayrıca Tablo 2 işgörenlerin birçok dijital ürün ve
hizmeti tanıdıkları halde kullanmadıklarına dikkat çekmektedir. Örneğin katılımcıların 189’u
(% 78,1) dijital paraları bilmelerine rağmen ancak 21’i (% 8.6) kullanmaktadır. Yine
katılımcıların 103’ü (% 46) smart kartı bilirken, 18’i (% 7,5) kullanma ve 132’si (% 54,5)
elektronik sigortayı bilirken ancak 43’ü (%17,7) kullanmaktadır.
Tablo 2 deki bulgulara göre katılımcıların büyük bir kısmının dijital finans ürün ve
hizmetlerinden haberdar olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların daha çok internet ve
mobil bankacığını kullandıkları belirlenmiştir. İşgörenlerin dijital finans ürün ve hizmetleri
tanımaları ile kullanım oranları arasındaki farkın ise maddi olanaklardan kaynaklandığı
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söylemek mümkündür. Zira internet, mobil uygulamalar ve ürünlerin ek maliyet
gerektirmektedir. Öte yandan katılımcıların orta düzeyde bilgi birikimi ile kullanabilecekleri
finansal ürün ve hizmetleri tercih ederken, daha fazla teorik ve teknik bilgi isteyen finansal
ürün ve hizmetleri kullanmaktan kaçındıkları tespit edilmiştir.
2.2.2. Araştırma Ölçeklerine İlişkin Faktör Analizleri
Ölçeklerin güvenilirliğinin değerlendirilmesinde en yaygın metot olan Cronbach Alfa
testinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan yedi ölçeğin tamamının alfa değerlerinin
0,84 olduğu tespit edilmiş olup anket ölçeği güvenilir olarak kabul edilebilmektedir.
Araştırma verilerinin normal dağılıp dağılmadığını gözlemleyebilmek amacıyla
Kolmogorov-Smirnov (K-S) testinden yararlanılmıştır.

ve verilerin normal dağılım

göstermediği tespit edilmiştir. Bir serinin normal dağılım gösterebilmesi için Asymp. Sig
(anlamlılık) satırındaki değerlerin istatistiksel anlamlılık hesaplamalarında sınır kabul edilen
0.05’den büyük olması gerekmektedir (Kul, 2014:4). Ancak çalışmada yer alan algılanan risk
(,002), operasyonel risk (,001), güvenlik riski (,001), hukuki risk (,003), aracısız işlem
yapma(,001), algılanan fayda (,004) ve ekonomik fayda (,000) değişkenlerinin Asymp. Sig
değerlerinin 0,05’den küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum da verilerin analizinde
parametrik olmayan testlerin kullanılması gerekmektedir.
Araştırma verilerine betimleyici faktör analizi uygulayabilme koşulunu gösteren KMO
(Kaise-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy) örneklem yeterlilik ölçüsü (0,79) ve
araştırma verilerinden anlamlı sonuçlar çıkabileceğini gösteren küresellik derecesinin
istatistiksel olarak yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. KMO değerinin 0,60 dan büyük
olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu için veriler faktör analizi için uygundur.
Faktörler ve faktörleri belirleyen önermelere ilişkin analiz sonuçları Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler
Faktör 1: Algılanan Risk
Finansal teknolojileri kullanmak yüksek düzeyde risk
içerir.
Finansal teknolojileri kullanırken yüksek belirsizlik söz
konusudur.
Faktör 2: Operasyonel Risk
Finansal teknoloji şirketleri finansal kayıplar ya da
finansal bilgi sızıntıları meydana geldiğinde sorunları
çözmek için istekli değildir
Finansal kayıplar veya finansal bilgi sızıntıları meydana
geldiğinde finansal teknoloji şirketlerinin kurumsal
tepkileri çok yavaştır.
Faktör 3: Güvenlik Riski

Faktör
Yükleri

Öz
Değer
4,826

Açıklanan
Varyans%
8,122

Toplam
Varyas%
8,122

5,869

9,312

17,434

5,912

6,705

24,139

,808
,755

,667

,837
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Finansal teknolojileri kullandığımda finansal bilgilerimin
kötüye kullanılmasından endişe ediyorum.
Finansal teknolojileri kullandığımda birinin finansal
bilgilerime erişebileceğinden endişe ediyorum.
Faktör 4: Hukuki Risk
Finansal teknolojileri kullanmam birçok hukuki
düzenleme nedeniyle belirsizdir.
Finansal teknoloji kullanıcıları için hukuki belirsizlik söz
konusudur.
Devlet düzenlemeleri nedeniyle finansal teknolojileri
kullanmak kolay değildir.
Faktör 5: Aracısız İşlem Yapma
Finansal teknoloji kullanarak paramı aracı olmadan
kontrol edebilirim
Finansal teknolojileri kullandığımda aynı anda çeşitli
finansal hizmetleri kullanabilirim.
Finansal teknolojileri kullanarak aracısız olarak fon
sağlayıcıları ve fon kullanıcıları doğrudan bir araya
gelebilir.
Finansal teknolojileri kullanmak geleneksel finansal
hizmetlere göre daha ucuzdur.
Faktör 6: Algılanan Fayda
Finansal teknolojileri kullanmanın birçok avantajı vardır.
Kolay ve hızlı bir şekilde finansal teknolojileri
kullanabilirim.
Finansal teknolojileri kullanmak benim için faydalıdır.
Finansal teknolojiler kullanmak geleneksel finansal
hizmetlere göre daha kaliteli sonuçlar sağlar.
Finansal teknolojileri kullanarak finansal hizmetlere çok
hızlı erişebiliyorum.
Finansal teknolojileri kullanarak finansal hizmetlere
istediğim yer ve zamanda erişebiliyorum.
Faktör7: Ekonomik Fayda
Finansal teknolojileri kullandığımda para biriktirebilirim
Tüm Değişkenler için Cronbach Alfa Katsayısı

,853
,819
8,123

9,103

33,242

16,077

18,283

51,525

25,464

26,603

78,128

5,550

5,246

83,374

,855
,897
,789

,755
,709
,659

,707

,759
,703
,812
,649
,689
,672

,806
0,84

Faktör analizi sonucunda elde edilen birinci faktörü niteleyen önermeler risk ilgili
önermelerdir. Buradan hareketle Faktör 1 “algılanan risk” olarak adlandırılmıştır. Toplam 2
önermeden oluşan Faktör 1, 4,826’lık bir öz değere sahip olup toplam varyansın %8,122’sini
açıklamaktadır. Operasyonel risk olarak isimlendirilen Faktör 2, 2 önermeden oluşmakta ve
5,869’luk özdeğerle toplam varyansın

%17,434’ü oluşturmaktadır. Faktör 3, güvenlik

riskini ifade etmektedir ve 5,912’lik özdeğer ile toplam varyansın % 24,139’unu
açıklamaktadır. Faktör 4, hukuki riski ifade etmekte ve 8,123’lük özdeğerle toplam varyansın
% 33,242’sini oluşturmaktadır. Faktör 5, ise aracısız işlem yapma olarak ifade edilmiş ve
16,077’lik özdeğerle toplam varyansın % 51,525’ini oluşturmaktadır. Faktör 6, algılanan
faydayı temsil etmekte ve 25,464’lük özdeğerle toplam varyansın % 78,128’ini
açıklamaktadır. Faktör7, ekonomik faydayı temsil etmekte ve 5,550’lik özdeğerle toplam
varyansın % 83,374’ünü oluşturmaktadır.
Finansal işlemlerin dijitalleşmesi ile kullanıcılar, yapılan işlemin beklenen değerini,
fayda ve maliyetlerini bilmek istemektedir. Fayda - maliyet açısından bakıldığında
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kullanıcılar, dijitalleşen finansal ürün ya da hizmetlerden sağlayacağı faydanın, katlanacağı
maliyetten yüksek olmasını istemesi olağan bir durumdur. Kullanıcı ancak böyle bir durumda
söz konusu ürün ya da hizmeti kullanmayı tercih etmektedir. Fakat bireylerin dijital finans
ürün ve hizmetlerini kullanmalarını etkileyen pozitif ve negatif faktörler bulunmaktadır. Söz
konusu bu faktörlerin birbirleriyle olan ilişkinin türü ve boyutu araştırmanı diğer bir açısını
oluşturmaktadır.
2.2.3. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi
Bu analiz parametrik olmayan veriler üzerinde hesaplama yapan ve en çok bilinen analiz
türüdür. Korelasyon analizi verilerin birbirleriyle olan ilişki türlerini ve ilişkinin boyutunu
ortaya koymayı amaçlayan bir analiz tekniğidir. Bu analiz tekniğinde korelasyon katsayısı -1,
0 ve +1 arasında değerler alır. İlişkinin eksi 1’e yakın olması değişkenler arasında negatif
yönlü ve güçlü bir ilişki olduğunu, artı 1’e yakın olması ise ilişkiler arasında pozitif yönlü ve
güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi 0-0,29 arasındaysa zayıf veya düşük korelasyon,
0,30 ile 0,64 arasındaysa orta düzeyde korelasyon, ilişki 0,65 ile 0,84 arasındaysa değişkenler
arasında yüksek korelasyona sahip olduğu ifade edilir. Korelasyon katsayısının 0,85 ile 1
arasında yer alması ise değişkenlerin çok yüksek düzeyde bir korelasyona sahip olduğunu
göstermektedir. Değişkenler arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda elde edilen
bulgular Tablo 4’de gösterilmektedir. Tablo düzeni açısından kısaltma yapılmıştır.( A.Risk:
Algılanan risk, O.Risk: operasyonel risk, G.Risk: güvenlik riski, H.Risk: hukuki risk, A.İşlem
Yapma: aracısız işlem yapma, A.Fayda: algılanan fayda, E.Fayda: ekonomik fayda)
Tablo 4. Spearman Korelasyon Analizi
Değişk.

A. Risk

O. Risk

G. Risk

H. Risk

A. İşlem
Yapma

A. Fayda

E. Fayda

A. Risk

1

(r=0.829)**
,000

(r=0.729)**
,000

(r=0.762)**
,000

(r=0.312)**
,000

(r=0.542)**
,000

(r=0.292)**
,000

O. Risk

1

(r=0.723)**
,000

(r=0.710)**
,000

(r=0.322)**
,000

(r=0.316)**
,000

(r=0.346)**
,000

G. Riski

(r=0.723)**
,000

1

(r=0.768)**
,000

(r=0.297)**
,000

(r=0.314)**
,000

(r=0.386)**
,000

H. Risk

(r=0.710)**
,000

(r=0.768)**
,000

1

(r=0.402)**
,000

(r=0.309)**
,000

(r=0.346)**
,000
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A. İşlem
Yapma

r=0.322)**
,000

(r=0.316)**
,000

(r=0.402)**
,000

1

A.Fayda

r=0.316)**
,000

(r=0.314)**
,000

(r=0.309)**
,000

E. Fayda

(r=0.346)**
,000

(r=0.386)**
,000

(r=0.346)**
,000

(r=0.818)**
,000

(r=0.756)**
,000

(r=0.816)**
,000

1

(r=0.753)**
,000

(r=0.756)**
,000

(r=0.753)**
,000

1

**: Spearman Korelasyon p<0,01 düzeyinde anlamlı

Korelasyon analizi sonuçlarına göre; işgörenlerin algılanan risk ile operasyonel risk
algısı arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde (r=0.829) ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki
tespit edilmiştir (,000). Bu kapsamda geliştirilen H 1 hipotezi kabul edilmektedir.
İşgörenlerin operasyonel risk ile güvenlik risk algısı arasında pozitif yönlü, yüksek
düzeyde (r=0.723) ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (,000). Bu kapsamda
geliştirilen H 2 hipotezi kabul edilmektedir.
İşgörenlerin hukuki risk ile güvenlik risk değişkeni arasında pozitif yönlü, yüksek
düzeyde (r=0.768) ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiş (,000).
Bu kapsamda geliştirilen H 3 hipotezi kabul edilmektedir.
Öte yandan işgörenlerin aracısız işlem yapma ile hukuki risk değişkenleri arasında
pozitif yönlü, orta düzeyde (r=0.402) ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit
edilmiş (,000). Bu kapsamda geliştirilen H 4 hipotezi kabul edilmektedir.
İşgörenlerin algılanan fayda algıları ile aracısız işlem yapma algıları arasında pozitif
yönlü, yüksek düzeyde (r=0.816) ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (,000).
Bu kapsamda H 5 hipotezi kabul edilmiştir.
İşgörenlerin ekonomik fayda ile algılanan risk değişkenleri arasında pozitif yönlü,
düşük düzeyde (r=0.292) ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir
(,000). Bu kapsamda geliştirilen H 6 hipotezi ise kabul edilmiştir.
İşgörenlerin aracısız işlem yapma ile ekonomik fayda değişkenleri arasında pozitif
yönlü, yüksek düzeyde (r=0.756) ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit
edilmiştir (,000). Bu kapsamda geliştirilen H 7 hipotezi ise kabul edilmiştir.
İşgörenlerin ekonomik fayda ile algılanan fayda değişkenleri arasında pozitif yönlü,
yüksek düzeyde (r=0.753) ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir
(,000). Bu kapsamda geliştirilen H 8 hipotezi ise kabul edilmiştir.
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Araştırmanın amacına ulaşabilmek için geliştirilen ilişki hipotezleri ve bu
hipotezlerden elde edilen sonuçlar ise Tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5. Değişkenler Arası İlişki Hipotezlerinin Ölçüm Sonuç Bilgileri
Hipotez
Numarası

Hipotez

Sonuç

H1

İşgörenlerin algılanan risk ile operasyonel risk algıları arasında pozitif
yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır
İşgörenlerin operasyonel risk ile güvenlik riski arasında pozitif yönlü ve
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır

Kabul

H3

İşgörenlerin hukuki risk ile güvenlik riski değişkeni arasında pozitif yönlü
ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır

Kabul

H4

İşgörenlerin aracısız işlem yapma ile hukuki risk arasında pozitif yönlü ve
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır
İşgörenlerin algılanan fayda ile aracısız işlem yapma değişkeni arasında
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır

Kabul

H6

İşgörenlerin ekonomik fayda ile algılanan risk değişkeni arasında pozitif
yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır

Kabul

H7

İşgörenlerin aracısız işlem yapma ile ekonomik fayda değişkeni arasında
pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır

Kabul

H8

İşgörenlerin ekonomik fayda ile algılanan fayda değişkeni arasında pozitif
yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır

Kabul

H2

H5

Kabul

Kabul

3. SONUÇ
Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ve uluslararası piyasalara yön veren trend
uygulamalar, teknolojinin ve dijital dönüşümün ivedilikle finans sektörünün iş akışlarına
entegrasyonunu sağlamıştır. Peki buna paralel olarak mobil uygulamalar, temassız ödemeler,
kripto paralar derken günlük hayatına her gün yeni bir finansal kavram aşılamaya çalışan
bireyler, söz konusu hızlı ve dinamik yapının neresinde yer almaktadır?
Dijital teknolojilerle bireylerin tüketim alışkanlıkları değişiklik gösterse de günümüzde
parayı

yönetme, tasarruf veya birikim yapma gibi konularda dijital teknolojiyi

kullanmayanların sayısı hiçte azımsanacak boyutta değil. Finansal tabana yayılma konusunda
ayrı bir öneme sahip olan dijital finans ürün ve hizmetleri günümüz dijital çağın bir gereği ve
ülkelerin kalkınma yolunda öncelik verilmesi gereken hususlardan biridir. Bu noktadan
hareketle, yukarda sorulan sorunun cevabını belirli kısıtlar dâhilinde cevap bulabilmek adına
yapılan araştırmanın sonucunda bireylerin genelinin dijital finans sisteminin dışında yer
aldığını söyleyebiliriz. Elbette ki bunun kişisel ve dış etmenlerden kaynaklı birçok faktörle
ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu faktörlerin hangileri olduğu ve bunların birbirleri ile ne tür
bir ilişki içerisinde olduğunu belirleyebilmek için Şanlıurfa’da ikamet eden ve tesadüfi
örnekleme yöntemine göre seçilmiş 242 çalışanın katılım sağlamış olduğu bir araştırma
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gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda işgören katılımcıların dijital finans ürün ve
hizmetlerini bilmelerine rağmen sadece bir kısmından yararlanmayı tercih etmektedirler.
Dijital finansal ürün ve hizmetlerinin bilinirliği ile kullanılabilirliği arasındaki fark aslında bir
başka araştırma konusunu oluşturabilmektedir. Söz konusu bu fark bireylerin sosyo-ekonomik
özellikleri ile de yakından ilişkilidir. Zira araştırmaya katılanların 99’unun 3000TL’den daha
az gelire sahip olması, bu yargıyı güçlendirmektedir.
Araştırma sonucunda, işgören katılımcıların dijital finans ürün ve hizmetlerini
kullanmalarını etkilediği düşünülen algılanan risk, operasyonel risk, güvenlik riski, hukuki
risk, aracısız işlem yapma, algılanan fayda ve ekonomik fayda faktörlerinin neredeyse
hepsinin birbirleriyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre;
işgörenlerin algılanan risk algıları ile operasyonel risk arasında pozitif yönlü ve yüksek
düzeyde (r=0.829) bir ilişki olduğu, ekonomik fayda ile arasında ise pozitif yönlü, fakat düşük
düzeyde (r=0.292) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, bireylerin dijital
platformdaki risk belirsizlikleri yüksek düzeyde algıladıkları ve bunun etkisi ile finansal ürün
ve hizmet sunan şirketlere karşı güven duyamadıklarının göstergesidir. Dolayısıyla bireyler
risk ve belirsizliğin olduğu dijital ortamda finansal teknoloji kullanarak yatırım veya birikim
yapamayacağı kanısındadır. Zira bireylerin operasyonel risk ile güvenlik risk algısı arasında
pozitif ve yüksek düzeydeki (r=0.723) ilişkisi söz konusu yargıyı destekler niteliktedir. Dijital
platformların tamamının, henüz resmi düzenleme ve otoritelerce tamamen denetlenmiyor
olması güven faktörü üzerinde etkilidir. Bu durum, işgörenlerin hukuki risk ile güvenlik riski
algıları arasındaki pozitif ve yüksek düzeydeki (r=0.768) ilişkisi ile kanıtlanabilmektedir.
Ayrıca araştırma sonuçlarına göre bireyler, dijital ürün ve hizmetlerin aracısız işlem
yapma özelliğinden yararlanarak düşük maliyetle, zaman ve çabadan tasarruf ederek
geleneksel finansal işlemlerini gerçekleştirebilmeyi beklemektedir. Şöyle ki işgörenlerin
algılanan fayda algıları ile aracısız işlem yapma algıları arasında pozitif yönlü ve yüksek
düzeyde (r=0.816) anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan işgörenlerin
aracısız işlem yapma ile ekonomik fayda değişkenleri arasındaki pozitif yönlü ve yüksek
düzeyde (r=0.756) anlamlı bir ilişkinin varlığı, bireylerin dijital ürün ve hizmetlerin aracısız
işlem yapma özelliğinin avantajını kullanarak getiri sağlamak istemesi yargısını
güçlendirmektedir.
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ÜLKELERİN MARKALAŞMASI BAĞLAMINDA TÜRKİYENİN MARKA
DEĞERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF TURKEY'S BRAND VALUE IN THE CONTEXT OF COUNTRIES
BRANDING
Dr. Öğr. Üyesi Fatma gül BİLGİNER ÖZSAATCI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Özet
Küreselleşme ile birlikte ortadan kalkan sınırlar yalnızca ürün veya hizmetlerin değil ülkelerin de
farklılaşma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun gelişme ile ülkeler de markalaşma yolunda adım
atmaya başlamışlardır. Oluşturulan markaların geliştirilmesi ve değer kazanmasında ülkelerin
markalaşmaya yönelik faaliyetleri ve tutumları etkili olmuştur. Ülke markalarına artan ilgi neticesinde
Simon Anholt ülke markaları indeksini 2005 yılında geliştirmiş ve aynı yılın nisan ayında ilk
indeksleri yayınlanmıştır. Ülke markalarının başarısı markanın sağladığı faydaların bütünü ile
doğrudan ilişkili olup marka başarısının ölçümü de marka değeri ile özdeşleşmiştir. Bu bağlamda
çalışmanın amacı, Türkiyenin marka değerini Brand Finance ülke marka değerleri raporu çerçevesinde
değerlendirmektir. Bu amaçla 2010-2019 yılları arasındaki Brand Finance Nation Brands raporları
değerlendirilerek Türkiyenin markalaşma süreci kapsamında ülke marka değerinin değişim süreci ve
geldiği nokta resmedilmiştir ve buna yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Markalaşma, ülke markalaşması, marka değeri
Abstract
The boundaries that disappeared with globalization brought about the necessity of differentiation not
only of products or services but also of countries. As a result, countries have started to take steps
towards branding. Countries' activities and attitudes towards branding are effective in the development
and appreciation of the created brands. As a result of increasing interest in country brands, Simon
Anholt developed the country brands index in 2005 and published its first indexes in April of the same
year. The success of the brands of the country is directly related to the total benefits of the brand and
the measurement of brand success is identified with the brand value. In this context, explaining the
purpose of the study of Turkey's brand value evaluate within the framework of Brand Finance Nation
Brands report .For this purpose, the reports of between 2010-2019 were evaluated and Turkey's
change process of the brand value and current condition is depict and recommendations have been
developed.
Key words: Branding, nation branding, brand value

1.1. Ülkelerin Markalaşması
Günümüzde markalaşma en temel fiziksel üründen, bireylere, ülkelere kadar zorunluluk haline
gelmiştir. Markanın farklılaştıran ve tanımlayan bir unsur olması onun artık olmazsa olmazlar içinde
yer almasına neden olmuştur. Küreselleşen dünyanın sert koşulları altında rekabet sadece şirketler
arasında değil aynı zamanda ülkeler arasında da olduğu için ülkeler şirketler gibi güçlü markalara
sahip olmak için stratejiler oluşturmak zorunda kalmışlardır.
Günümüz dünyasında birçok ülke küreselleşmenin getirdiği olumlu olumsuz sonuçlardan
etkilenmekte, başka ülkelerle ilişkilerini kuvvetlendirmek ve dünya pazarından daha fazla pay almak
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için birbiri ile yarışmaktadırlar. Bu ülkeler arasından, gelir düzeyi yüksek turistlerin ilgisini çeken,
yabancı sermaye getirmeyi başaran, kabiliyeti yüksek kişilere cazip gelen, diplomatik ilişkilerini
güçlendiren, ülkenin ekonomik ve kültürel önemini iyi tanıtanlar bu yarışı önde götürmektedirler.
Bunun sonucunda, dünya pazarında imajı güçlü olduğu için yerli ürünlerinin ihracatları daha çok talep
görmekte ve yüksek fiyata satılmaktadır. Bu faktörlerin gerçekleşmesi ve devamlılığı için birçok ülke,
marka araştırmaları ve çalışmalarına yatırım yapmaktadır(Erzen,2012:115)
Ülke markalaşmanın amacı dış yatırımcıların, bilim adamlarının ve turistlerin ülkeye
çekilmesi, ihraç edilen ürünlere ilginin artırılması ve ulusal anlamda bir kimlik duygusunun
oluşturumasıdır

bu

amaça

ülkeler

markalaşma

süreçlerinde

pazarlama

stratejilerine

başvurmaktadırlar(Tyukarkina, 2011:8).Dünya sahnesinde ülkeler kendilerini “güvenilir bir ortak”
olarak konumlandırmaya çalışmakta ve bu noktada ülke markalaşması kavramı devreye girerek iç
yatırım ve ihracatı arttırma ve turist çekme gibi amaçlarla faaliyetlerde bulunmaktadırlar(Dinnie,
2008:17)
Ülkelerin marka olarak görülmesi ilk olarak 1990’larda ortaya çıkmış olan çok eski bir
yaklaşım değildir. Ülkelerin markalaşmasının kökeni 1990’larda başlayıp devam eden bir sürece
dayanmaktadır. 1990’larda ki ilk çalışmalar menşe ülke (Papadopoulos ve Heslop, 1993, 2002), yer
veya destinasyon markalarına (Kotler vd. 1993; Kotler ve Gertner, 2002; Morgan vd.2002; Çağlar,
2014) ve ve ulusal kimlik (Smith, 1991; Bond ve ark, 2003) kavramı üzerideyken son zamanlarda
yapılan yeni bir yaklaşım olarak kamu diplomasisi (Van Ham, 2001; Melissen, 2005; Fan, 2008;
Ünal,2016) konusunu da içine almaktadır.
Ülke markaları ticari ve kurumsal markalardan birçok yönde farklılaşmaktadır Ülke markaları
öncelikle bir ürün veya hizmet sunmamakta ancak duygusal fayda sunmaktadır. Tanımlanması
karmaşık olan ülke markalarınn amacı ülkenin itibarını geliştirmektedir. Politik, sosyal, kültürel ve
ekonomik açıdan bir çok boyuta sahip olan ülke markalarında birden çok paydaş ve ikinci dereceden
çok çeşitli iş birlikleri mevcut iken hedef kitle ise uluslararası çeşitli unsurlardır (Fan, 2010:99).Ülke
hakkında farklı derecelerde bilgi ve deneyime sahip olan kitleleri hedeflemelerine rağmen ürün
markaları ile kıyaslandığında ülke markaları geniş kapsamlarından dolayı tek bir mesaj veya imajın
farklı kitlelere nasıl iletileceği konusunda zorluklar yaşamaktadır (Fan,2006:5).
Anholt Ülke markası kapsamına giren değişkenleri, ülke markalarının dinamiklerini ülke
markası altıgeni olarak tasarlamıştır.

155

Turizm
İnsan

İhracat
Markaları
Dış ve İç
Politika

Kültür ve Yatırım ve
Miras
Göç

Şekil 1: Ülke Markası Altıgeni
Kaynak: Anholt,2005:118
Bu modeldeki altı boyuttan üçü (Turizm, İhracat markaları, Yatırım ve göç) ekonomi ile ilgili
iken diğerleri ülke, ülke insanları ve ülke tarihine ilişkin sosyal faktörler olarak sınıflandırılabilir.Ülke
markasının oluşturulması, hükümet yönetiminde farklı ekip ve

iletişim kanalları sayesinde

gerçekleştirilen bir süreç olmakla beraber bu süreçte "Anholt altıgeninde" yer alan altı ana alanın
aktive edilerek etkin şekilde işletilmesi gerekmektedir. Ülke markalaşması amacıyla hazırlanan ve
hayata geçirilen planların başarısı ülkenin gelişimine de önemli katkı sağlamakta ve böylece
turistlerin, yatırımcıların ve diğer gruplarında ilgisini çekerek bağlılık oluşturmaktadır.
1.2. Marka Değeri
Ülke markalaşmasının önemli bileşenlerinden biri ise marka değeri kavramıdır.1980’lerde
ortaya çıkan 1990’lara gelindiğinde ise önemi artan marka değeri kavramı yönetsel açıdan
bakıldığında marka parasal değere sahip bir unsur olarak algılanmıştır. Ancak tüketiciler açısından
marka değeri kavramı satın aldığımız ürünün fiziksel özelliklerinin yanında kişiliği olan, duygusal
bağlantı ve tatmin yaratan bir oluşumdur (Borça,2003).
1991'de marka değeri Pazarlama Bilimi Enstitüsü'nün bir araştırmasıyla pazarlama
yönetiminde sayısal bir kavram olarak ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda araştırmacılar öncelikle
kavramı ölçmeyi ve nedenlerini ve etkilerini anlamaya odaklanmıştır. (Aaker, 1991) Markaya ilişkin
iyi niyet ve olumlu etkilerin bütünü olarak değerlendirilen aynı zamanda da tüketicilerin markayla
bağlantısının gücü olarak da nitelendirilen marka değeri Aaker (1996)’ a göre tüketicilerin rakiplerle
kıyasladığında bir markayı satın alma nedeninin olup olmadığıyla ölçülebilir.
Marka değeri kavramı üç farklı anlamda kullanılmaktadır ( Şahin,1998:236)
1. Marka satıldığında yada envanterde gösterildiğinde ayrıştırılabilir bir varlık olarak marka
değeri
2.Tüketici ile markanın bağlantısının gücünü gösteren bir ölçüt olarak marka değeri
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3.Tüketicilerin markaya ilişkin çağrışım ve inançlarının toplamı olarak marka değeri
Marka değeri; marka sadakati, isim farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrıştırıcıları ve
marka niteliklerini zenginleştiren unsurlarla yarar sağlarken aynı zamanda da hem tüketiciye hem de
firmaya değer sunmaktadır. Bu değerler tüketicilerde satın almada güven duyma, bilgilenme ve
kullanım tatmini arttırma şeklinde iken işletmelerde ise marka sadakati, fiyatları, kar marjını, marka
genişletme fırsatını, ticari üstünlüğü ve rekabet avantajını arttırır (Aaker,1991:17)
Marka değeri kavramına bakış açısı mali ve tüketici temelli olarak iki farklı yaklaşımla ele
alınmaktadır.Mali temelli yaklaşım markanın finansal değerini ele alırken, tüketici temelli yaklaşım
ise marka bilinirliği ve marka imajı gibi soyut değerlerle ilgilenmektedir.
Ülke markalarına artan ilgi neticesinde Simon Anholt (2005) ülkelerin marka değeri
hesaplanırken tek bir yaklaşımla kıyaslama yapmak yerine finansal performans, küresel rekabet ve
ekonomik, politik, sağlık ve sosyal gelişmeler gibi çevresel koşulları da içermesi gerektiğini ileri
sürmüştür.
1.3. Ülke Marka Değeri
Günümüzde marka değeri yalnızca işletmeler ya da kişiler için değil ülkeler içinde
hesaplanmaktadır. Anholt 1998 yılında yayınladığı makalesinde ticari mallardan farklı olarak
ihracatçı markalarını ülkelerin gelişme paketinin parçası olarak görmüş bununla birlikte üçüncü
dünyadan çıkış sürecini önemli derecede hızlandırabileceklerini de öne sürmüştür.
Küresel arenada itibar ve imajın olumlulaştırılmasında ülkelerin marka değerlerinin etkin bir
rolü vardır. Her anlamda küresel rekabetin son derece şiddetli olduğu mevcut durumda marka değeri
yanızca işletmelere değil ülkelere de avantaj sağlama konusunda önemli bir faktör olarak
görülmektedir.
Ülke markasının gücü ve değeri ülkenin sunduğu ürün veya hizmetlerin algılanmasında da
etkilidir bu durumda ülke ihracatında etkili olmaktadır.
Çalışmamızda verilerin elde edildiği raporlar Brand Finance kuruluşu tarafından
yayınlanmaktadır. Brand Finance 1996’ da kurulmuştur. 20’den fazla ülkede faaliyetlerine devam
eden kuruluş dünyanın önde gelen bağımsız markalaşmış değerleme ve strateji danışmanlığı şirketidir.
(http://brandfinance.com/who-we-are/ e.t: 23.09.19)
. Brand Finance’ın ülke değerlerine ilişkin sunduğu raporlar ülkelerin itibar ve imajının
ülke vatandaşları ve ülke dışındaki bireyler ve yatırımcılar üzerindeki etkisine göre hesaplanmaktadır.
Raporda çok çeşitli ekonomik, demografik ve politik faktörler yer almaktadır.Raporda yer alan
faktörler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 1. Marka Değerini Belirleyen Faktörler
Açıklık
Turizm

Altyapı
Değer
Çekicilik
Gelişim

Ürün Ve Hizmetler

Pazar

Rekabet
Büyüklük

Yönetim

Hükümet Politikaları
Ticaret Kuralları

İnsanlar
Ve
Yetenekler

Yetenek Kullanımı
Yetenekleri Elinde Tutma
Eğtim Ve Öğretim
Pazar Geliştirme
İş Yapma

Yatırımlar

Pazar

AR-GE
Teknoloji Kullanımı
Yatırımcı Koruması

Yönetim

Altyapı
Vergilendirme
Düzenlemeler
Kurumsal etik
Yaşam kalitesi
İmaj

Toplum

güvenlik
Yargı sistemi
Yolsuzluk

Kaynak : Brand Finance The Annual Report On Natıon Brands,2010
Brand Finance her ülke markasını krediye benzer biçimde değerlendirerek AAA+
(olağanüstü) ile D (başarısız) arasında toplamda altı sıkala arasında derecelendirmiştir. Bu harf notu
brand finance’ın marka gücü endeksi (yatırım, turizm, ürün ve yetenek skorlarına dayalı bir ölçü )
sonucu ortaya çıkarılmıştır.
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1.4. Tükiyenin Marka Değerinin Değerlendirilmesi
Brand finance 2010-2019 yılları rapaorları incelendiğinde türkiyenin marka değeri sıralaması,
marka değeri($bn), marka değeri değişimi (%) ve marka derecelendirmeleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 2. Yıllara Göre Türkiyenin Marka Değeri
MARKA
YIL

SIRALAMA

MARKA

DEĞERİ

MARKA

DEĞERİ($bn)

DEĞİŞİMİ (%)

DERECESİ

2010

21

312

10.2%

A-

2011

19

373

19.8%

A

2012

19

487

23%

A

2013

19

688

41%

A+

2014

19

761

9%

A+

2015

19

668

-11%

A+

2016

25

474

-29%

AA-

2017

24

570

20%

A+

2018

34

382

-33%

A+

2019

31

560

31%

A+

Türkiyenin ülke marka değeri sıralaması incelendiğinde yıllara göre çok büyük değişimler
olmadığı görülmektedir. 2011-2015 yılları arasında değişmeyen sıralama 2016 yılında keskin bir düşüş
yaşamıştır.2017’ de bu düşüş yeniden toparlanırken

2018 yılında yeninden bir düşüş olmuştur.

Tabloya marka değeri % olarak en büyük yükselişi %41 ile 2013’te yaşarken en büyük düşüşü -%33
ile 2018 yılında yaşamıştır.

Bu değişimlerin ölçülebilen ve ölçülemeyen bir çok nedeni olmakla birlikte çalışma
kapsamında Brand Finance raporlarında yıllara göre (2010-2019 yılları arasında) Ülkemizin
marka değeri ve bunun değişiminin nedenine olan bakış açısı aşağıda sıralanmıştır.
1. 2010 yılında Türkiye marka değeri 312 olarak 21. Sırada yer almaktadır.
2. 2011 yılında Türkiye ilk kez en değerli 20 marka arasında yer aldı bu dönem ki raporda
türkiyenin güvensiz bir ortamdaki iş ortaklığından ve

artan ekonomik istikrarından

bahsedilmiştir.Aynı zamanda Türkiyenin coğrafi önemi vurgulanarak Orta doğudan
Avrupaya bir gaz koridoru konumunda olması dile getirildi.
3. 2012 yılında Türkiye yine 19. Sırada yer aldı ve Türkiyenin marka değeri artmıştır.2012
yılı raporunda Brand Finance Türkiye de ki Turquality programını özel bir konu altında ele
aldı ve uluslararası faaliyet gösteren Türk şirketlerini desteklemek için çok olumlu bir
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markalaşma programı olarak tanıtıldı. urquality programı 2005 yılında başlatıldı ve
başlangıçta tekstil endüstrisi ile başladı. Şimdi farklı alanlardan yüzlerce şirketi kapsıyor ve
şirketler için stratejik iş planları tanımlayarak, özel olarak tasarlanmış MBA ile şirketlerin
yöneticileri ve orta yöneticileri eğitmek ve şirketlere ilham verecek iş liderleriyle vizyon
seminerleri düzenlemek gibi faaliyetlerde bulunuyor. İhracatın desteklenmesinde de etkili
olan program Türkiye markaları ile Türkiye ülke markası arasındaki pozitif korelasyon için
iyi bir araç olarak tanıtıldı.
4. 2013 yılında Sıralamasını koruyan türkiye marka değerinde

%41 gibi byük bir artış

göstermiştir.Ülkedeki sosyal politikaların rahatsızlık vermesine rağmen Türkiye turizm,
insanlar ve beceriler, mal ve hizmetler alalnlarında iyi bir performans gösterdi ve bu 4
alandaki başarısından dolayı en iyi kazanan 4. Ülke oldu
5. 2014 yılında İlk 20 Ülke sıralamasının çoğu 2013 yılı ile aynı kaldı.Türkiye de aynı
sıralamasını korurken marka değerinde %9’luk bir artış yaşamıştır.
6. 2015 yılında,Türkiye’nin marka değeri 2011’den bu yana ilk kez% 11 azaldı ancak Türkiye
yine 19. en değerli ulus markası olarak yerini aldı.Bu düşüşe sebep olarak Suriyede devam
eden savaş gösterildi savaş yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda savaşa katılan diğer
ülkelerin de uluslararası itibarını olumsuz etkiledi.Ayrıca PKK ile artan gerilim ve türkiye
sınırında ki genel çatışmalarda marka değerinin azalmasının nedeni olarak görülmüştür.
7. 2016 yılında Türkiye, değer sıralamasında en büyük düşüş yaşayanlardan biri oldu ve
marka Değerinde% 29 düşüşle 25. Sırada yer aldı. Türkiye Suriye’deki istikrarsızlıktan en
fazla zarar gören iki ülkeden biri olarak gösterildi ancak bu önemli düşüşün asıl nedeni
olarak ekonomide ki tüm sektörlerde meydana gelen dağılamalar ve belirsiz ekonomik ve
politik koşullardan dolayı doğrudan yabancı yatırımlarda ki gerilemeye

neden olan

başarısız darbe girişimi gösterildi.
8. 2017 yılında Türkiye marka değerinin %20 artmasıyla 24. Sıraya yerleşmiştir. Türkiye’nin
ulusal kalite marka programı TURQUALITY yardımı ile ihracatını hızla arttırırken bunun
yanında
Türk hükümeti global rekabet gücünü arttırmak ve ihracat hedefe ulaşmak için Ar-Ge,
inovasyon, tasarım ve markalaşmaya yatırım yapıyor.
9. 2018 yılında marka değeri en büyük -%33 ile en büyük düşüşü görerek 34. Sıraya
gerilemiştir.
10. 2018’in 2. Yarısında ki ekonomide yaşanan bozulmalarla Yaşanan durgunluk ve türk
lirasının değerindeki keskin düşüşü takiben ülke yavaş yavaş eski seyrini kazanmaya
başlamıştır ancak Türkiye mevcuttaki gevşek para politikalrının yanında avrupada ki en
genç ve en hızlı büyüyen nüfus olma avantajından yararlanma şansına sahip. Bunun yanı
sıra devam eden jeopolitik gerilimler potansiyel olarak bu gelişmeyi olumsuz etkileyebilir.
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11. 2019 yılına geldiğmizde Türkiye zor bir 2018’den sonra ulusal marka değerini yeniden
yükseltmiştir.Ancak bugün Şimdi Suriye'deki müdahale Türkiye markasını tekrar riske
sokmaktadır.
Sonuç ve öneriler
Türkiye jeopolitik konumu, kültürü, mirası tarih ve sosyal dinamikleri ile eşsiz bir ülkedir.
Türkiye'nin en önemli şehri İstanbul Avrupa ve Asya bir araya getirmekte olup ve bu coğrafi gerçek
aynı zamanda Türkiyenin Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak görev yaptığının bir göstergesidir.
Türkiye coğrafi markalaşmayı büyütmek ve düzenlemek için stratejiler geliştirmede zaman ve
para harcamaktadır. Ülke markalaşması amacıyla hazırlanan ve hayata geçirilen planların başarısı
ülkenin gelişimine de önemli katkı sağlamakta Uluslararası arenadaki itibar ve imajı olumlu kılmakta
ve böylece turistlerin, yatırımcıların ve diğer gruplarında ilgisini çekerek bağlılık oluşturmaktadır.
Ülke markasının oluşturulması, hükümet yönetiminde farklı ekip ve iletişim kanalları sayesinde
gerçekleştirilen bir süreç olmakla beraber bu süreçte "Anholt altıgeninde" yer alan altı ana alanın
(turizm, ihracat, toplum, yönetim, kültür ve miras, yatırım ve göç) aktive edilerek etkin şekilde
işletilmesi gerekmektedir.
Markalaşma anlamında ele aldığımızda marka değerini belirleyen unsurları ülkemiz
bağlamında değerlendirdiğimizde; Türkiye kültürel ve tarihi mirası, jeopolitik konumu ve turizm
açısından oldukça güçlüdür ancak eğitim düzeyi, ekonomik dalgalanmalar ve küresel markaların
eksikliği ise zayıf yönlerimiz arasındadır. Hızla büyüyen ve genç bir nüfusa sahip ve gelişen
ekonomiler arasında yer almamız bir fırsat iken terörizm ve yaşanan kontrol edilemeyen göçler ise
ülkemiz açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu bağlamda aşağıda bir takım öneriler sunulmıuştur.
• Ulus markasına ilişkin stratejiler geliştirilirken güçlü zayıf yanlarımız ile fırsatlar ve tehditler
dikkate alınmalı ve tüm paydaşlar sürece dahil edilmelidir.
• Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde eğitime ilişkin kalıcı reformlar
gerçekleştirilmelidir.
• Dünya çapında yapılan tanıtım faaliyetleri daha da arttırılarak spor, sanat ve kültürel
anlamdaki organizasyonlarda yer alınmalıdır.
• Özellikle güvenlik ve göç sorunun çözülmesi ulus markasının değerinin artması anlamında
önemli bir adım olacaktır.
• Bunun yanında dünya çapında bilinen küresel markaların varlığı ülke markalaşmasında önemli
bir unsurdur bu bağlamda küresel iş birlikleri ve mevcut küresel markaların (THY halen
dünyanın en değerli 500 markası içinde yer alamamaktadır)desteklenmesi sağlanmalıdır.
• Turquality

gibi

programlar

arttırılarak

şirketlerin

uluslararası

pazarlara

açılmaları

desteklenmelidir.
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FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR
VERME YÖNTEMLERİNİN (GİA, VIKOR, COPRAS, ARAS) SONUÇLARINA
ETKİSİ
Dr. Arş. Gör. Rahim ARSLAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; İşletme Bölümü
ÖZET
Bu çalışmada Gri İlişkisel Analiz, VIKOR, Copras, ARAS yöntemlerinin çözüm adımları farklı
normalizasyon tekniklerine göre uygulanmış ve ardından her bir yöntemin kullanımında yer
alan normalizasyon tekniğinden elde edilen sıralama ile diğer 3 normalizasyon tekniğinden elde
edilen sıralama sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada Dünya Bankası veri tabanından
elde edilen Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) üye ülkelerine ait veriler
kullanılmıştır. OECD üyesi 23 ülke Broad money (% of GDP), Stock market capitalization to
GDP (%),Bank deposits to GDP (%), Liquid liabilities to GDP (%), Private credit by deposit
money banks and other financial institutions to GDP (%), kriterlerine göre belirtilen yöntemler
kullanılarak sıralanmıştır. Bu yöntemlerin gerçek sıralamaları ile farklı normalizasyondan elde
edilen sıralamalar arasındaki Sperman sıra korelasyon katsayısı hesaplanmış ve bu katsayıya
göre yorumlar yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre fark alma işlemi yapılmadan normalizasyon işlemi yapılan,
COPRAS yöntemi, maks-min normalizasyon tekniği hariç diğer normalizasyon teknikleriyle
uyumlu sonuçlar vermiştir.. GİA ve ARAS yöntemlerinden elde edilen sonuçlar 4
normalizasyon tekniğinden elde edilen sıralama sonuçlarına uyumludur. VIKOR yöntemi
sıralama sonuçları ise karşılaştırıldığı 3 normalizasyon tekniği ile ters ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: OECD, VIKOR, COPRAS, ARAS.
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GİRİŞ
Çok kriterli karar verme (ÇKKV) birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen
kriterlerin bulunduğu ortamlarda alternatifler arasından tercih yapmayı ifade eder (Turan 2015:
42). Örneğin, bir kişi; maaşa, işyerinin mevkiine, terfi imkânlarına, iş arkadaşlarına vb.
koşullara bakarak teklif edilen birçok iş arasından birini seçebilir. Yine bir kişi; fiyatına,
emniyet durumuna, konfor durumuna, yakıt sarfiyatına bakarak teklif edilen birçok araç
arasından birini seçebilir. Aynı şekilde karşılaşılan büyük problemlerde isabetli karar alabilmek
için karar verme tekniklerinden faydalanmak en optimal verimi sağlayacaktır. Karar teknikleri
incelendiğinde ise birçok teknik karşımıza çıkmaktadır. Her birimin çözüm adımı farklı
olmakla birlikte, bu adımlardan en çok göze çarpan normalizasyon adımları bu çalışmada
incelenmiştir.
Obricovic ve Tzeng (2004) TOPSIS ve VIKOR yöntemlerinin ideal yakınlığı ifade
ettiğini ancak ikisinin farklı normalizasyon teknikleri kullandığını belirtmişlerdir. VIKOR
yönteminde kullanılan normalizasyon tekniğinin değerlerin birimine bağlı olmadığını, TOPSIS
yönteminde ise bağlı olduğunu ifade etmişlerdir.
Cristobal (2011), İspanyol hükümetinin onayladığı enerji planında yer alan yenilenebilir
enerji çeşitlerini alternatif olarak almış, enerji yatırım uygunluk sıralamasını VIKOR yöntemi
kullanarak ortaya koymuştur.
Gök (2015), çok kriterleri karar verme alanında ortaya konulan yöntem ve süreçleri
incelemiş, işletmelerde verilecek kararlarda ÇKKV yöntemlerinin uygulanabilir ve elverişli
olduğunu belirtmiştir.
Özdağoğlu (2013), farklı normalizasyon teknikerinin COPRAS yönteminden elde
edilen sonuçlara etkisini incelemiş, elde edilen sonuçların tutarlı olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Aynı şekilde Özdağoğlu (2014) MOORA yönteminde sonuçların farklı normalizasyon
tekniklerine göre değiştiğini ortaya koymuştur. Özdağoğlu (2013) TOPSIS yöntemini
incelediğinde ise farklı normalizasyon tekniklerinden elde edilen sonuçların düşük sıra
korelasyona sahip olduğunu belirtmiştir.
Vafaei ve arkadaşları (2016), AHP yönteminin normalizasyon tekniklerine duyarlılığını
test etmişler ve en uygun normalizasyon tekniğinin lineer olduğunu, en kötü tekniğin de lineer
toplam olduğunu belirtmişlerdir.
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Chatterjee ve Chakrabory (2014) yaptıkları çalışmada TOPSIS yönteminin
normalizasyon tekniklerine en duyarlı yöntem olduğunu belirtmişlerdir.
1. Araştırma Yöntemi
Bu çalışmada Gri İlişkisel Analiz, VIKOR, Copras, ARAS yöntemlerinin çözüm
adımları farklı normalizasyon tekniklerine göre uygulanmış ve ardından her bir yöntemin
kullanımında yer alan normalizasyon tekniğinden elde edilen sıralama ile diğer 3
normalizasyon tekniğinden elde edilen sıralama sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada
Dünya Bankası veri tabanından elde edilen Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı
(OECD) üye ülkelerine ait veriler kullanılmıştır. OECD üyesi 23 ülke Broad money (% of
GDP), Stock market capitalization to GDP (%),Bank deposits to GDP (%), Liquid liabilities to
GDP (%), Private credit by deposit money banks and other financial institutions to GDP (%),
kriterlerine göre belirtilen yöntemler kullanılarak sıralanmıştır. Bu yöntemlerin gerçek
sıralamaları ile farklı normalizasyondan elde edilen sıralamalar arasındaki Sperman sıra
korelasyon katsayısı hesaplanmış ve bu katsayıya göre yorumlar yapılmıştır. Kullanılan
normalizasyon teknikleri şunlardır;
I. Vektör Normalizasyon Tekniği;
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

2
�∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

(karekök) (1)

II. Doğrusal Normalizasyon:
i. 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛
∑𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

(Toplam) (3.2)

ii. Fayda kriteri için: 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋
Maliyet kriteri için: 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

iii. Fayda kriteri için: 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

Maliyet kriteri için: 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 −

(4)

(maks) (5)

𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

(maks-min) (3)

(6)

Kullanılan normalizasyon teknikleri uygulama aşamasında parantez içinde verilen
adlarla gösterilecektir.
Verilerin bu 4 yöntemle normalize edilmiş halleri aşağıda sunulmuş olup uygulamada
kullanılan ÇKKV tekniklerine ait diğer adımlar ayrı ayrı başlıklarda sunulmuştur.
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Tablo 1. Kriterler ve Alternatifler Simgesi
Broad money (% of GDP)
Stock market capitalization to GDP (%)
Bank deposits to GDP (%)
Liquid liabilities to GDP (%)
Private credit by deposit money banks and other
financial institutions to GDP (%)
Avustralya
Kanada
Şili
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Macaristan
İzlanda
İsrail
Japonya
Kore
Meksika
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri
Brezilya
Çin
Endonezya
Güney Afrika
Hindistan

K1
K2
K3
K4
K5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

Ayrıca değerlendirilen alternatifler (A) ve kullanılan kriterler (K) simgesi kısaltılarak
uygulama aşamasında Tablo 1 deki gibi ifade edilecektir.
2. Bulgular ve Değerlendirme
Araştırmada kullanılan başlangıç matrisi Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 2.Alternatiflere Ait Kriter Değerlerinden Oluşan Başlangıç Matrisi
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

K1
99,842
131,503
77,058
70,177
64,458
58,460
89,669
80,314
219,763

K2
105,591
122,730
106,422
23,970
64,927
19,942
76,339
79,145
78,303

K3
91,668
133,540
45,888
61,247
56,460
47,189
83,565
77,621
201,812

K4
97,193
124,477
39,929
70,474
65,242
57,458
86,247
83,614
204,099

K5
126,458
155,797
92,756
45,932
188,043
54,404
167,798
78,406
177,450

166

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
Toplam
Maks
Min
Maks-Min
Kareler Top

131,995
44,999
88,475
57,729
54,976
64,084
157,149
49,276
148,380
79,806
173,907
37,909
74,944
77,013
2131,884
219,763
37,909
181,854
244957,928

84,844
35,444
35,118
55,586
33,599
100,463
209,965
29,928
121,466
53,328
54,793
37,828
230,310
77,118
1837,159
230,310
19,942
210,368
210949,902

77,661
24,604
83,958
53,927
46,491
55,472
141,377
45,371
78,199
53,499
45,145
32,446
59,566
60,315
1657,021
201,812
24,604
177,208
154375,845

64,044
26,006
85,736
52,688
53,494
59,429
154,051
44,850
70,358
67,164
164,075
33,706
42,168
70,690
1817,192
204,099
26,006
178,093
186480,502

102,310
23,457
134,286
116,943
45,858
120,642
159,309
44,900
182,795
58,445
117,244
27,897
144,780
45,812
2411,722
188,043
23,457
164,586
316282,782

Alternatiflere ait kriter verileri hazırlandıktan sonra normalize işlemleri yapmak
amacıyla başlangıç matrisi haline getirilmiş ve Tablo 2’ de sunulmuştur.
Tablo 3. Karekök Normalize Edilmiş Matris
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

K1
0,201728
0,265700
0,155694
0,141790
0,130236
0,118118
0,181174
0,162272
0,444026
0,266692
0,090919
0,178761
0,116641
0,111077
0,129481
0,317516
0,099562
0,299799
0,161246
0,351375
0,076594

K2
0,229899
0,267215
0,231708
0,052189
0,141363
0,043419
0,166209
0,172319
0,170486
0,184727
0,077171
0,076461
0,121025
0,073154
0,218734
0,457148
0,065161
0,264463
0,116109
0,119299
0,082361

K3
0,233307
0,339877
0,116791
0,155882
0,143698
0,120102
0,212684
0,197556
0,513638
0,197658
0,062620
0,213684
0,137251
0,118326
0,141184
0,359823
0,115475
0,199027
0,136162
0,114900
0,082579

K4
0,225070
0,288251
0,092464
0,163197
0,151081
0,133056
0,199723
0,193625
0,472633
0,148308
0,060222
0,198539
0,122010
0,123876
0,137620
0,356737
0,103859
0,162928
0,155532
0,379949
0,078053

K5
0,224858
0,277026
0,164932
0,081673
0,334364
0,096737
0,298366
0,139416
0,315528
0,181920
0,041709
0,238777
0,207939
0,081541
0,214517
0,283271
0,079838
0,325032
0,103923
0,208474
0,049604
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A22
A23

0,151423
0,155603

0,501445
0,167906

0,151603
0,153510

0,097649
0,163697

0,257437
0,081459

Tablo 2’de verilen veri matrisi Eşitlik 1 kullanılarak normalize edilmiş ve Tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 4. Toplam Normalize Edilmiş Matris
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

K1
0,046833
0,061684
0,036145
0,032918
0,030235
0,027422
0,042061
0,037673
0,103084
0,061915
0,021107
0,041501
0,027079
0,025787
0,030060
0,073714
0,023114
0,069600
0,037434
0,081574
0,017782
0,035154
0,036124

K2
0,057475
0,066804
0,057927
0,013047
0,035341
0,010855
0,041553
0,043080
0,042622
0,046182
0,019293
0,019115
0,030257
0,018289
0,054684
0,114288
0,016290
0,066116
0,029027
0,029825
0,020590
0,125362
0,041977

K3
0,055321
0,080590
0,027693
0,036962
0,034073
0,028478
0,050431
0,046844
0,121792
0,046868
0,014848
0,050668
0,032545
0,028057
0,033477
0,085320
0,027381
0,047193
0,032286
0,027245
0,019581
0,035948
0,036400

K4
0,053485
0,068499
0,021973
0,038782
0,035903
0,031619
0,047462
0,046013
0,112316
0,035244
0,014311
0,047180
0,028994
0,029438
0,032704
0,084774
0,024681
0,038718
0,036960
0,090290
0,018548
0,023205
0,038901

K5
0,052435
0,064600
0,038460
0,019045
0,077970
0,022558
0,069576
0,032510
0,073578
0,042422
0,009726
0,055681
0,048489
0,019015
0,050023
0,066056
0,018617
0,075794
0,024234
0,048614
0,011567
0,060032
0,018996

Tablo 2’de verilen veri matrisi Eşitlik 2 kullanılarak normalize edilmiş ve Tablo 4’te
sunulmuştur.
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Tablo 5. Maks-Min Normalize Edilmiş Matris
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

K1
0,659436
0,485332
0,784723
0,822563
0,854009
0,886990
0,715378
0,766820
0,000000
0,482630
0,961016
0,721944
0,891009
0,906153
0,856065
0,344310
0,937492
0,392529
0,769614
0,252159
1,000000
0,796348
0,784972

K2
0,592861
0,511390
0,588911
0,980853
0,786160
1,000000
0,731915
0,718574
0,722577
0,691483
0,926310
0,927860
0,830564
0,935080
0,617238
0,096711
0,952531
0,517398
0,841297
0,834333
0,914978
0,000000
0,728210

K3
0,621552
0,385265
0,879893
0,793220
0,820234
0,872551
0,667278
0,700821
0,000000
0,700595
1,000000
0,665060
0,834528
0,876490
0,825809
0,341040
0,882810
0,697559
0,836943
0,884085
0,955747
0,802706
0,798480

K4
0,600282
0,447083
0,921822
0,750310
0,779688
0,823396
0,661744
0,676529
0,000000
0,786413
1,000000
0,664613
0,850179
0,845654
0,812328
0,281022
0,894190
0,750962
0,768896
0,224737
0,956764
0,909250
0,749097

K5
0,374181
0,195924
0,578950
0,863445
0,000000
0,811971
0,123006
0,666138
0,064361
0,520901
1,000000
0,326620
0,431993
0,863895
0,409518
0,174584
0,869716
0,031886
0,787418
0,430164
0,973023
0,262860
0,864174

Tablo 2’de verilen veri matrisi Eşitlik 3. kullanılarak normalize edilmiş ve Tablo 5’ te
sunulmuştur.
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Tablo 6. Maks Normalize Edilmiş Matris
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

K1
0,454316
0,598387
0,350642
0,319329
0,293307
0,266015
0,408025
0,365457
1,000000
0,600623
0,204759
0,402591
0,262690
0,250158
0,291606
0,715083
0,224225
0,675182
0,363144
0,791339
0,172500
0,341022
0,350435

K2
0,458473
0,532890
0,462082
0,104077
0,281912
0,086588
0,331460
0,343646
0,339990
0,368390
0,153897
0,152481
0,241353
0,145886
0,436207
0,911663
0,129947
0,527402
0,231549
0,237910
0,164248
1,000000
0,334844

K3
0,454225
0,661705
0,227380
0,303485
0,279765
0,233827
0,414073
0,384620
1,000000
0,384819
0,121915
0,416021
0,267214
0,230368
0,274870
0,700538
0,224818
0,387484
0,265093
0,223698
0,160773
0,295156
0,298867

K4
0,476205
0,609884
0,195635
0,345293
0,319659
0,281520
0,422574
0,409674
1,000000
0,313790
0,127419
0,420071
0,258149
0,262098
0,291177
0,754786
0,219746
0,344725
0,329076
0,803899
0,165145
0,206606
0,346352

K5
0,672495
0,828516
0,493270
0,244263
1,000000
0,289317
0,892338
0,416958
0,943667
0,544078
0,124743
0,714124
0,621895
0,243870
0,641566
0,847195
0,238775
0,972091
0,310807
0,623496
0,148354
0,769930
0,243625

Tablo 2’de verilen veri matrisi Eşitlik 5. kullanılarak normalize edilmiş ve Tablo 6’da
sunulmuştur.
Tablo 3, 4, 5 ve 6’ da sunulan normalize matrisler uygulanan yöntemlerde tekrar
hesaplanmadan kullanılmıştır.
2. 1. Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemi
Sonuçlarına Etkisi
Çalışmada yer alan OECD üyesi 23 ülke, Gri İlişkisel Yöntemi ile farklı normalizsyon
yöntemleri kullanılarak sıralanmıştır. Yöntemin uygulama aşamasında gri ilişkisel yöntemin
adımları, 4 normalizasyon tekniğinde de uygulanmıştır. Başka bir ifadeyle yöntemin uygulama
adımlarındaki tek değişiklik normalizasyon adımı olmuştur. Yöntemin adımlarından olan
başlangıç matrisi ve normalize edilmesi bu bölümün giriş kısmında verilmiştir. Ayrıca
normalize adımında kullanılan referans değerleri, maksimum olarak seçilmiştir.
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Tablo 7. GİA Referans Matrisi
Referans

K1

K2

K3

K4

K5

0,444026

0,501445

0,513638

0,472633

0,334364

3. Aşama: Fark değer matrisi 𝑥𝑥0∗ ile 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ arasındaki farkın mutlak değeri ∆0𝑖𝑖 =

|𝑥𝑥0∗ (𝑗𝑗) − 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ (𝑗𝑗)| kullanılarak alınmış ve aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
Tablo 8. GİA Fark Değer Matrisi

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

K1
0,659436
0,485332
0,784723
0,822563
0,854009
0,886990
0,715378
0,766820
0,000000
0,482630
0,961016
0,721944
0,891009
0,906153
0,856065
0,344310
0,937492
0,392529
0,769614
0,252159
1,000000
0,796348
0,784972

K2
0,592861
0,511390
0,588911
0,980853
0,786160
1,000000
0,731915
0,718574
0,722577
0,691483
0,926310
0,927860
0,830564
0,935080
0,617238
0,096711
0,952531
0,517398
0,841297
0,834333
0,914978
0,000000
0,728210

K3
0,621552
0,385265
0,879893
0,793220
0,820234
0,872551
0,667278
0,700821
0,000000
0,700595
1,000000
0,665060
0,834528
0,876490
0,825809
0,341040
0,882810
0,697559
0,836943
0,884085
0,955747
0,802706
0,798480

K4
0,600282
0,447083
0,921822
0,750310
0,779688
0,823396
0,661744
0,676529
0,000000
0,786413
1,000000
0,664613
0,850179
0,845654
0,812328
0,281022
0,894190
0,750962
0,768896
0,224737
0,956764
0,909250
0,749097

K5
0,374181
0,195924
0,578950
0,863445
0,000000
0,811971
0,123006
0,666138
0,064361
0,520901
1,000000
0,326620
0,431993
0,863895
0,409518
0,174584
0,869716
0,031886
0,787418
0,430164
0,973023
0,262860
0,864174

4. Aşama: Gri ilişkisel katsayı matrisi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
Tablo 9. Gri İlişkisel Katsayı Matrisi
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

K1
0,431244
0,507443
0,389189
0,378054
0,369274
0,360493
0,411395

K2
0,457514691
0,494369348
0,459174408
0,337643328
0,388754192
0,333333333
0,405872262

K3
0,445811
0,564803
0,362347
0,386632
0,378721
0,364285
0,428347

K4
0,454429
0,527937
0,351662
0,399901
0,39072
0,377816
0,430387

K5
0,571964
0,718469
0,463414
0,366718
1
0,381106
0,802561
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A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

0,394689
1
0,508838
0,342228
0,409184
0,359451
0,35558
0,368714
0,592199
0,347828
0,560206
0,39382
0,664753
0,333333
0,385699
0,389113

0,410315624
0,40897232
0,419644923
0,350554908
0,350174448
0,375780614
0,348412528
0,447532181
0,837925898
0,344226779
0,491449717
0,372773474
0,374719007
0,353362494
1
0,407096634

0,416382
1
0,41646
0,333333
0,429162
0,374664
0,363243
0,377128
0,594502
0,361583
0,417516
0,373988
0,361249
0,343466
0,383816
0,385066

0,424979
1
0,388678
0,333333
0,429327
0,370321
0,371567
0,381002
0,640187
0,358631
0,399693
0,394043
0,689906
0,343226
0,354799
0,400289

0,428766
0,885957
0,489763
0,333333
0,604873
0,536485
0,366597
0,549741
0,741198
0,365039
0,940051
0,388374
0,53754
0,339438
0,655429
0,366522

Elde edilen gri ilişki katsayları Tablo 9’ da sunulmuştur.
5. Aşama: Gri ilişkisel dereceler hesaplanır ve gri ilişkisel dereceler ideal değere
benzerliklerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. En yüksek ilişkisel değere sahip olan
alternatif, en iyi alternatif, en küçük değere sahip olan alternatif ise en kötü alternatif olarak
belirlenir.
Tablo 10. Gri İlişkisel Dereceler
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

𝝉𝝉𝟎𝟎İ
0,472192
0,562604
0,405157
0,37379
0,505494
0,363407
0,495712
0,415026
0,858986
0,444677
0,338557
0,444544
0,40334
0,36108
0,424824
0,681203
0,355462
0,561783

Sıra değeri
9
3
14
18
7
19
8
13
1
10
23
11
15
20
12
2
21
4
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A19
A20
A21
A22
A23

0,3846
0,525633
0,342565
0,555948
0,389617

17
6
22
5
16

Hesaplanan ilişki katsayılarına göre alternatifler sıralanmış ve Tablo 10’ da
sunulmuştur.
Farklı normalizasyonlara da aynı adımlar uygulanmış elde edilen sıralama sonuçları ve
sonuçlarına ait korelasyon katsayı matrisi aşağıda verişmiştir.
Tablo 11. Gri İlkisel Yöntemi Farklı Normalizsyon Yöntemlerine Ait Sıralamalar
Ülkeler

Karekök

Top

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

9
3
14
18
8
19
7
13
1
10
23
11
15
20
12
2
21
5
17
6
22
4
16

9
3
14
18
8
19
7
13
1
10
23
11
15
20
12
2
21
5
17
6
22
4
16

MaksMin*
9
3
14
18
7
19
8
13
1
10
23
11
15
20
12
2
21
4
17
6
22
5
16

Maks
9
3
14
18
7
19
8
13
1
10
23
11
15
20
12
2
21
4
17
6
22
5
16

*Gri İlişkesel Analiz Yönteminde Kullanılan Normalizsyon Yöntemi
Doğrusal normalizasyon tekniklerden olan maks-min, gri ilişkisel analiz
yönteminde kullanılan normalizasyon tekniğidir. Bu yöntemden elde edilen sıralama sonuçları
diğer normalizasyon teknikleriyle kıyaslandığında bütün tekniklerle sonuçların benzer olduğu
görülmektedir.
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Tablo 12. GİA Yöntemi Normalizasyon tekniklerinden Elde Edilen Sıralama Sonuçları
Arasındaki Korelasyon
Karekök
Toplam
Maks-Min*
Maks

Karekök
1,000
1,000
,998
,998

Toplam
1,000
1,000
,998
,998

Maks-Min*
,998
,998
1,000
1,000

Maks
,998
,998
1,000
1,000

*Gri İlişkesel Analiz Yönteminde Kullanılan Normalizsyon Yöntemi
Aynı şekilde Tablo 12‘ye göre korelasyon katsayı normalizasyon teknikleri arasında
kuvvetli derecede benzerlik olduğunu ifade etmektedir. GİA yönteminde dikkat çeken sonuç,
bu yöntemde kullanılan normalizasyon tekniği diğer yöntemlerde zıt korelasyona sahip iken
GİA adımları uygulandığında bu normalizasyon tekniğinden elde edilen sıralama sonuçlarının
diğer tekniklere yakın çıkmasıdır. Dolayısıyla GİA yöntemi adımlarının normalizasyon tekniği
ile uyumlu olduğu söylenebilir.
Başlangıç matrisindeki orantı GİA yönteminde kullanılan normalizasyon tekniğinde
korunmamasına rağmen, bu orantıyı koruyan normalizasyon tekniklerine çok yakın sonuçlar
bulunmuştur. GİA yönteminde orantının korunmadığı matematiksel olarak ifade edilirse;
Başlangıç matrisinde
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

=k olsun.

GİA yönteminde kullanılan normalizasyon tekniği gereği;
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

buradan

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ve 𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗 değerlerinin normalize edilmiş halleri oranlanırsa;
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗−𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

ve

𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

.

𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

buradan da,

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗 −𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

ve bu orantının başlangıçtaki k değerine eşit olmadığı görülmektedir. Buna rağmen
normalizasyon tekniklerinde gri ilişkisel analiz yönteminin benzer sonuçlar vermesi, bu
yöntemde mutlak değer matrisinin hesaplanmasına ve gri katsayının hesaplanma şekline
bağlıdır.
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2. 2. VIKOR Yönteminde Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Etkisi
Çalışmada yer alan OECD üyesi 23 ülke VIKOR yönteminde farklı normalizsyon
yöntemleri ile sıralanmıştır. Yöntemin uygulama aşamasında VIKOR adımları 4 normalizasyon
tekniğinde de uygulanmıştır. Yöntemin uygulama adımlarında tek değişiklik normalizasyon
adımı olmuştur. Yöntemin adımlarından olan başlangıç matrisi ve normalize edilmesi giriş
kısmında verilmiştir. Ayrıca normalize ederken seçilen en iyi ve en kötü değerleri, maksimum
ve minimum değerler olarak seçilmiştir.
Tablo 13. VIKOR En İyi Ve En Kötü Değerleri
En İyi Değer
En Kötü Değer

K1
0,444026
0,076594

K2
0,501445
0,043419

K3
0,513638
0,062620

K4
0,472633
0,060222

K5
0,334364
0,041709

Adım 3: Si ve Ri değerlerinin hesaplanması; Si ve Ri değerleri Eşitlik 2.23 ve 2.24
kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 14’ te sunulmuştur. Si i. alternatif için ortalama skoru, Ri ise
en kötü skoru göstermektedir.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

Tablo 14. Si ve Ri Değerleri
Si
Ri
2,848312
0,659436
2,024993
0,511390
3,754298
0,921822
4,210391
0,980853
3,240091
0,854009
4,394908
1,000000
2,899320
0,731915
3,528881
0,766820
0,786938
0,722577
3,182023
0,786413
4,887326
1,000000
3,306097
0,927860
3,838273
0,891009
4,427272
0,935080
3,520959
0,856065
1,237667
0,344310
4,536738
0,952531
2,390334
0,750962
4,004169
0,841297
2,625478
0,884085
4,800512
1,000000
2,771164
0,909250
3,924933
0,864174
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Adım 4: Bu adımda daha önce hesaplanan S i ve R i değerleri kullanılarak S*=minS i ,
S-=maxS i , R*=minR i , R-=maxR i değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler sonucu Ǫ i değerleri
hesaplanmış ve alternatifler sıralanmıştır. Elde edilen değerler Tablo 15’ te sunulmuştur.
Tablo 15. S*=minSi , S-=maxSi , R*=minRi , R-=maxRi değerleri
s* min
s- maks
r* min
r- maks

0,786938
4,887326
0,344310
1,000000

Tablo 16. “q” Değerlerine Göre Qi Skorları
q=0,1
A1
0,482815
A2
0,259527
A3
0,86506
A4
0,957209
A5
0,75944
A6
0,987991
A7
0,583543
A8
0,646807
A9
0,519209
A10
0,665242
A11
1
A12
0,862417
A13
0,824815
A14
0,899672
A15
0,769112
A16
0,010992
A17
0,926294
A18
0,597273
A19
0,760626
A20
0,785734
A21
0,997883
A22
0,823827
A23
0,790095
DǪ
0,248534
Kabul edilebilir DQ

q=0,5
0,491664
0,278375
0,802224
0,902854
0,687811
0,939955
0,553153
0,656539
0,288449
0,629184
1
0,752175
0,788968
0,894396
0,723627
0,054962
0,921052
0,505612
0,771288
0,6358
0,989414
0,672754
0,779072
0,22341
1/22=0,045

q=1
0,502727
0,301936
0,723678
0,83491
0,598273
0,879909
0,515166
0,668703
0
0,584112
1
0,614371
0,744158
0,887802
0,666771
0,109923
0,914499
0,391035
0,784616
0,448382
0,978828
0,483912
0,765292
0,109923

Kabul değerleri hesaplanmış ve VIKOR yöntemi sonuçlarına göre her bir q değeri de
kabul sınırlarında olup q=1’e ait skorlar sıralamada kullanılmıştır. Aynı işlemler diğer
normalizasyon sonuçlarına da uygulanmıştır. Farklı normalizasyonlardan elde edilen sıralama
sonuçları ve sonuçlarına ait korelasyon katsayı matrisi Tablo 17’ de verilmiştir.
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Tablo 17. VIKOR Yöntemi Farklı Normalizsyon Yöntemlerine Ait Sıralamalar
Ülkeler
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

Karekök
17
21
10
6
13
5
16
12
23
15
1
14
8
4
11
22
3
20
7
19
2
18
9

Toplam
17
21
10
6
13
5
16
12
23
15
1
14
8
4
11
22
3
20
7
18
2
19
9

Maks-Min*
7
3
14
18
10
19
8
13
1
9
23
11
15
20
12
2
21
4
17
5
22
6
16

Maks
17
21
10
6
14
5
16
11
23
15
1
13
9
4
12
22
3
20
7
19
2
18
8

*VIKOR Yönteminde Kullanılan Normalizasyon tekniği
Doğrusal normalizasyon tekniklerinden maks-min yöntemi VIKOR yönteminde
kullanılan normalizasyon tekniğidir. Tablo 17’ de görüldüğü üzere sıralamalar diğer
yöntemlerle ters ilişkilidir. VIKOR yönteminde dikkat çeken diğer husus, aynı normalizasyon
tekniği uygulanan GİA’da normalizasyon tekniklerinden elde edilen sıralamalar birbirine yakın
ve pozitif yönlü iken VIKOR yöntemimde bu ilişki ters yönlüdür. Bu durum VIKOR
yönteminde Qi değerinin hesaplanması adımından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla VIKOR
yönteminde başka normalizasyon tekniği kullanmanın yanlış olacağı söylenebilir.
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Tablo 18. VIKOR Yöntemi Normalizasyon tekniklerinden Elde Edilen Sıralama
Sonuçları Arasındaki Korelasyon
Karekök
Toplam
Maks-Min*

Karekök
1,000
,999
-,997

Toplam
,999
1,000
-,996

Maks-Min*
-,997
-,996
1,000

Maks
,997
,996
-1,000

Maks

,997

,996

-1,000

1,000

Aynı şekilde Tablo 18‘e göre normalizasyon teknikleri arasındaki korelasyon
katsayısı, maks- min yöntemi dışında diğer yöntemlerde kuvvetli derecede benzerlik olduğunu
göstermektedir. VIKOR yönteminden elde edilen sonuçların farklı normalizasyon
tekniklerinden uzak olmasının temelinde, VIKOR yönteminde elde edilen skorlamada sıralama
yapılırken küçükten büyüğe doğru yapılmasıdır. Başka bir ifadeyle küçük skor değeri en iyi
alternatifi gösterirken, büyük skor değeri en kötü alternatifi göstermektedir. Ayrıca VIKOR
yönteminde verilerin başlangıç orantısı korunmamakla birlikte, 𝑄𝑄𝑖𝑖 değerlerinin hesaplanması

adımında yer alan “q” değerine göre 𝑄𝑄𝑖𝑖 skoru değişmektedir. Buna bağlı olarak hesaplamada

kullanılan “q” değerine göre alternatifler farklı sıralamalarda yer almaktadır.

2. 3. COPRAS Yönteminde Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Etkisi
Çalışmada yer alan OECD üyesi 23 ülke COPRAS yönteminde farklı normalizsyon
yöntemleri kullanılarak sıralanmış, yöntemin uygulama aşamasında COPRAS adımları 4
normalizasyon tekniğinde de kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle yöntemin uygulama adımlarında
tek değişiklik normalizasyon adımı olmuştur. Yöntemin adımlarından olan başlangıç matrisi ve
normalize edilmesi giriş kısmında verilmiştir.
3. ve 4. Adım: Faydalı kriterler için ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki
değerlerin toplamı olan Si+, faydasız kriterler için ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki
değerlerin toplamı olan Si- değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca her alternatif için Qi olarak
simgelenen göreceli önem değerleri hesaplanmıştır. Kriterler arasında maliyet olmadığı için Si+
değerleri Qi değerlerine eşit çıkmıştır.
5. Adım: Her bir alternatif için P i olarak simgelenen performans indeksi hesaplanmıştır.
Pi olarak simgelenen performans indeksi 100 olan alternatif en iyi alternatiftir. Alternatiflerin
tercih sıralaması performans indeks değerlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanmış halidir. 3.
4. ve 5. adım sonuçları Tablo 19’ da sunulmuştur.
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Tablo 19. Copras Yöntemi Qi, Pi ve sıralama değerleri
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

Qi
0,265549
0,342178
0,182199
0,140754
0,213523
0,120932
0,251082
0,206120
0,453391
0,232630
0,079286
0,214145
0,167364
0,120585
0,200948
0,424152
0,110084
0,297422
0,159942
0,277548
0,088069
0,279700
0,172397

Pi
0,585694
0,754708
0,401859
0,310447
0,470945
0,266728
0,553786
0,454617
1
0,513089
0,174873
0,472318
0,369137
0,265963
0,44321
0,935509
0,242801
0,655993
0,352768
0,612161
0,194245
0,616907
0,380239

Sıra Değeri
7
3
14
18
11
19
8
12
1
9
23
10
16
20
13
2
21
4
17
6
22
5
15

Farklı normalizasyonlardan elde edilen ait sıralama sonuçları ve sonuçlarına ait
korelasyon katsayı matrisi Tablo 20’ de verilmiştir.
Tablo 20. COPRAS Yöntemi Farklı Normalizsyon Yöntemlerine Ait Sıralamalar
Ülkeler

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

Karekök
7
3
14
18
11
19
8
12
1
9
23
10
16
20
13
2
21

Toplam*
7
3
14
18
11
19
8
12
1
9
23
10
16
20
13
2
21

Maks-Min
17
21
10
6
14
5
16
11
23
15
1
13
9
4
12
22
3

Maks
7
3
14
18
10
19
8
13
1
9
23
11
15
20
12
2
21
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4
17
5
22
6
15

A18
A19
A20
A21
A22
A23

4
17
6
22
5
15

20
7
19
2
18
8

4
17
5
22
6
16

*COPRAS Yönteminde Kullanılan Normalizsyon Yöntemi
Doğrusal

(toplam)

normalizasyon

tekniği

COPRAS

yönteminde

kullanılan

normalizasyon tekniğidir. Bu yöntemden elde edilen sıralama sonuçları diğer normalizasyon
teknikleriyle kıyaslandığında maks-min yöntemi dışındaki yöntemlerle sonuçların benzer
olduğu görülmektedir.
COPRAS Yöntemi normalizasyon tekniklerinden elde edilen sıralama sonuçları
arasındaki korelasyon tablosu aşağıda verilmiştir.
Tablo 21. COPRAS Yöntemi Normalizasyon Tekniklerinden Elde Edilen Sıralama
Sonuçları Arasındaki Korelasyon
Karekök
Toplam*
Maks-Min
Maks

Karekök
1,000
,999
-,997
,997

Toplam*
,999
1,000
-,996
,996

Maks-Min
-,997
-,996
1,000
-1,000

Maks
,997
,996
-1,00
1,000

*COPRAS Yönteminde Kullanılan Normalizsyon Yöntemi
Aynı şekilde Tablo 21‘ e göre normalizasyon teknikleri arasında maks- min
yöntemi dışında korelasyon katsayı kuvvetli derecede benzerlik olduğunu göstermektedir.
COPRAS yönteminden elde edilen sonuçların farklı normalizasyon tekniklerinde yakın
olmasının temelinde, başlangıç verilerinin karekök, toplam, maksimum değerlerine
bölündüğünde, başlangıç değerleri arasındaki orantının normalize edilmiş matriste de
korunmuş olmasıdır. Bu ifade matematiksel olarak şu şekilde gösterilebilmektedir;
Başlangıç matrisinde
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

=k olsun.

COPRAS yönteminde kullanılan normalizasyon tekniği gereği;
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

buradan

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ve 𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗 değerlerinin normalize edilmiş halleri oranlanırsa;
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𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
∑𝑛𝑛 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

ve

∑𝑛𝑛 𝑋𝑋
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

.

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

buradan da,

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

olduğu görülmektedir. Görüldüğü üzere COPRAS yönteminde kullanılan ve benzer
çıkan normalizasyon tekniklerinde başlangıçtaki orantının korunuyor olması yakın sonuçlar
hesaplanmasının en önemli nedenidir.
2. 4. ARAS Yönteminde Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Etkisi
OECD üyesi 23 ülke, ARAS yönteminde farklı normalizsyon yöntemleri kullanılarak
sıralanmıştır. Yöntemin uygulama aşamasında ARAS adımları 4 normalizasyon tekniğinde de
uygulanmıştır. Başka bir ifadeyle yöntemin uygulama adımlarında tek değişiklik
normalizasyon adımı olmuştur. Başlangıç matrisi ve normalize işlemleri bölüm girişinde
verildiğinden 3. Adım ve sonrası aşağıdaki gibidir:
3. Adım: Karar probleminde kriterlere ait optimal değer yer almadığından kriterin fayda
(daha yüksek daha iyi) özelliği göstermesi nedeniyle maksimum değerler optimal değer olarak
alınmıştır. Başlangıç matrisine karar verici tarafından eklenebilen bu değerler, başlangıç
matrisine dahil edilerek normalize edilir.
Tablo 22. ARAS En İyi Optimal Satır Normalize Değerleri ( X 0j )
En İyi Değer( X 0j )

K1
0,444026

K2
0,501445

K3
0,513638

K4
0,472633

K5
0,334364

4. Adım: 𝑆𝑆𝑖𝑖 i. alternatifin optimallik fonksiyon değerini göstermek üzere alternatiflere

ait skorlar hesaplanmış ve Tablo 23’ te verilmiştir.

5. Adım: Hesaplanan 𝑆𝑆𝑖𝑖 değerlerinden büyük değerler alternatifin etkin olduğu

anlamına gelmektedir. Alternatiflere ait 𝑆𝑆𝑖𝑖 değerlerinin 𝑆𝑆0 optimal fonksiyon değerine oranı 𝐾𝐾𝑖𝑖

fayda derecelerini vermekte ve alternatifler bu skorlara göre sıralanmaktadır.
Tablo 23. ARAS Yöntemi Si, Ki Ve Sıralama Değerleri
𝑺𝑺𝒊𝒊

𝑲𝑲𝒊𝒊

Sıra
Değeri
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Optimal
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

0,486722
0,23957
0,308633
0,164361
0,126918
0,193796
0,109244
0,227222
0,185717
0,409124
0,209984
0,071404
0,193845
0,151494
0,108744
0,181492
0,381931
0,099298
0,269037
0,14422
0,251012
0,079278
0,251862
0,155091

1
0,492211
0,634105
0,337691
0,260761
0,398165
0,224449
0,466842
0,381566
0,840571
0,431425
0,146703
0,398266
0,311254
0,223421
0,372886
0,7847
0,204013
0,552752
0,296309
0,515718
0,162882
0,517466
0,318644

7
3
14
18
11
19
8
12
1
9
23
10
16
20
13
2
21
4
17
6
22
5
15

Alternatiflere ait 𝑆𝑆𝑖𝑖 değerleri Eşitlik 2.62 kullanılarak 𝐾𝐾𝑖𝑖 değerlerine dönüştürülmüş ve

Tablo 23’ te sunulmuştur.

ARAS yönteminde farklı normalizasyonlardan elde edilen sıralama sonuçları ve
sonuçlarına ait korelasyon katsayı matrisi aşağıda verişmiştir.
Tablo 24. ARAS Yöntemi Farklı Normalizasyon tekniklerine Ait Sıralamalar
Ülkeler

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

Karekök
7
3
14
18
11
19
8
12
1
9
23
10

Toplam*
7
3
14
18
11
19
8
12
1
9
23
10

Maks-Min
7
3
14
18
10
19
8
13
1
9
23
11

Maks
7
3
14
18
10
19
8
13
1
9
23
11
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A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

16
20
13
2
21
4
17
5
22
6
15

16
20
13
2
21
4
17
6
22
5
15

15
20
12
2
21
4
17
5
22
6
16

15
20
12
2
21
4
17
5
22
6
16

*ARAS Yönteminde Kullanılan Normalizasyon tekniği
Doğrusal (Toplam) normalizasyon tekniği ARAS yönteminde kullanılan
normalizasyon tekniğidir. Tablo 24 incelendiğinde bu yöntemden elde edilen sıralama sonuçları
diğer normalizasyon teknikleriyle kıyaslandığında maks-min yöntemi dışındaki yöntemlerle
sonuçların benzer olduğu görülmektedir.
ARAS yöntemi normalizasyon tekniklerinden elde edilen sıralama sonuçları arasındaki
korelasyon tablosu Tablo 25’ te verilmiştir.
Tablo 25. ARAS Yöntemi Normalizasyon tekniklerinden Elde Edilen Sıralama
Sonuçları Arasındaki Korelasyon
Karekök
Toplam*
Maks-Min
Maks

Karekök
1,000
,999
,997
,997

Toplam*
,999
1,000
,996
,996

Maks-Min
,997
,996
1,000
1,000

Maks
,997
,996
1,000
1,000

*ARAS Yönteminde Kullanılan Normalizasyon tekniği
Aynı şekilde Tablo 25 ‘e göre normalizasyon teknikleri arasındaki korelasyon
katsayısı, maks-min yöntemi dışında, kuvvetli derecede benzerlik olduğunu göstermektedir.
ARAS yönteminden elde edilen sonuçların birbirine farklı normalizasyon tekniklerinde yakın
olmasının temelinde, başlangıç verilerinin karekök, toplam, maksimum değerlerine
bölündüğünde, başlangıç değerleri arasındaki orantının normalize edilmiş matriste de
korunmuş olmasıdır. Bu ifade matematiksel olarak şu şekilde gösterilebilmektedir;
Başlangıç matrisinde
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

=k olsun.

ARAS yönteminde kullanılan normalizasyon tekniği gereği;
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𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛
∑𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

buradan 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ve 𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗 değerlerinin normalize edilmiş halleri oranlanırsa;
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
∑𝑛𝑛 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

ve

∑𝑛𝑛 𝑋𝑋
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

.

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

buradan da,

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖−1𝑗𝑗

olduğu görülmektedir. Görüldüğü üzere ARAS yönteminde kullanılan ve benzer çıkan
normalizasyon tekniklerinde başlangıçtaki orantının korunuyor olması yakın sonuçlar
hesaplanmasının en önemli nedenidir.
SONUÇ
OECD üyesi 23 ülke verilerine 4 farklı normalizasyon tekniği uygulanmıştır. Kullanılan
normalizasyon teknikleri çok kriterli karar verme yöntemlerinde en çok kullanılan
normalizasyon teknikleridir. Gri İlişkisel Analiz, VIKOR, Copras ve ARAS yöntemlerinin
çözüm adımları hesaplanan farklı normalizasyon tekniklerine uygulamış ve ardından yöntemin
kullanımında yer alan normalizasyon tekniğinden elde edilen sıralama ile diğer 3
normalizasyon tekniğinden elde edilen sıralama sonuçları karşılaştırılmıştır. Maks-min
normalizasyon tekniği, Copras ve ARAS yöntemlerinde sıralamayı oldukça değiştirmiştir.
Kullanıldığı VIKOR, GİA yöntemlerinde gerçeğe yakın değerler vermiştir. Karekök
normalizasyon tekniği, maksimum ve toplamsal normalizasyon teknikleri arasında benzer
sıralama sonuçları elde edilmiştir.
GİA yönteminde, normalizasyon tekniklerinden elde edilen sıralama sonuçları yakın
çıkmıştır (r=0,98). Dolayısıyla GİA yöntemi adımlarının normalizasyon teknikleri ile uyumlu
olduğu ve sonuçların normalizasyon tekniklerinden fazla etkilenmediği söylenebilir.
VIKOR yönteminde ise maks-min tekniği, diğer normalizasyon teknikleriyle tamamen
zıt korelasyona sahiptir (r= -0,99). Maks-min tekniğinin GİA yönteminde benzer sonuçlar
vermesine rağmen VIKOR yönteminde ters ilişki elde edilmesi, VIKOR yönteminin
normalizasyon tekniklerine daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla uygulanan
teknikler içinde normalizasyona en duyarlı yöntem VIKOR olarak belirlenmiştir. sonuç olarak
VIKOR yönteminde sadece maks-min yöntemi kullanılmalıdır.
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COPRAS yönteminden elde edilen sıralama sonuçları karekök, toplam ve maks
normalizasyon tekniklerinden fazla etkilenmemiştir. Ancak bu yöntemden elde edilen sıralama
sonuçları maks-min tekniği ile ters ilişkilidir (r=-0,99). Dolayısıyla bu yöntemin sonuçlarının
başlangıç orantısını değiştiren normalizasyon tekniklerine duyarlı olduğu, bu oranı
değiştirmeyen normalizasyon tekniklerinden ise fazla etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır.
ARAS yöntemi sonuçları normalizasyon tekniklerinden en az etkilenmiştir. Dolayısıyla
bu yöntemde kullanılan normalizsyon tekniği ihtiyaca göre istenildiği gibi seçilebilir sonucuna
ulaşılmıştır.
Fark alma işlemi yapılmadan normalize işlemi yapılan (karekök, toplam, maks),
COPRAS yöntemi, kullanılan normalizasyon teknikleriyle uyumlu sonuçlar vermiştir. Bu
yöntemin GİA ve VIKOR yöntemlerinin normalizasyon tekniği olan maksimum-minimum
teknikleriyle ters ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. GİA ve ARAS yöntemlerinden elde edilen
sonuçlar ise 4 normalizasyon tekniğinden elde edilen sıralama sonuçlarına uyumludur.
Dolayısıyla GİA ve ARAS normalizasyon tekniklerinden en az etkilenen yöntemlerdir.
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE HİBRİT MODEL
ARAÇ SIRALAMASI
Dr. Arş. Gör. Rahim ARSLAN1, Dr. Öğr. Üyesi Sait BARDAKÇI2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; İşletme Bölümü

1,2

ÖZET
Çok ölçütlü karar verme yöntemleri çeşitli normalizasyon yöntemleri kullanarak işletmelere çeşitli
alternatifler arasından seçim yapma imkânı sunmaktadır. Bireysel olarak aldığımız en küçük kararlarda
bile her ne kadar bilimsel adımlar izlemesek de alternatifleri kriter değerlerine göre değerlendirir ve
elemeler yaparız. Ancak alternatif sayısı ve kriter sayısı arttığında seçme işlemini bilimsel metotlarla
yapmak daha isabetli karar almamızı sağlayacaktır. Ayrıca her karar verici kriterlere aynı derecede önem
vermemekte, kendisi için önemli olan kriteri sağlayan alternatife öncelik vermektedir. Karar
problemlerinde de kriterler ağırlıklandırılırken birçok yöntem kullanılabilmektedir.
Bu yöntemler içinden kriterleri, problemi açıklama derecesine göre ağırlıklandıran Entropi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmaya birleşik yakıt tüketimi, motor silindir hacmi, CO2 emisyon değeri, hava
yastığı sayısı, fiyatı, torku ve gövde tipi olmak üzere 7 kriter dahil edilmiş ve 8 alternatif araç markası
değerlendirilmiştir Entropi yöntemi ile alternatiflere ait kriterler ağırlıklandırılmıştır. VIKOR, TOPSIS
ve ELECTRE yöntemlerinde bu ağırlıklar kullanılmıştır. Bu yöntemlerden elde edilen ağırlıklı
sıralamalar ile ağırlıklandırılmayan sıralamalar karşılaştırılmıştır. Korelasyon katsayısı VIKOR
yönteminde düşük çıkmış, ELECTRE ve TOPSIS yönteminde oldukça yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla
Entropi yöntemi ile kriter ağırlıklandırmanın VIKOR yöntemi sonuçlarını değiştirdiği, ancak TOPSIS
ve ELECTRE yöntemleri sonuçlarını etkili düzeyde değiştirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre 5 numaralı alternatif olan Kia Niro, en iyi alternatif olarak seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, VIKOR, TOPSIS, Entropi.

GİRİŞ
Günümüzde bilgisayar teknolojilerindeki ve bilimin diğer alanlarındaki gelişmeler çok farklı
analiz yöntemleri üretilmesini sağlamıştır. Bunlardan biri de birden fazla kritere sahip çok alternatifleri
sıralama ve seçmeye yarayan Çok Kriterli Karar Verme Teknikleridir (Yıldırım, 2010).
Farklı performans kriterleri ve ağırlıkları dikkate alınarak, hesaplamalarda birçok nitel ve nicel
verileri kullanan yöntemlere başvurulmaktadır. Bunlar çok kriterli karar verme yöntemleri olarak
adlandırılan TOPSIS, ELECTRE, Bulanık TOPSIS, AHP, Bulanık AHP, Faktör Puan Yöntemi, ANP
vb. olarak özetlenebilir (Eleren ve Karagül, 2008, 6). VIKOR yöntemi çok ölçütü dikkate alan çeşitli
alternatifler arasından seçimde çok kriterli karar verme araçları olarak literatürde kullanılmaktadır
(Cristóbal, 2012, 752)
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada da ÇKKV tekniklerinden olan Etropi, VIKOR, TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri
kullanılmıştır. Etropi yöntemiyle kriterler ağırlıklandırılmış ve VIKOR, TOPSIS, ELECTRE yöntemleri
ile bu kriter değerleri kullanılarak hibrit model araçlar sıralanmıştır.
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Çok kriterli kompleks sistemlerin optimizasyonu için geliştirilen VlseKriterijumska
Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) yönteminin temelleri Yu (1973) ve Zeleny (1982)
tarafından atılmıştır. VIKOR yöntemi, birbiriyle çelişen kriterlerin yer aldığı bir karar verme
probleminde ortak bir çözüm sunmakta ve ideale en yakın alternatif çözümü sunmaktadır. (Ertuğrul ve
Özçil).
Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution (TOPSIS) yöntemi (1981)
Hwang ve Yoon yardımıyla ile Chen ve Hwang tarafından geliştirilmiştir (Wei, 2010, 182). Az sayıda
girdi parametresi ile kolay anlaşılabilen sonuç sunan TOPSIS yönteminde, seçilen alternatifin ideal
çözüme en yakın olması beklenirken, ideal çözüm olamayan alternatife en uzak olması beklenir
(Özdemir, 2015: 134).
ELECTRE (ELimination and Choice Expressing REality) yöntemi, ilk olarak Benayoun ve
arkadaşları tarafından önerilmiştir (Öztel 2016: 58). ELECTRE yönteminin temelinde, her bir kritere
göre alternatiflerin ikili karşılaştırmalarını kullanarak “üstünlük ilişkisi” kurulması yatmaktadır. İki
alternatif 𝐴𝐴𝑖𝑖 ve 𝐴𝐴𝑗𝑗 olsun ve bu iki alternatifin aralarındaki üstünlük ilişkisi; nicel olarak i nci alternatif j
inci alternatife baskın olmasa bile, karar verici tarafından 𝐴𝐴𝑖𝑖 alternatifini daha iyi olarak değerlendirmesi
olarak tanımlanarak 𝐴𝐴𝑖𝑖 → 𝐴𝐴𝑗𝑗 biçiminde ifade edilir (Roy ve dig. 1973: 55). Herhangi bir alternatif, diğer

alternatiflere bir veya daha fazla kriterde üstünlük sağlıyor ve kalan kriterlerde eşit oluyorsa bu
alternatife baskın denir.
Nesnel ağırlık belirlemede eğer karar matrisinin verileri mevcutsa Entropi yöntemi
kullanılabilir. Entropi mtodu mevcut veri setinin sunduğu yararlı bilginin miktarını ölçmek amacıyla
kullanılmaktadır (Wu - Sun ve diğ. 2011: 5163). Entropi kavramı fiziki bilimler ve sosyal bilimlerde
kullanılmaktadır. Belirsizliğin ölçümü olarak nitelenen entropi işlem basamakları Shannon (1948)
tarafından aşağıdaki eşitlik ile verilmiştir:
𝑆𝑆(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , … , 𝑝𝑝𝑛𝑛 )=−𝑘𝑘 ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑗𝑗 ln 𝑝𝑝𝑗𝑗 (2.83)

İfadede yer alan k bir sabit katsayıdır. Entropi metodu ilk olarak istatistiksel mekanikte
1

kullanıldığından, 𝑝𝑝𝑗𝑗 olasılık dağılımının entropisi olarak isimlendirilmiştir. Bütün 𝑝𝑝𝑗𝑗 değerleri 𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝑛𝑛
değerini alırsa 𝑆𝑆(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , … , 𝑝𝑝𝑛𝑛 ) ‘da en büyük değeri alır.

ANALİZ, BULGU VE DEĞERLENDİRMELER

Araştırmaya, birleşik yakıt tüketimi, motor silindir hacmi, CO2 emisyon değeri, hava yastığı
sayısı, fiyatı, torku ve gövde tipi olmak üzere 7 kriter dahil edilmiş ve 8 alternatif araç markası
değerlendirilmiştir. Kriterler ENTROPİ yöntemi ile ağırlıklandırılmış ve uygulama adımlarına ait
sonuçları aşağıda verilmiştir.
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Etropi ve diğer yöntem hesaplamalarında kullanılan başlangıç matrisi Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Başlangıç Matrisi
Birleşik
Yakıt
Tüketimi
l/100
km)
hibrit
3,8
3,9
3,9
3,8
3,8
3,9
3,6
5,5

Motor ve
Şanzıman

1.Alternatif
2.Alternatif
3.Alternatif
4.Alternatif
5.Alternatif
6.Alternatif
7.Alternatif
8.Alternatif

1,8
1,5
1,6
1,8
1,6
1,6
1,8
1,6

Gövde
Tipi
(Kapı
Sayısı)

CO2
Emisyon
Salımı
(gr/km)

Tork
(Nm)

hava
yastığı

Fiyat (TL)

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

84,0
87,0
92,0
86,0
88,0
92,0
94,0
153,0

90,0
74,0
105,0
122,0
141,0
105,0
136,0
125,0

7,0
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

178800,0
155700,0
197700,0
201400,0
130900,0
177000,0
274000,0
164800,0

Tablo 1 verileri Entropi yöntemi kullanılarak normalize edilmiş ve Tablo 2 de bu işleme ait
sonuçlar sunulmuştur.
Tablo 2. Entropi Yöntemi Normalize Edilmiş Matris
Normalize Edilmiş Matris
1.Kriter

2.Kriter

3.Kriter

4.Kriter

5.Kriter

6.Kriter

7.Kriter

1.Alternatif

0,1353

0.118

0.125

0,1082

0,1002

0,1373

0,1208

2.Alternatif

0,1128

0,1211

0.125

0,1121

0,0824

0,1373

0,1052

3.Alternatif

0,1203

0,1211

0.125

0,1186

0,1169

0,1373

0,1336

4.Alternatif

0,1353

0.118

0.125

0,1108

0,1359

0,1176

0,1361

5.Alternatif

0,1203

0.118

0.125

0,1134

0.157

0,1176

0,0884

6.Alternatif

0,1203

0,1211

0.125

0,1186

0,1169

0,1176

0,1196

7.Alternatif

0,1353

0,1118

0.125

0,1211

0,1514

0,1176

0,1851

8.Alternatif

0,1203

0,1708

0.125

0,1972

0,1392

0,1176

0,1113

Entropi katsayısı 0,4808 olarak elde edilmiş ve modele ait ağırlık katsayıları aşağıda
sunulmuştur.
Tablo 3. Kriter Ağırlıkları
ENTROPY Değerleri
e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

0,9989

0,9957

1,0000

0,9897

0,9908

0,9986

0,9895

Belirsizlik Katsayıları
1-e1

1-e2

1-e3

1-e4

1-e5

1-e6

1-e7

0,0011

0,0043

0,0000

0,0103

0,0092

0,0014

0,0105

Kriter Ağırlıkları
w1

w2

w3

w4

w5

w6

w7

0,0291

0,1181

0,0000

0,2792

0,2495

0,0373

0,2868
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Elde edilen kriter ağırlıkları kullanılarak alternatifler VIKOR yöntemi ile sıralanmıştır. Aynı
şekilde alternatifler ağırlık değerleri kullanılmadan da VIKOR yöntemiyle sıralanmış ve elde edilen
sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Tablo 4. Entropi İle Ağırlıklandırılmış VIKOR Yöntemi Sonuçları
Qi (q=0,00)
5,0000
6,0000
2,0000
4,0000
1,0000
2,0000
8,0000
7,0000
0,3879
0,0000
0,3879

Alternatifler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Q(A^2)
Q(A^1)
Q(A^2)Q(A^1)
DQ
Koşul 1
Koşul 2

Sıralama Sonuçları ve Koşullar
Qi (q=0,25)
Qi (q=0,50)
Qi (q=0,75)
5,0000
5,0000
4,0000
6,0000
6,0000
6,0000
4,0000
4,0000
5,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
3,0000
3,0000
7,0000
7,0000
7,0000
8,0000
8,0000
8,0000
0,4056
0,3944
0,3832
0,0000
0,0000
0,0000
0,4056
0,3944
0,3832

Qi (q=1,00)
3,0000
6,0000
5,0000
2,0000
1,0000
4,0000
7,0000
8,0000
0,3719
0,0000
0,3719

0,1429
DOĞRU
DOĞRU

0,1429
0,1429
0,1429
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
Qi (q=0) için en iyi alternatif 5.Alternetiftir.
Qi (q=0.25) için en iyi alternatif 5.Alternetiftir.
Qi (q=0.5) için en iyi alternatif 5.Alternetiftir.
Qi (q=0.75) için en iyi alternatif 5.Alternetiftir.
Qi (q=1) için en iyi alternatif 5.Alternetiftir.

0,1429
DOĞRU
DOĞRU

Tablo 5. VIKOR Yöntemi Sonuçları (Ağırlıklandırılmamış)
Alternatifler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Q(A^2)
Q(A^1)
Q(A^2)-Q(A^1)
DQ
Koşul 1
Koşul 2

Qi (q=0,00)
Qi (q=0,25)
Qi (q=0,50)
Qi (q=0,75)
2,00
2,00
1,00
1,00
3,00
5,00
5,00
6,00
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
7,00
7,00
8,00
7,00
6,00
5,00
3,00
8,00
8,00
8,00
0,25
0,19
0,13
0,19
0,00
0,06
0,13
0,06
0,25
0.125
0,00
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
Qi (q=0) için en iyi alternatif 3.Alternetiftir.
Qi (q=1) için en iyi alternatif 1.Alternetiftir.

Qi (q=1,00)
1,00
6,00
4,00
3,00
2,00
7,00
5,00
8,00
0,21
0,00
0,21
0,14
DOĞRU
DOĞRU

Tablo 4 ve 5 sonuçları incelendiğinde, VIKOR yöntemi ile elde edilen sonuçlar arasındaki
sonuçların tutarsız olduğu görülmektedir. Sıralama sonuçları arasındaki korelasyon ise
6.∑ 𝑑𝑑 2

1 − 𝑛𝑛.(𝑛𝑛2 −1)
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eşitliği ile hesaplanmıştır. q=0 için 0,51 ve q=1 için 0,76 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 6. Entropi İle Ağırlıklandırılmış TOPSIS Yöntemi Sonuçları
Alternatifler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si
SiCi
0,04704
0,08814
0,65201
0,05359
0,09270
0,63368
0,04612
0,07870
0,63052
0,04067
0,08734
0,68229
0,00510
0,11415
0,95724
0,03821
0,08497
0,68981
0,07743
0,07818
0,50239
0,07465
0,07052
0,48577
SONUÇ: En yüksek Ci (0.95724) değerine sahip 5 nolu alternatif eniyi
alternatiftir.

Tablo 7. TOPSIS Yöntemi Sonuçları (Ağırlıklandırılmamış)
Alternatifler
Si
SiCi
0,026134
0,050428
0,658656
1.
0,031796
0,051342
0,617552
2.
0,025632
0,045188
0,638068
3.
0,022782
0,050180
0,687755
4.
0,010392
0,062929
0,858267
5.
0,023238
0,047476
0,671380
6.
0,040719
0,047582
0,538861
7.
0,044744
0,037709
0,457339
8.
SONUÇ: En yüksek Ci (0.858267) değerine sahip 5 nolu alternatif eniyi alternatiftir.

Tablo 6 ve 7 sonuçları incelendiğinde, TOPSIS yöntemi ile elde edilen sonuçlar arasındaki
sonuçların tutarlı olduğu görülmektedir. Sıralama sonuçları arasındaki korelasyon ise
6.∑ 𝑑𝑑 2

1 − 𝑛𝑛.(𝑛𝑛2 −1)

eşitliği ile 0,96 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 8. Entropi İle Ağırlıklandırılmış ve Ağırlıklandırılmamış ELECTRE Yöntemi Sonuçları
ALTERNATİF
TOPLAM
1,0000
1.ALTERNATİF
1,0000
2.ALTERNATİF
1,0000
3.ALTERNATİF
3,0000
4.ALTERNATİF
7,0000
5.ALTERNATİF
3,0000
6.ALTERNATİF
0,0000
7.ALTERNATİF
0,0000
8.ALTERNATİF
TOPLAM DEĞERİ EN YÜKSEK
OLAN 5.ALTERNATİF EN İYİ
ALTERNATİFTİR.

ALTERNATİF TOPLAM
1.Alternatif
3,00000
2.Alternatif
1,00000
3.Alternatif
2,00000
4.Alternatif
3,00000
5.Alternatif
6,00000
6.Alternatif
1,00000
7.Alternatif
0,00000
8.Alternatif
0,00000
Toplam Değeri En yüksek
Olan 5.Alternatif En İyi
Alternatiftir.
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Aynı şekilde Tablo 8 sonuçları incelendiğinde, ELECTRE yöntemi ile elde edilen sonuçlar
arasındaki sonuçların tutarlı olduğu görülmektedir. Sıralama sonuçları arasındaki korelasyon ise 0,88
olarak hesaplanmıştır.

Sonuç
Çok ölçütlü karar verme yöntemleri çeşitli normalizasyon yöntemleri kullanarak işletmelere
çeşitli alternatifler arasından seçim yapma imkanı sunmaktadır. Bireysel olarak aldığımız en küçük
kararlarda bile her ne kadar bilimsel adımlar izlemesek de alternatifleri kriter değerlerine göre
değerlendirir ve elemeler yaparız. Ancak alternatif sayısı ve kriter sayısı arttığında seçme işlemini
bilimsel metotlarla yapmak daha isabetli karar almamızı sağlayacaktır. Ayrıca her karar verici kriterlere
aynı derecede önem vermemekte, kendisi için önemli olan kriteri sağlayan alternatife öncelik
vermektedir. Karar problemlerinde de kriterler ağırlıklandırılırken bir çok yöntem kullanılabilmektedir.
Bu yöntemler içinden kriterleri, problemi açıklama derecesine göre ağırlıklandıran Entropi yöntemi
kullanılmıştır. Entropi yöntemi ile alternatiflere ait kriterler ağırlıklandırılmıştır. VIKOR, TOPSIS ve
ELECTRE yöntemlerinde bu ağırlıklar kullanılmıştır. Bu yöntemlerden elde edilen ağırlıklı sıralamalar
ile ağırlıklandırılmayan sıralamalar karşılaştırılmıştır. Korelasyon katsayısı VIKOR yönteminde düşük
çıkmış, ELECTRE ve TOPSIS yönteminde oldukça yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla ENTROPİ yöntemi
ile kriter ağırlıklandırmanın VIKOR yöntemi sonuçlarını değiştirdiği ancak TOPSIS ve ELECTRE
yöntemleri sonuçlarını etkili düzeyde değiştirmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca elde edilen sonuçlara göre 5 numaralı alternatif olan Kia Niro, en iyi alternatif olarak
seçilmiştir. Bu sonuçlara göre hibrit model problemi için, bu kriterler doğrultusunda en iyi alternatif Kia
Niro’dur.
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Abstract
Multi-criteria decision-making methods (CCKV) are used in many areas to solve decision-making
problems, to list alternatives according to certain criteria and to select the best alternative. Multiple
CCPV methods can be used in the same selection or sequencing problems, and the results of these
methods may vary. In this study, 3 different methods were used and the results were compared.
In this study, data from D8 (Developing Eight) countries were used. Five generally accepted criteria
from the World Bank database were used to rank these countries.
These 8 alternatives are listed with TOPSIS, VIKOR and ELECTRE methods. According to the results
of the study, Malaysia was the first and Nigeria was the last in all three methods. Although the first and
last ranking results were the same in all three methods, differences were found in the other ranking
results.
Keywords: D8 Countries, ELECTRE, MCDM.

Özet
Çok kriterli karar verme yöntemleri (ÇKKV), birçok alanda karar verme problemlerinin çözümünde,
belirli ölçütler doğrultusunda alternatiflerin sıralanmasında, en iyi alternatifin seçilmesinde
kullanılmaktadır. Aynı seçim ya da sıralama problemlerinde birden fazla ÇKKV yöntemi
kullanılabilmekte, kullanılan yöntemlerin sonuçları farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada da
farklı 3 yöntem kullanılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır.
Çalışmada D8 (Developing Eight) ülkelerine ait veriler kullanılmıştır. Dünya Bankası veri tabanından
elde edilen, genel kabul görmüş beş kriter bu ülkelerin sıralanmasında kullanılmıştır.
TOPSIS, VIKOR ve ELECTRE yöntemleriyle bu 8 alternatif sıralanmıştır. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre her üç yöntemde de Malezya ilk sırada, Nijerya ise son sırada yer almıştır. İlk ve son
sıralama sonuçları her 3 yöntemde de aynı çıkmasına rağmen, diğer sıralama sonuçlarında farklılıklar
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: D8 Ülkeleri, ELECTRE, ÇKKV.

INTRODUCTION
The European Union is the largest and most progressive example of economic
integration. Today, there are global organizational groups based on economic cooperation,
usually regional. Developing Eight (D8) is an international group with 8 Turkish developing
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countries established by the initiative of Islamic countries. D8 is a group starring in Turkey.
and is an Islamic cooperation organization consisting of Iran, Pakistan, Bangladesh, Malaysia,
Indonesia, Egypt and Nigeria. As can be seen from the member countries, it can be said that D8 is a global organization rather than regionalism. The member countries are not only composed
of the countries in the same region, but also the countries that are located in different and distant
regions are included in this organization and integration is tried to be achieved (Arslan, 2014:
181).
The cooperation between the D-8 countries is mainly divided into countries on a sectoral
basis. Turkey, industry, health and the environment; Bangladesh rural development; Indonesia
fighting poverty and human resources; Iranian science and technology, Malaysian finance,
banking and privatization; Egyptian trade; Nigeria energy; Pakistan coordinates cooperation in
agriculture and fisheries.
In this study, 8 countries were ranked using different methods according to the 5 criteria
determined.
RESEARCH METHOD
In this study, VIKOR, TOPSIS and ELECTRE methods are used. D 8 countries are
listed with these methods.
Yu (1973) and Zeleny (1982) laid the foundations of the VlseKriterijumska
Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) method developed for the optimization of
multi-criteria complex systems. The VIKOR method offers a common solution to a decisionmaking problem with contradictory criteria and offers the closest alternative solution to the
ideal. (Ertuğrul ve Özçil).
The Ideal Solution (TOPSIS) method (1981) was developed by Chen and Hwang with
the help of Hwang and Yoon (Wei, 2010, 182). The TOPSIS method, which provides an easily
understandable result with a small number of input parameters, is expected to be the closest to
the ideal solution while the selected alternative is expected to be the farthest from the non-ideal
solution (Özdemir, 2015: 134).
ELECTRE (ELimination and Choice Expressing REality) method was first proposed by
Benayoun et al (Öztel 2016: 58). The basis of the ELECTRE method is the use of binary
comparisons of alternatives according to each criterion and the establishment of a “superiority
relationship yat. Let the two alternatives be A_i and A_j, and the superiority relationship
between these two alternatives; even if the i th alternative is not dominant to the j th alternative,
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it is defined as 𝐴𝐴𝑖𝑖 → 𝐴𝐴𝑗𝑗 by the decision maker to evaluate the alternative A_i better (Roy et al.

1973: 55). If any alternative outperforms one or more criteria and is equal to the remaining
criteria, this alternative is called dominant.
Alternative and Criteria Used in Research
D-8 countries; Turkey, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Egypt, Nigeria and

Pakistan is taken as an alternative.
One of the most important problems in measuring financial development is the
determination of the most appropriate criteria. At the root of this problem is the wide variety of
financial development such as the economic capacity and ability of a country. It is also difficult
to measure and compare these indicators effectively and efficiently. The financial capacities of
countries vary depending on the structural framework, the amount of financial markets, and
their implementation and calculation. Different indicators have been taken into consideration
in studies on financial development (Nik et al. 2013). In this study, the 5 most preferred criteria
were included in the study. Criteria data were obtained from the World Bank database
(https://data.worldbank.org/). Data for the period of 2016 were used as criterion value.
The criteria used to rank the D8 countries are as follows: Stock market capitalization to
GDP, Stock deposits to GDP, Bank deposits to GDP, Liquid liabilities to GDP and the ratio of
liquid debt to GDP (%).
Broad Money Supply As Percentage Of GDP: This rate is one of the oldest and most
efficient financial indicators applied. This indicator measures the degree of making money in
the economy (Kar et al., 2011). This ratio measures the size of the financial system in the
country (Nik et al., 2013). Broad currency (IFS line 35L..ZK) is the sum of the currency outside
the banks. This criterion includes the demand for deposits, except that of the central
government, time, savings and foreign currency deposits of non-central sectors, bank and travel
checks, and other securities data such as deposits and commercial papers. Bittencourt (2012),
Odhaimbo (2009), Ferda (2007), Kar et al. (2011), Zaman et al. (2012), Al-Yousif (2002), Gelb
(1989) and King and Levine (1993) used this criterion to measure financial development.
Stock market capitalization to GDP (%): The ratio of the stock market to GDP. It is a
ratio used to determine whether a market is low compared to the historical average or if its
current value is low. This ratio can be used to focus on specific markets, such as the US market,
or it can be used as a measure for the global market, depending on which values are used in the
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calculation. This indicator has an important role in the capital allocation of the stock markets
of different countries to the private sector (Shahbaz et al. 2008).
Bank deposits to GDP (%): The ratio of bank deposits to GDP. Ferda (2007), Qayyum
(2007), Khan and Demetriades et al. (1996) used this indicator for financial development.
Liquid liabilities to GDP (%): Liquidity is the ratio of liabilities to GDP. Liquid debts
are known as broad currency or M3. This criterion includes the sum of money and deposits in
the central bank (M0), transferable deposits and electronic currency (M1), time and savings
deposits, foreign currency transferable deposits, deposit documents and securities repo
contracts (M2), includes time deposits, commercial papers and shares of investors or mutual
funds.
Private credit by deposit money banks and other financial institutions to GDP (%):
Monthly CPI values of GDP, period-end CPI and average annual CPI are used in the calculation
of this ratio by deposit banks and other private credit institutions and local currency. Kar et al.
(2011), Colombage (2009), Khan and Senhadji (2003), Zaman et al. (2012) and Gregorio and
Guidotti (1995) used this criterion.
ANALYSIS, FINDINGS AND EVALUATIONS
Sperman rank correlation coefficient was used to compare the superiority before and
after the methods. Compared countries and criteria icons are taken as in Table 1.
Table 1. Criteria and Alternatives Icon
Broad money (% of GDP) (GSYİH yüzdesi olarak geniş para arzı)
Stock market capitalization to GDP (%) (Borsa büyüklüğünün GSYİH'ye oranı)
Bank deposits to GDP (%) (Banka mevduatı GSYİH'ye oranı)
Liquid liabilities to GDP (%) (Likit borçların GSYİH'ye oranı)
Private credit by deposit money banks and other financial institutions to GDP (%)
Turkey
Iran, Islamic Rep.
Pakistan
Bangladesh
Malaysia
Indonesia
Egypt, Arab Rep.
Nigeria

K1
K2
K3
K4
K5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

The initial matrix used to calculate the methods is given in Table 2.

A1
A2

Table 2. Initial Matrix of Criteria Values for Alternatives
K1
K2
K3
K4
K5
46.335
44.341
60,9444
19,8055
55,6044
80,1598
82.944
60,7518
23,2541
90,4004
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A3
A4
A5
A6
A7
A8

32,1522
44,3797
119,52
34,3831
69,4909
17,2662

42,9704
56,9249
127.992
34,0128
81.877
22,6541

15,4847
39,0383
119.992
31.872
28,0861
14,6596

28,0538
31,0044
120.667
41,8068
12.606
8,6625

65.848
57.180
130.535
40.357
98.136
24.723

The steps of the TOPSIS, VIKOR, and ELECTRE methods, which are multi-criteria
decision making techniques, were applied to the starting matrix of 8 alternatives in Table 2.
Table 3. TOPSIS Method Results
Si
SiCi
0,212636
0,077084
0,266064
A1
0,17494
0,126693
0,420024
A2
0,235349
0,05387
0,18626
A3
0,209093
0,070555
0,252299
A4
0
0,278018
1
A5
0,223676
0,058745
0,208005
A6
0,209029
0,108826
0,342376
A7
0,278018
0
0
A8
CONCLUSION: Alternative 5 with the highest Ci (1) value is the best alternative.

As shown in Table 3, the 5th alternative with the highest Ci value is the first and the 8th
alternative is the last.
Table 4. VIKOR Method Results
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Q(A^2)
Q(A^1)
Q(A^2)Q(A^1)
DQ
Koşul 1
Koşul 2

Qi (q=0,00)
5
3
7
2
1
4
6
8
0,8005
0
0,8005

Qi (q=0,25)
4
2
7
3
1
5
6
8
0,7835
0
0,7835

Qi (q=0,50)
5
2
7
3
1
6
4
8
0,6973
0
0,6973

Qi (q=0,75)
5
2
7
4
1
6
3
8
0.611
0
0.611

0,1429
0,1429
0,1429
0,1429
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
The best alternative is 5. Alternative for Qi (q = 0).
The best alternative is 5. Alternative for Qi (q=0.25).
The best alternative is 5. Alternative for Qi (q=0.5).
The best alternative is 5. Alternative for Qi (q=0.75).
The best alternative is 5. Alternative for Qi (q=1).

Qi (q=1,00)
5
2
6
4
1
7
3
8
0,5248
0
0,5248
0,1429
DOĞRU
DOĞRU
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As can be seen in Table 4, the results were obtained close to each other according to the
q values used in the VIKOR method. The results also provided acceptance conditions for all q
values.
Tablo 5. ELECTRE Method Results
Toplam
A1
2
A2
6
A3
1
A4
2
A5
7
A6
1
A7
2
A8
0
The 5th Alternative with the Highest Total Value is the Best Alternative.

Likewise, according to the results of ELECTRE method in Table 4, the 5th alternative
was the best alternative.
The tables are presented in Table 6 to compare the consistency of the results obtained
from the three methods used.
Table 6. Results from TOPSIS, VIKOR, ELECTRE methods
ALTERNATİFLER
TURKEY
IRAN, ISLAMİC REP.
PAKİSTAN
BANGLADESH
MALAYSİA
INDONESİA
EGYPT, ARAB REP.
NİGERİA

TOPSIS
4
2
7
5
1
6
3
8

VIKOR
5
2
7
3
1
6
4
8

ELECTRE
6
2
7
6
1
7
6
8

The correlation coefficients of these results were calculated and presented in Table 7.
Table 7. The correlation coefficient of the results obtained from the methods
Correlations

SPEARMAN'S
RHO

TOPSIS

VIKOR

ELECTRE

TOPSIS

Correlation Coefficient

1,000

,929**

,970**

VIKOR

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient

.
8
,929**

,001
8
1,000

,000
8
,970**

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient

,001
8
,970**

.
8
,970**

,000
8
1,000

ELECT
RE
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Sig. (2-tailed)
,000
N
8
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

,000
8

.
8

As can be seen in Table 7, the correlation coefficient of the results obtained from the
methods is quite high. Therefore, it can be said that the results are consistent.
According to the results, Malesya ranked first among D8 countries according to 2016
financial data. Likewise, Iran took the 2nd place. Nigeria took the last place.
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REEL DÖVİZ KURU TURİZM GELİRLERİ İLİŞKİSİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Gökhan KONAT
İnönü Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Mehmet TEMİZ
Fırat Üniversitesi
ÖZET
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeler, büyüme için yeterli düzeyde
yurtiçi sermayeye sahip değildir. Hizmetler sektörünün altında yer alan turizm sektörü, ülkeye
sağladığı döviz girişi ile bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Cari
işlemler açığını azaltmak ve istihdam düzeyini artırmak gibi özellikleri; turizmin gelişmekte
olan ülkeler için önemini bir kat daha artırmaktadır. Turizm gelirlerinde meydana gelen artışlar,
birçok makroekonomik gösterge üzerinde olumlu etki oluşturmaktadır. Ülke ekonomilerine
sağladığı faydaları dikkate aldığımızda, turizm gelirlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, reel döviz kurunun turizm gelirlerini belirleyen faktörlerden
biri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye için reel döviz kuru ve turizm gelirleri
arasındaki ilişki 2012:01-2019:06 dönemine ait aylık veriler yardımıyla incelenmektir.
Analizde kullanılan veri setine Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS)
ulaşılmıştır.
Çalışmada öncelikle serilere hem kırılmaları dikkate almayan hem de kırılmaları dikkate alan
birim kök testleri uygulanmıştır. Uygulanan birim kök testleri neticesinde serilerin birinci
farkları alındıktan sonra durağan oldukları görülmüştür. Ardından gerçekleştirilen Engle
Granger (1987) Eşbütünleşme Testi sonuçlarına göre seriler arasında uzun dönemde anlamlı bir
ilişki gözlenmemiştir. Son aşamada yapılan Toda Yamamoto (1995) Nedensellik Testi
sonuçlarına göre reel döviz kuru ve turizm gelirleri arasında nedensellik ilişkisi
bulunamamıştır. Elde edilen sonuçlar, analiz döneminde reel döviz kurunun turizm gelirlerini
belirlemede etkisinin bulunmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, Turizm gelirleri, Birim Kök Testi, Eşbütüleşme,
Nedensellik
GİRİŞ
Dünya Turizm Örgütü verileri ışığında; 1950 yılı itibariyle turizm aktivitelerine
katılanların sayısı 25 milyon kişi iken bu sayı 1980 yılı itibariyle 278 milyon kişiye, 2010 yılı
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itibariyle 950 milyon kişiye ve son olarak 2018 yılına geldiğimizde 1.4 milyar kişiye ulaşmıştır.
1950 yılı itibariyle 2 milyar ABD doları seviyesindeki turizm gelirleri; 1980 yılına gelindiğinde
104 milyar ABD doları, 2010 yılına gelindiğinde 919 milyar ABD doları ve son olarak 2018
yılına gelindiğinde 1,7 trilyon ABD doları seviyelerine ulaşmıştır (UNWTO, 2019). Bu
rakamlar sektörün yıllar içerisinde kaydettiği gelişimi açık bir şekilde göstermektedir.
Türkiye 2018 yılı itibariyle giriş yapan uluslararası turist sayısına bakıldığında 46
milyon kişi ile ilk 10 ülke içerisinde 6. Sırada yer almaktadır. Bir önceki yıla göre %22’lik
artışla diğer ülkelerin artış oranlarına ciddi oranda fark atmış durumdadır (UNWTO, 2019). Bu
olumlu tablonun görülmesinde uluslararası ziyaretçiler için elverişli döviz kurlarının oluşması
etkili olmuştur. Türkiye, ziyaretçi sayısında altıncı sırada olmasına rağmen elde edilen turizm
gelirleri sıralamasında 12. Sırada yer almaktadır. Bu durum, sunulan turizm hizmetlerin katma
değer oluşturmada yetersiz olduğu şeklinde değerlendirilebilir.
Turizm gelirleri; oluşturduğu olumlu etkiler sayesinde, Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkeler için önemini her geçen gün artırmaktadır. Ülkeye sağladığı döviz girişi ile birlikte
sermaye birikimine katkı sağlayarak ekonomik büyüme için gerekli şartları oluşturmaktadır.
Bir ülkeye yönelen turist sayısını ve elde edilen turizm gelirlerini etkileyen birçok faktör
mevcuttur. Bunlar arasında; güvenlik, turizm faaliyetlerinin çeşitliliği, konaklama imkanları,
ürün fiyatları ve döviz kurlarında değişimler sayılabilir. Bu faktörlerden döviz kuru yabancı
ziyaretçiler için gittikleri ülkede satın alım gücünü etkilediği için ayrı bir öneme sahiptir. Bu
çalışmada, Türkiye için reel döviz kuru ve turizm gelirleri arasındaki ilişki 2012:01-2019:06
dönemine ait aylık veriler yardımıyla incelenmektir.

LİTERATÜR ÖZETİ
Türkiye için reel döviz kuru ile turizm gelirleri arasındaki ilişkinin araştırıldığı amprik
çalışmalarda farklı değişkenlerin ve ekonometrik yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu
bölümde reel döviz kuru ile turizm gelirlerinin ilişkisini tespit etmeye yönelik çalışmalara yer
verilmektedir.
Uğuz ve Topbaş (2011), 1990-2010 dönemine ilişkin Türkiye için turizm talebi ile döviz
kurlarının ilişkisini Johansen Eşbütünleşme Testi yardımıyla incelemişlerdir. Elde edilen
bulgular, turizm talebi ile döviz kuru ve kur oynaklığı arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki
olduğunu göstermiştir. Kara vd. (2012), turizm gelirleri ile makroekonomik değişkenler
arasındaki ilişkiyi 1992-2011 arası veriler yardımıyla analiz etmişlerdir. Nedensellik test
sonuçları döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır.
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Erkan vd. (2013), Türkiye’nin turizm gelirlerini belirleyen faktörleri tespit etmek için 20052012 yılları arasında aylık verileri kullandıkları çalışmada VAR analizi ve Granger nedensellik
testlerini uygulamışlardır. Analiz sonuçları, reel döviz kurunun turizm gelirleri üzerinde
etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Aktaş vd. (2014), Türkiye için kur oynaklığının turizm
gelirleri üzerindeki etkisini görmek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada 2003-2011 arası
aylık veriler kullanılmıştır. Çok değişkenli eşbütünleşme modeli sonucunda döviz kuru
oynaklığından turizm gelirlerine negatif yönlü bir etki olduğu ve uzun dönemde döviz kurları
ile turizm gelirleri arasında zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kılıç ve Bayar (2014),
Türkiye için 1994-2013 yılları arasında reel döviz kuru ile turizm gelirleri ve harcamaları
arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında Granger Nedensellik Testini uygulamışlardır.
Analiz sonuçları, değişkenler arasında pozitif uzun dönemli bir ilişkiyi gösterirken, nedensel
bir ilişki tespit edilememiştir. Şen ve Şit (2015), 2000-2012 yılları arasında Türkiye’de reel
döviz kurunun turizm gelirleri üzerindeki etkisini çeşitli nedensellik testleri yardımıyla analiz
etmişlerdir. Analiz sonuçları iki değişkenin birbirlerini karşılıklı olarak etkilediğini ortaya
koymuştur. Dinçer vd. (2015), 2002-2014 yılları arasında Türkiye için turizm sektörü gelirleri
ile reel efektif döviz kuru arasındaki ilişkiyi Johansen eşbütünleşme testi ile inceledikleri
çalışmada değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin tespit edilmediği ve nedensel ilişkinin
de bulunmadığı sonucuna varmışlardır. Koyuncu (2015), Türkiye’de turizm gelirleri ile
makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 1980-2014 dönemi için analiz ettiği çalışmada
Granger Nedensellik testinden faydalanmıştır. Elde edilen bulgular, turizm gelirlerinden döviz
kuruna tek yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Öncel vd. (2016)’nın Türkiye’de reel
döviz kuru ile turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada 2003-2015 dönemine
ait çeyrek bazlı verileri kullanmışlardır. Elde edilen bulgular değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin varlığını doğrularken, Toda-Yamamoto Nedensellik test sonuçlarına göre turizm
gelirlerinden reel döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.
Türkiye için reel döviz kuru ile turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi analiz eden son
yıllardaki çalışmalar iki değişken arasında zayıf bir ilişkinin olduğu yönünde kanıtlar
sunmaktadır.
VERİ SETİ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Türkiye için 2012:01-2019:06 dönemine ait aylık veriler kullanılarak reel
döviz kuru (RDK) ve turizm gelirleri (TUR) arasındaki ilişki incelenmektedir. Analizde
kullanılan veri setine Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS)
ulaşılmıştır. Çalışmada öncelikle öncelikle serilere hem kırılmasız hem de kırılmalı birim kök
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testleri uygulanmıştır. Kırılmasız birim kök testi olarak sırasıyla Dickey ve Fuller (1981) ve
Phillips ve Perron (1988) tarafından geliş ADF ve PP testleri uygulanmıştır. Kırılmalı birim
kök testi olarak ise Lee ve Strazicich (2003) tarafından geliştirilen LS birim kök testi
yapılmıştır. Ardından yapılan Engle ve Granger (1987) eşbütünleşme testi yapılmıştır. En son
aşamada ise Toda ve Yamamoto (2005) nedensellik analizi ile aralarındaki ilişki ortaya
konulmuştur.
Augmented Dickey Fuller (1981) Birim Kök Testi:
Literatüre ilk defa Dickey ve Fuller (1979) tarafından kazandırılan DF birim kök süreci
pür rassal yürüyüş süreci olarak bilinen yapı üzerinden hareketle hata terimi White-Noise (temiz
dizi) olduğu zaman zaman serisi değişkeninin de durağan olacağını söylemişlerdir. Basit bir
pür rassal yürüyüş süreci;
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝜙𝜙1 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡

(1)

şeklinde olup 𝜙𝜙1 = 1 olduğu zaman 𝑌𝑌𝑡𝑡 değişkeninin de durağan olacaktır. Yine Dickey ve

Fuller (1981) çalışmalarında DF birim kök sürecine ek bir katkı sağlayarak otokorelasyon
problemini ortadan kaldırmak için modeline bağımlı değişkenin gecikmelerini eklemişlerdir.
Model formuna gecikmeyi ekleyerek, aşağıdaki gibi sabitsiz ve trendsiz, sabitli ve sabitli ve
trendli formda önermişlerdir.
Δ𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝛼𝛼𝑖𝑖 Δ𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑡𝑡

(2)

Δ𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝛼𝛼𝑖𝑖 Δ𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡

(4)

Δ𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛿𝛿𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝛼𝛼𝑖𝑖 Δ𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 +

(3)

Burada otokorelasyonun derecesinin doğru belirlenmesi son derece önemlidir. Çünkü
hatalardaki otokorelasyonun ortadan kalkması gerekmektedir. Aksi takdirde sapmalı ve yanlı
sonuçlar elde edilebilir. Bu doğru belirleme ise gecikme sayısının doğru belirlenmesi ile
mümkündür. Bunu da model seçim kriterleri ya da genelden özele yöntemler ile
belirlenmektedir (Sevüktekin, Çınar, 2014). Testin hipotezi ise;
𝐻𝐻0 : 𝛿𝛿 = 0
𝐻𝐻1 : 𝛿𝛿 ≠ 0

şeklinde olup temel hipotez birim kökün varlığını alternatif hipotez ise durağanlığı
söylemektedir. En son aşamada ise 𝑡𝑡 istatistiği sınaması yapılmakta ve Dickey ve Fuller (1979)
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Monte-Carlo simülasyon çalışmalarına dayanarak oluşturdukları kritik değerler ile karşılaştırıp
karar verilmektedir.

Phillips Perron (1988) Birim Kök Testi:
Phillips Perron (1988) birim kök testi, ADF birim kök testine bir eleştiri getirerek hata
terimlerindeki otokorelasyonu ve değişen varyansı göz önünde bulunduran parametrik olmayan
bir test yöntemi önermişlerdir.
Δ𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑥𝑥𝑡𝑡 ′ + 𝑢𝑢𝑡𝑡

(5)

Süreci bu şekilde tanımlamışlar ve hipotezleri ise;

𝐻𝐻0 : 𝛼𝛼 = 0

𝐻𝐻1 : 𝛼𝛼 < 0

şeklinde kurmuşlardır. Burada yine temel hipotez birim kökün varlığından bahsetmektedir. Test
istatistiğinin dağılımı ADF birim kök süreci ile aynı olduğu için kritik değerlerle karşılaştırma
yapılır.
Lee- Strazicich (2003) Yapısal Kırılmalı birim kök testi:
Yapısal kırılma, bir zaman serisinin zamanın bir noktasında meydana gelen ani
değişimler olarak tanımlanabilir. Bu ani değişiklik ortalamadaki ya da zaman serisi sürecini
oluşturan diğer parametrelerdeki değişikliği içermektedir. Yapısal kırılmalara meydana gelen
deprem, sel vb. doğal afetler örnek verilebileceği gibi zamanda meydana gelen ekonomik
krizler ya da savaşlar da örnek verilebilir.
Literatürdeki hemen hemen bütün birim kök testlerinin temeli ADF birim kök testine
dayanmaktadır. Fakat Lee ve Strazicich (2003) yılında literatüre kazandırdığı birim kök
sürecinde yapısal kırılmayı dikkate alarak içsel belirlendiğini öne sürmüştür ve temeli Lagrange
Çarpanları (LM) birim kök testine dayanmaktadır. İki kırılmaya kadar izin veren testin süreci:
𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝑍𝑍𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑡𝑡

(6)

𝑒𝑒𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝑒𝑒𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡

şeklinde olup Burada 𝑍𝑍𝑡𝑡 , dışsal değişkenler vektörüdür ve 𝜀𝜀𝑡𝑡 ~𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎 2 ) ‘dır.

Düzeyde tek kırılma için Model A, iki kırılma için Model AA ve hem düzeyde hem de

eğimde tek kırılma için Model C ve iki kırılma için Model CC tanımlamaları yapmıştır. 𝐷𝐷𝑡𝑡

kukla değişken 𝑇𝑇𝐵𝐵 kırılma tarihini göstermek üzere ve Model A için;
𝐷𝐷𝑡𝑡 = �

1, 𝑡𝑡 ≥ 𝑇𝑇𝐵𝐵 + 1
ve 𝑍𝑍𝑡𝑡 = [1, 𝑡𝑡, 𝐷𝐷𝑡𝑡 ]′ şeklinde tanımlanır.
0, 𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖

Model C için;
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𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝐵𝐵 ,
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 = �
0,

Model AA için;
𝐷𝐷𝑗𝑗𝑡𝑡 = �

tanımlanır.

1,
0,

𝑡𝑡 ≥ 𝑇𝑇𝐵𝐵 + 1
𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑡𝑡 ≥ 𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵 + 1
𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

ve 𝑍𝑍𝑡𝑡 = [1, 𝑡𝑡, 𝐷𝐷𝑡𝑡 , 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 ]′ şeklinde tanımlanır.

j = 1,2

𝑍𝑍𝑡𝑡 = [1, 𝑡𝑡, 𝐷𝐷1𝑡𝑡 , 𝐷𝐷2𝑡𝑡 ]′ şeklinde

Model CC için;
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗 = �

𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵 ,
𝑡𝑡 ≥ 𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵 + 1
𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
0,

şeklinde tanımlanır.

j = 1,2

𝑍𝑍𝑡𝑡 = [1, 𝑡𝑡, 𝐷𝐷1𝑡𝑡 , 𝐷𝐷2𝑡𝑡 , 𝐷𝐷𝐷𝐷1𝑡𝑡 , 𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑡𝑡 ]′

Test sürecinin hipotezinde diğer kırılmalı birim köklerden farklı olarak hem temel
hipotezde hem de alternatif hipotezde yapısal kırılma mevcuttur. Yani;
𝐻𝐻0 : 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑘𝑘𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑘𝑘ö𝑘𝑘𝑘𝑘ü (𝛽𝛽 = 1)
𝐻𝐻1 : 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝛽𝛽 < 1)

İki kırılmalı LM birim kök test istatistiği LM prosedürü kullanılarak aşağıdaki gibi
tahmin edilebilir;
Δ𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛿𝛿 ′ Δ𝑍𝑍𝑡𝑡 + 𝜙𝜙𝑆𝑆̃𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

(7)

Burada 𝑆𝑆̃𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝜓𝜓�𝑥𝑥 − 𝑍𝑍𝑡𝑡 𝛿𝛿̃, t=2,…,T; 𝛿𝛿̃, Δ𝑦𝑦𝑡𝑡 ’nin Δ𝑍𝑍𝑡𝑡 üzerine kurulan regresyonundan

elde edilen katsayılardır. 𝜓𝜓�𝑥𝑥 , 𝑦𝑦1 − 𝑍𝑍1 𝛿𝛿̃ ile elde edilir.
Engle-Granger Eşbütünleşme Testi:

Eşbütünleşme uzun dönem denge ilişkisi anlamına gelmektedir. Yani iki veya daha fazla
durağan olmayan ekonomik değişkenin uzun dönemde bir denge değerine ulaşması ve bu
ekonomik değişkenlerin doğrusal bileşenlerinin durağan olmasıdır. ilk olarak Granger (1981)
tarafından ortaya atılan eşbütünleşme kavramı, Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen
bir test ile literatüre kazandırılmıştır.

Bu test iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada

bahsedilen ekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki;
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

(8)

şeklinde kurulur ve bu model en küçük kareler (EKK) yöntemi ile tahmin edilir. Burada 𝑢𝑢𝑡𝑡 hata
terimidir ve dikkat edilmesi gereken husus 𝑌𝑌𝑡𝑡 ve 𝑋𝑋𝑡𝑡 ekonomik değişkenlerin birinci dereceden

durağanlığa sahip olması gerekmektedir. İkinci aşamada yapılan denklem tahmininden sonra
hata terimi bulunur ve bulunan bu hata teriminin durağanlığı (4) nolu ADF denklemi ile
araştırılır ve bulunan 𝑡𝑡 istatistikleri McKinnon (1996) kritik değerleri ile karşılaştırılarak karara
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varılır. Eğer hata terimi durağan yani I(0) ise bu ekonomik değişkenlerin eşbütünleşik olduğu
yani uzun dönemli denge ilişkisine sahip olduğu söylenir.
Toda-Yamamoto (1995) Nedensellik Analizi:
Toda-Yamamoto (1995) tarafından literatüre kazandırılan bu test bildik diğer
nedensellik testlerinden farklı olarak serilerin bütünleşme mertebelerine bakılmaksızın
uygulanabilmektedir. Ayrıca seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi önemli olmadığını
söylemişlerdir. Test prosedüründe 𝑘𝑘 gecikmeli VAR modeli;

𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝜆𝜆1 + ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝛽𝛽1𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑𝑗𝑗=𝑘𝑘+1
𝛽𝛽1𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑗𝑗 + ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝛼𝛼1𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑗𝑗=𝑘𝑘+1 𝛼𝛼1𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑗𝑗 + 𝜀𝜀1𝑡𝑡

𝑘𝑘
𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜆𝜆2 + ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝛿𝛿2𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑗𝑗=𝑘𝑘+1 𝛿𝛿2𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑗𝑗 + ∑𝑖𝑖=1 𝜗𝜗2𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑𝑗𝑗=𝑘𝑘+1 𝜗𝜗2𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑗𝑗 + 𝜀𝜀2𝑡𝑡

(9)
(10)

şeklinde kurulur. Burada en uygun 𝑘𝑘 gecikmesi bilgi kriterleri yardımıyla belirlenmektedir.

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, maksimum bütünleşme derecesini göstermektedir. Toda-Yamamoto nedensellik
testinde tahmin edilecek 𝑘𝑘 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 dereceden bir VAR modeline dayalı Wald testlerinin 𝜒𝜒 2

dağılımına sahip olduğunu göstermiştir. Testin hipotezleri ise;

𝐻𝐻0 : 𝑌𝑌 ′𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑋𝑋 ′𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦.
𝐻𝐻1 : 𝑌𝑌 ′𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑋𝑋 ′𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ğ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣.

𝑌𝑌’den 𝑋𝑋’ye doğru Granger nedenselliğin varlığını test etmek için Wald istatistiği

kullanılarak (9) nolu denklemdeki 𝛼𝛼1𝑖𝑖 katsayısının sıfırdan farkl olup olmadığı test

edilmektedir. Aynı şekilde 𝑋𝑋’ten 𝑌𝑌’ye doğru nedenselliği araştırırken de 𝜗𝜗2𝑖𝑖 katsayısının

sıfırdan farklı olup oladığı test edilmektedir. En son aşama kara aşaması olup, eğer katsayılar
sıfırdan farklı ise nedensellik ilişkisinden bahsedilir.
BULGULAR
Bu bölümde çalışmada gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen sonuçlara yer
verilmektedir.
Tablo 1: Augmented Dickey Fuller (1981) Birim Kök Test Sonuçları
Değişken
TUR

Kritik Değer

ADF Test İstatistikleri
-0.200 [9]

(%1)

(%5)

(%10)

-2.594

-1.945

-1.614

(0 611)
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∆TUR

-2.048 [11]**

-2.594

-1.945

-1.614

RDK

(0 039)
-2.877
[1]

-4.066

-3.462

-3.157

∆RDK

(0 1[11]***
)
-4.112

-4.082

-3.469

-3.162

(0 009)
Not: Köşeli parantez içindeki değerler, değişkenlerin
genelden özele yöntemi ile belirlenmiş uygun gecikme uzunluğunu belirtmektedir.
Normal parantez içindeki ifadeler olasılık değerlerini göstermektedir. *, ** ve *** sırasıyla; %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı
ifade etmektedir.

Augmented Dickey Fuller (1981) birim kök test sonuçlarına göre turizm gelirleri
serisinin düzeyde birim köke sahip olduğu, birinci farkı alındıktan sonra %5 seviyesinde
durağan hale geldiği görülmektedir. Aynı şekilde reel döviz kuru serisinin düzeyde birim kök
içerdiği, birinci farkı alındıktan sonra %1 seviyesinde durağan hale geldiği görülmektedir.
Dolayısıyla her iki seri de I(1)’dir.
Tablo 2: Phillips Perron Birim Kök Test Sonuçları
Değişken

Kritik Değer

PP Test İstatistikleri
(%1)

(%5)

(%10)

TUR

-1.317

-2.591

-1.944

-1.614

∆TUR

(0 172)
-6.443***

-2.594

-1.945

-1.614

RDK

(0
000)
-2.579

-4.064

-3.461

-3.157

∆RDK

(0 291)
-7.484***

-4.066

-3.462

-3.157

(0 000)
Not: Köşeli parantez içindeki değerler, değişkenlerin
genelden özele yöntemi ile belirlenmiş uygun gecikme uzunluğunu belirtmektedir.
Normal parantez içindeki ifadeler olasılık değerlerini göstermektedir. *, ** ve *** sırasıyla; %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı
ifade etmektedir.

Phillips Perron birim kök test sonuçları Augmented Dickey Fuller birim kök testi ile
aynı yönde sonuçlar vermiştir. Her iki seri de I(1)’dir.
Tablo 3: Lee-Strazicich Yapısal Kırılmalı Birim Kök Test Sonuçları
Düzey
Model AA
TUR
Kritik Değer
Test

Birinci Fark
Model CC

Model AA

Model CC

%1

%5

%10

%1

%5

%10

%1

%5

%10

%1

%5

%10

-4.098

-3.591

-3.340

-6.863

-6.268

-5.956

-4.099

-3.591

-3.341

-6.821

-5.917

-5.541

-3.212

-3.434

-6.850***

-6.852***

2016:08

2014:11

2014:07

2012:11

İstatistiği
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Kırılma

2017:10

2015:09

2016:05

2018:09

Tarihleri
Düzey

Birinci Fark

Model AA
RDK

Kritik Değer

-4.098

-3.591

Model CC
-3.340

-7.004

-6.185

Model AA
-5.828

-4.099

-3.591

Model CC
-3.341

-6.691

-6.152

-2.801

-3.621

-8.196***

-8.607***

Kırılma

2016:12

2013:07

2011:10

2014:02

Tarihleri

2018:07

2016:09

2015:08

2018:09

Test
İstatistiği

Lee Strazicich (2003) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Test sonuçlara göre temel hipotezin
reddedilemeyeceği yani her iki serinin de düzeyde yapısal kırılma ile birim köke sahip olduğu,
fakat birinci farkları alındıktan sonra yapısal kırılma ile birlikte durağan oldukları sonucuna
ulaşılmıştır. Kırılmasız birim kök testlerindeki sonuçlara benzer şekilde iki serinin de I(1)
olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 4: Engle-Granger Eşbütünleşme Sonuçları
Kritik Değer

Test İstatistiği
-1.989

%1

%5

%10

4.07

3.37

3.03

Not: McKinnon (1996) kritik değerleridir.

Engle-Granger Eşbütünleşme Test sonuçlarına göre seriler arasında uzun dönemli denge
ilişkisinin olmadığı görülmektedir.
Tablo 5: Toda-Yamamoto Nedensellik Analiz Sonuçları
Temel Hipotez

Olasılık değeri

TUR↛RDK

0.157

RDK ↛TUR

0.998

Toda-Yamamoto

(1995)

nedensellik

test

sonuçlarına

göre

temel

hipotezin

reddedilemeyeceği bulgusuna ulaşılmıştır. Yani hem turizm harcamalarından reel döviz kuruna
hem de reel döviz kurundan turizm harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisinden
bahsedilememektedir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye için 2012:01-2019:06 arası dönemde reel döviz kuru ve turizm gelirleri
arasındaki ilişkinin test edildiği bu çalışmada ekonometrik yöntem olarak eşbütünleşme ve
nedensellik testleri kullanılmıştır. Öncelikle serilerin kırılmaları dikkate almayan ve kırılmaları
dikkate alan birim kök testleri yardımıyla durağanlıkları test edilmiştir. İki serinin de birinci
farkları alındıktan sonra durağan oldukları görülmüştür. Engle Granger (1987) Eşbütünleşme
Testi sonuçlarına göre seriler arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Son
olarak Toda Yamamoto (1995) Nedensellik Testi sonuçlarına göre reel döviz kuru ve turizm
gelirleri arasında nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Elde edilen sonuçlar, analiz döneminde
reel döviz kurunun turizm gelirlerini belirlemede etkisinin bulunmadığını göstermektedir.
Sonuçlar, turizm gelirlerinin sadece bir faktörde oluşacak değişimlere bağlı
olmayacağını göstermektedir. Turizm gelirleri ile döviz kuru arasında uzun dönemli anlamlı bir
ilişkinin bulunmaması ve nedenselliğin olmadığı sonucu; son dönemde güncel tekniklerle
yapılan çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir.
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK HARCAMALARI
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Arş. Gör. Dr. Mehmet TEMİZ
Fırat Üniversitesi
Arş. Gör. Gökhan KONAT
İnönü Üniversitesi

ÖZET
Beşeri sermaye olgusunun ekonomik büyüme ile ilişkisi son yıllarda sıklıkla incelenen bir
araştırma konusudur. Sağlık ve eğitim göstergeleri beşeri sermayenin temel tanımlayıcısı
niteliğindedir. Bir toplumu meydana getiren bireylerin eğitim ve sağlık düzeylerinin yüksek
olması, o toplumun ekonomik anlamda gelişme potansiyelini artırmaktadır. Sağlıklı bireyler
yetiştirmek ve bireylerin sağlık düzeylerini korumak amacıyla gerçekleştirilen sağlık
harcamaları, beşeri sermayenin niteliğini artıran faktörlerin başında gelmektedir. Sağlık
harcamalarının beşeri sermayeye sağladığı olumlu katkılar, ekonomik büyüme için ciddi bir
kaynak oluşturmaktadır. Bu doğrultuda gerek kamu ve gerekse özel sektör tarafından
gerçekleştirilen sağlık harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisinin analiz edilmesi oldukça
önemlidir. Bu çalışmayla, içlerinde Türkiye’nin de yer aldığı üst orta gelir grubundaki seçilmiş
24 ülke için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmektedir. Yapılan
ampirik analizde söz konusu ülkeler için 2000-2016 yıllarını kapsayan dönemde cari fiyatlarla
kişi başı sağlık harcamaları ve kişi başı GSYİH verileri kullanılmıştır. Veriler Dünya Bankası
resmi internet sitesinde yer alan Dünya Kalkınma Göstergelerinden temin edilmiştir.
Çalışmada öncelikle seriler için yapılan yatay kesit bağımlılık analizi doğrultusunda, birinci
nesil ya da ikinci nesil panel birim kök testlerinin gerçekleştirileceği kararlaştırılmıştır. Yatay
kesit bağımlılık test sonuçlarına göre her iki seriye de ikinci nesil birim kök testlerinden olan
Hadri-Kruzomi (2012) Panel Birim Kök Testi uygulanmıştır. Serilerin düzey değerlerinde
durağan olduğu yani I(0) olduğu görülmüştür. Model için yapılan yatay kesit bağımlılık test
sonuçlarına göre yine ikinci nesil nedensellik analizlerinden Dimitrescu-Hurlin (2012) Panel
Nedensellik Testi uygulanmıştır. Panel nedensellik sonuçlarına göre sağlık harcamaları ile
ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Birim Kök Testi, Panel
Nedensellik
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GİRİŞ
Temelinde insanın yer aldığı beşeri sermaye (human capital) kavramı genel anlamıyla;
toplumu oluşturan bireylerin bilgi, beceri ve tecrübe düzeylerini ifade etmektedir. Beşeri
sermaye aynı zamanda söz konusu bireylerin bedensel ve zihinsel anlamda sağlamlıklarını da
göstermektedir (Keskin, 2011: 128).
Bir toplumun ekonomik ve sağlık düzeyi açısından gelişmişliği arasında yakın bir ilişki
mevcuttur. Ekonomik anlamda gelişmiş toplumlarda sağlık için ayrılan kaynakların bütçedeki
payı oldukça büyüktür. Artan sağlık harcamaları, sağlık göstergelerini iyileştirerek bireylerin
sağlık düzeylerinin ve bilincinin yükselmesini sağlamaktadır. Böylece bireylerin oluşturduğu
işgücünün verimliliği de ciddi anlamda artmaktadır (Tıraş ve Ağır, 2018: 14).
Literatürde sağlık harcamalarının gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerinde önemli
etken olduğunu gösteren çalışmalar çoğunluktadır. Gelişmekte olan ülkeler için sağlık
harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisinin analiz edilmesi önem arz etmektedir.
LİTERATÜR ÖZETİ
Konu ile ilgili literatürü incelediğimizde sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi farklı ülke grupları için çeşitli yöntemlerle inceleyen birçok çalışma ile
karşılaşılmaktadır. Aşağıdaki tabloda gelişmekte olan ülkeler ve/veya düşük ve orta gelir
grubundaki ülkeler için yapılan çalışmalar mercek altına alınmıştır.
Tablo-1: Literatür Özeti
Yazar(lar)

Ülke Grubu Dönem

Kullanılan
Ekonometrik
Yöntem

Erdil ve
Yetkiner
(2004)

Farklı gelir
gruplarında 75 ülke
1990-2010

Panel VAR Modeli

Xu (2011)

143 gelişmekte olan
ülke
1995-2008

Panel Regresyon
Analizi

Sonuç

Yüksek gelir grubundaki
ülkeler
için
sağlık
harcamalarından ekonomik
büyümeye doğru, düşük ve
orta
gelir
grubundaki
ülkelerde
ise
ekonomik
büyümeden
sağlık
harcamalarına doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi tespit
edilmiştir.
Tüm ülkeler için gelirdeki
artış sağlık harcamalarında
artışa neden olmaktadır.
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Elmi ve
Sadeghi (2012)

20 Gelişmekte olan
ülke
1990-2009

Eşbütünleşme,
Nedensellik

Uzun dönemde ekonomik
büyüme sağlık harcamaları
arasında çift yönlü, kısa
dönemde ise ekonomik
büyümeden
sağlık
harcamalarına doğru tek
yönlü nedensellik tespit
edilmiştir.

Topallı (2016)

Brezilya, Arjantin,
Çin, Japonya,
Hindistan, Güney
Kore ve Türkiye
1995-2013

Panel
Eşbütünleşme ve
Nedensellik

Sağlık harcamaları ve
ekonomik büyüme arasında
karşılıklı nedensellik ilişkisi
bulunmaktadır.

Bedir (2016)

16 gelişmekte olan
ülke
1995-2013

Sağlık harcamaları ve
büyüme arasında ülkeler
özelinde çift yönlü, tek
Nedensellik Analizi yönlü nedenselliğin olduğu
ya da nedensellik ilişkisinin
bulunmadığı yönünde farklı
sonuçlar elde edilmiştir.

Saraçoğlu ve
Songur (2017),

10 Avrasya Ülkesi
1995-2014

Kişi başı sağlık ve gelir
harcamaları arasında çift
Nedensellik Analizi
yönlü nedensellik ilişkisi
mevcuttur.

Ağır ve Tıraş
(2018)

4 farklı gelir
grubuna göre
ülkeler
1995-2014

Panel Nedensellik

Sonuçlar sağlık harcamaları
ile ekonomik büyüme
arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisini
göstermektedir.

VERİ SETİ VE YÖNTEM
Bu çalışmada seçilmiş 24 ülke için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi ortaya konmak istenmektedir. Sağlık harcamaları ve ekonomik büyümeyi temsil etmek
üzere; cari fiyatlarla kişi başı sağlık harcamaları ve kişi başı GSYİH verileri kullanılmıştır. Veri
seti

2000-2016

yıllarını

kapsamakta

ve

dünya

bankası

resmi

internet

sitesi

olan https://data.worldbank.org/’dan ulaşılmıştır. Çalışmada öncelikle seriler için yapılan yatay
kesit bağımlılık analizi neticesinde 1. nesil ya da 2. nesil panel birim kök testlerinin yapılması
kararlaştırılmıştır. Yatay kesit bağımlılık test sonuçlarına göre her iki seriye de 2. nesil birim
kök testlerinden Hadri- Kurozumi (2012) tarafından geliştirilen panel birim kök testi
uygulanmıştır. Model için yapılan yatay kesit bağımlılık test sonuçlarına göre yine 2. nesil
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nedensellik analizlerinden Dimitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testi uygulanarak
serilerin nedensellik ilişkisi incelenmiştir.
Yatay Kesit Bağımlılığı:
Küreselleşen dünya da pek çok birim birbirinden etkilenmekte ve birbirine bağlı hale
gelmektedir. Bu sebepten dolayı birimlerin birinde meydana gelen şok diğer birimleri de ister
istemez etkilemektedir. Bu nedenle seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olma ihtimali var
iken yapılacak olan analiz sonuçlarının sapmalı ve tutarsız sonuçların elde edilmesine sebep
olabilir. Bu yüzden ilk önce seriler için yatay kesit bağımlılığı araştırılmıştır.
Panel veri yöntemi, birimlerin (ülkeler, ülke grupları, firmalar, hane halkları, vb.) kesit
(cross-section) gözlemlerinin belli bir zaman dönemi içinde bir araya getirilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Burada birim N ile gösterilirken, belli bir zaman dönemi ise T ile
gösterilmektedir. Literatürde birkaç tane yatay kesit bağımlılık modellemesi vardır. Bu
modellemeler N ve T’nin büyüklüğüne göre değişmektedir. CDLM1 (Breusch, Pagan 1980) ve
CDLM2 (Pesaran, 2004 CDLM) testleri 𝑇𝑇 > 𝑁𝑁 ve CDLM (Pesaran, 2004 CD) testi ise 𝑁𝑁 > 𝑇𝑇

durumunda kullanılırken Bias-Adjusted CD testi her iki durumda da kullanılır. Yapılan çalışmada söz

konusu 24 ülke için 2000-2016 yıllarını kapsayan cari fiyatlarla sağlık harcamaları ve ekonomik
büyüme verileri kullanıldığı için yani N sayısı T sayısından büyük olduğu için CDLM (Pesaran,
2004 CD) testi ile Bias-Adjusted CD (Peseran, 2008) testi yani sapması düzeltilmiş test dikkate
alınmıştır.
Peseran CD testi sonlu T gözlemlerde CDLM1 (Breusch, Pagan 1980) ve CDLM2
(Pesaran, 2004 CDLM) testleri boyut çarpıklığı sorunu oluşturduğundan Peseran (2004) CD
testini geliştirmiştir.
CD=

 N-1 N

2T
 ∑ ∑ ρˆ ij 
N(N-1)  i=1 j=i+1


(1)

CD~𝑁𝑁(0,1) dağılımına sahiptir. Sapması düzeltilmiş CD (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ) testi küçük örneklemlerde

anlamlı sonuçlar verir. Ayrıca asimptotik dağılımlarda tutarlı ve güçlü sonuçlar vermektedir. BiasAdjusted CD test istatistiği;
� 𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝜇𝜇
� 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 )
2
2 (𝑇𝑇−𝐾𝐾−1)(𝜌𝜌
∑𝑁𝑁−1
∑𝑁𝑁
𝜌𝜌
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = �

(2)

şeklindedir. Bu test istatistiği, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ~𝑁𝑁(0,1) ile asimptotik olarak standart normal dağılım

göstermektedir (Pesaran vd. 2008). Yatay kesit bağımlılık testinin hipotezleri aşağıdaki gibidir:
𝐻𝐻0 : 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ğ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ğ𝚤𝚤 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦.
𝐻𝐻1 : 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ğ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ğ𝚤𝚤 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣.
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Hadri Kurozumi Birim Kök Testi:
Hadri-Kurozumi (2012) tarafından literatüre kazandırılan panel birim kök testi zaman serileri
analizindeki Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, ve Shin (1992) tarafından geliştirilen KPSS birim
kök testinin panele uyarlanmış halidir. KPSS testindeki hipotezler gibi bu testte de temel hipotez
durağanlığı yani birim kökün olmadığını söylemektedir. Hadri Kurozumi (2012) birim kök testi yatay
kesit bağımlılığını dikkate alarak test sürecini geliştirmiştir. Yani, Pesaran (2007) ’ye dayanarak

oluşturulan bu test 2. nesil bir birim kök testidir. Test aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir (Hadri ve
Kruzomi, 2012):

Hadri-Kuruzomi (2012) panel birim kök modeli;
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑡𝑡 ′𝛿𝛿𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖

(3)

şeklinde ifade edildiği gibidir. Burada;

𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖1 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝜙𝜙𝑖𝑖2 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖−2 + ⋯ + 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑝𝑝 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖

(4)

Burada 𝑖𝑖 panel verinin birim (ülke, hane halkı, firma vb.) boyutunu, 𝑡𝑡 ise zaman boyutunu

temsil etmektedir ve 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑁 ve 𝑡𝑡 = 1,2, … , 𝑇𝑇 şeklindedir. Burada 𝑧𝑧𝑡𝑡 deterministik bileşen

olup, spesifikasyonu ya 𝑧𝑧𝑡𝑡 = 𝑧𝑧𝑡𝑡 𝜇𝜇 ya da 𝑧𝑧𝑡𝑡 = 𝑧𝑧𝑡𝑡 𝜏𝜏 = [1, 𝑡𝑡]′ dir. Bu çalışmada deterministik
bileşen 𝑧𝑧𝑡𝑡 ’nin iki farklı durumu göz önünde bulundurulmuştur. Yani 𝑧𝑧 = 1 iken 𝛿𝛿𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 olarak

ve 𝑧𝑧 = [1, 𝑡𝑡]′ olduğu zaman ise 𝛿𝛿𝑖𝑖 = [𝛼𝛼𝑖𝑖 , 𝛽𝛽𝑖𝑖 ]′ olarak gösterilmektedir. Model (3)’de 𝑓𝑓𝑡𝑡 bir

boyutlu gözlenemeyen ortak faktörken 𝛾𝛾𝑖𝑖 yükleme faktörü dür. Hata terimi 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , bir otoregresif
süreç olan 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝) sürecindeki bireysel hata olduğu zaman 𝑧𝑧𝑡𝑡 ′𝛿𝛿𝑖𝑖 bireysel etkisidir (Hadri ve
Kurozumi, 2012). Modelin hipotezleri

𝐻𝐻0′ : 𝜙𝜙𝑖𝑖 (1) ≠ 1,

𝐻𝐻1′ : 𝜙𝜙𝑖𝑖 (1) = 1,

∀ 𝑖𝑖 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑖𝑖′𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖

şeklinde kurulur. 𝐿𝐿 gecikme operatörü olup 𝜙𝜙𝑖𝑖 (𝐿𝐿) = 1 − 𝜙𝜙𝑖𝑖1 𝐿𝐿 − ⋯ − 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿𝑝𝑝 ‘dir.

Her 𝑖𝑖 için 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑤𝑤𝑡𝑡 = [𝑧𝑧𝑡𝑡′ , 𝑦𝑦𝑡𝑡 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 , … , 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝 ] üzerine regresyona tabi tutulur. Çünkü 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝) sürecidir ve test istatistiği Hadri (2000) deki gibi aynı yolla hesaplanmıştır. Burada
yatay-kesit bağımlılığın düzeltilmesi amaçlanmaktadır.
𝑍𝑍𝐴𝐴 =

dir.

√𝑁𝑁( 𝑆𝑆𝑆𝑆−𝜉𝜉)
𝜁𝜁

(5)

Sonra en küçük kareler yöntemiyle her bir 𝑖𝑖 için 𝑦𝑦𝑡𝑡 ’nin gecikmeleri ile genişletilen

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝) modeli tahmin edilmiştir.

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑡𝑡′ 𝛿𝛿̂𝑖𝑖 + 𝜙𝜙�𝑖𝑖1 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + ⋯ + 𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑝𝑝 + 𝜓𝜓�𝑖𝑖0 𝑦𝑦𝑡𝑡 + ⋯ + 𝜓𝜓�𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝 + 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖
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Uzun dönemli varyansın tahmincisi ise aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir:
�2
𝜎𝜎

Burada 𝜙𝜙�𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −
O zaman;

1

√𝑇𝑇

2
𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜎𝜎�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
= (1−𝜙𝜙
� )2
𝑖𝑖

(6)

1
𝑝𝑝
2
, ∑𝑗𝑗=1 𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑖𝑖 � ve 𝜎𝜎�𝑣𝑣𝑣𝑣
= 𝑇𝑇 ∑𝑇𝑇𝑡𝑡=1 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 2 ‘dir.

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎�2

1

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑇𝑇

bu test istatistiği 𝑍𝑍𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 olarak gösterilmiştir.

2

∑𝑇𝑇𝑡𝑡=1(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤 )2

(7)

Diğer yöntemde 𝑦𝑦𝑡𝑡 ’nin ilave bir gecikmesi eklenerek 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝) modeli yerine bir 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝 +

1) modelini tahmin edilmiştir.

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑡𝑡′ 𝛿𝛿̃𝑖𝑖 + 𝜙𝜙�𝑖𝑖1 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + ⋯ + 𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑝𝑝 + 𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑖𝑖+1 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑝𝑝−1 + 𝜓𝜓�𝑖𝑖0 𝑦𝑦𝑡𝑡 + ⋯ + 𝜓𝜓�𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝 + 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖

Yeni test istatistiği;

2
olur ve 𝜎𝜎�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
= (1−𝜙𝜙�

2
�𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜎𝜎

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜎𝜎�2

� 2
𝑖𝑖1 −⋯−𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖 )

1

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑇𝑇

2

∑𝑇𝑇𝑡𝑡=1(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤 )2

(8)

‘dir. Bu test istatistiği 𝑍𝑍𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿 olarak gösterilir. Bu iki test,

sonsuza yakınsarken normal dağılıma sahip olduğu varsayılmaktadır.
Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Analizi:

Bu çalışmada seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı Dumitrescu ve Hurlin
(2012) tarafından literatüre kazandırılan yöntemle incelenmiştir. Dumitrescu ve Hurlin (2012)
tarafından geliştirilen test serilerin eşbütünleşik olup olmaması fark etmeksizin her iki durumda
da kullanılabilmektedir. Ayrıca, durağanlık ve denklemdeki katsayıların homojen olduğu
varsayımını dikkate alarak uygulanmaktadır. Serilein zaman (T) boyutu ve birim (N) boyutu
büyük ya da küçük olmaksızın her durumda da kullanılabilmekte ve etkin sonuçlar vermektedir
( Dumitrescu ve Hurlin, 2012). Bu testte Y ile X arasındaki nedensellik ilişkisi aşağıdaki gibi
bir doğrusal model ile modellenmektedir:

Testin hipotezleri ise;

𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝐾𝐾
𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + ∑𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 𝛾𝛾𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑘𝑘 + ∑𝑘𝑘=1 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

(9)

𝐻𝐻0 : 𝐵𝐵ü𝑡𝑡ü𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑋𝑋 ′ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑌𝑌 ′ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦.
𝐻𝐻1 : 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑋𝑋’𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑌𝑌’𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣.

şeklinde kurulmuştur.

Dumitrescu ve Hurlin (2012), bu hipotezleri test ederken her bir yatay kesit için bireysel Wald
istatistiklerini hesaplamış ve sonra hesapladığı bu test istatistiklerin aritmetik ortalamasını
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almıştır. Böylelikle panele ait Wald istatistikleri elde etmiştir. Temel hipotezi sınamada bireysel
Wald istatistiklerinin basit ortalaması;
1

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑇𝑇
= 𝑁𝑁 ∑𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑇𝑇

(10)

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
şeklindedir. Dumitrescu ve Hurlin (2012), T>N olduğunda asimptotik dağılıma sahip 𝑍𝑍𝑁𝑁,𝑇𝑇
test

istatistiğinin kullanılmasını önermiştir.

𝑁𝑁

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑍𝑍𝑁𝑁,𝑇𝑇
= �2𝐾𝐾 (𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑇𝑇
− 2)

(11)

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
T>N durumunda asimptotik dağılıma sahip 𝑍𝑍𝑁𝑁,𝑇𝑇
test istatistiğini, küçük T değerlerinde

bireysel Wald istatistikleri aynı ki-kare dağılımına yakınsamadığı için standardize etmiştir.
𝑍𝑍𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
−𝑁𝑁−1 ∑𝑁𝑁
√𝑁𝑁[𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑇𝑇
𝑖𝑖=1 𝐸𝐸 (𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑇𝑇 )

(12)

�𝑁𝑁 −1 ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑇𝑇 )

şeklindedir. 𝑍𝑍𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 yarı asimptotik dağılıma sahiptir.
Tablo 2: Yatay-Kesit Bağımlılık Test Sonuçları
CD Testleri

SGLK
GDP

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Test İstatistiği

Olasılık Değeri

59.416

0.000***

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

138.980

0.000***

62.512

0.000***

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

153.546

0.000***

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde yokluk hipotezinin reddedileceğini ifade etmektedir.

Yatay kesit bağımlılık test sonuçlarına göre hem SGLK hem de GDP serilerinin yatay
kesit bağımlı olduğu görülmektedir.
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Tablo 3: Hadri – Kurozumi (2012) Birim Kök Test Sonuçları

SGLK

𝑍𝑍𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

-0.007 [0.503]***

-0.8368 [0.799]***

GDP

-0.765 [0.778]***

-0.8567 [0.804]***

𝑍𝑍𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde yokluk hipotezinin reddedilemeyeceğini ifade etmektedir. Köşeli parantez
içindeki ifadeler olasılık değerleridir.

Sonuçlara göre temel hipotezin reddedilemeyeceği yani her iki serinin de düzeyde
durağan, I(0) olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Modelin Geneli için Yatay Kesit Bağımlılık Test Sonuçları
Test İstatistiği
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Olasılık Değeri

79.995

0.000***

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde yokluk hipotezinin reddedileceğini ifade etmektedir. cd LM ve CDLM adj
sırasıyla Peseran (2004) yatay kesit bağımlılığının ve sapması düzeltilmiş yatay kesit bağımlılık testinin kısaltması olarak kullanılmışlardır.

Modelin geneli için gerçekleştirilen yatay kesit bağımlılık test sonuçlarına göre, kurulan
modelin temel hipotezinin reddedildiği sonucuna ulaşılır. Yani modelde yatay kesit bağımlı
olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışmaya yatay kesit bağımlılığını dikkate alan nedensellik
testi ile devam edilmesine karar verilmiştir.

Tablo 5:Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi Sonuçları
Nedenselliğin Yönü
SGLK→GDP

GDP→ SGLK

𝑍𝑍𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻

10.732

58.996

(0.000)***

(0.000)***

14.195

76.577

(0.000)***

(0.000)***

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑍𝑍𝑁𝑁,𝑇𝑇

Karar
Sağlık harcamaları ve
ekonomik büyümeye
arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisi
vardır.

Not: *** ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. gecikme uzunluğu 3 alınmıştır.

Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi sonuçlarına göre temel hipotezin
reddedildiği görülmektedir. Dolayısıyla sağlık harcamaları ve GSYİH serileri arasında çift
yönlü nedensellik bulgusuna ulaşılmıştır.
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Üst orta gelir grubunda yer alan seçilmiş 24 ülke için 2000-2016 yılları arasında sağlık
harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin test edildiği bu çalışmada ekonometrik
yöntem olarak panel nedensellik testi kullanılmıştır. İlk olarak serilerin yatay kesit
bağımlılıkları incelenmiş ve test sonuçlarına göre her iki seriye de 2. nesil birim kök testlerinden
Hadri- Kurozumi (2012) tarafından geliştirilen panel birim kök testi uygulanmıştır. Ardından
modelin tamamı için yapılan yatay kesit bağımlılığı testi neticesinde yine 2. nesil nedensellik
analizlerinden Dimitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testi yardımıyla değişkenler
arasındaki nedensel ilişki incelenmiştir. Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi
Sonuçları; sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Analiz döneminde üst orta gelir grubunda yer alan ülkeler
için sağlık harcamalarının ekonomik büyümenin anlamlı belirleyicisi olduğu ve yine ekonomik
büyümenin de sağlık harcamalarının gelişiminde etkili olduğu sonucuna varılmaktadır.
Elde edilen sonuçlar, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için sağlık harcamalarının
ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlık
harcamalarında meydana gelen artışlar, ekonomik büyümeyi tetiklemektedir. Bu doğrultuda,
ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla sağlık politikalarına yüksek düzeyde önem
verilmesi gerekmektedir.
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İŞLETME ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN
ÖĞRENCİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE İŞVEREN BEKLENTİLERİ
Ensar Selman KARAGÜZEL
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Ülkemiz eğitim sorunları değerlendirildiğinde ekonomiye doğrudan katkı açısından üzerinde en çok
durulan ve geliştirme imkanları araştırılan alan mesleki eğitimdir. İşletmecilik eğitiminin de en önemli
unsurlarından biri önlisans düzeyinde yapılan mesleki eğitimdir. Mesleki eğitim alanında işletme
önlisans programları yüksek mezun sayısı ve geniş iş yelpazesiyle birçok sektörün ara eleman ihtiyacına
cevap vermektedir.
Mesleki eğitimde karşılaşılan temel problemlerden biri mezun öğrencilerin sektörün beklentilerini
karşılayamaması olarak göze çarpmaktadır. Çok sayıda mezun verilmesine ve sektörün de yüksek sayıda
ara elemana ihtiyaç duymasına rağmen mezunlarda iş bulamama, işverenlerde ise aradıkları nitelikte
çalışan bulamama durumu bir problem olarak sürekli gündeme gelmektedir.
Önlisans öğrencilerinden beklenen yetkinlikler birçok araştırmaya konu olmuştur. Sektörün beklentileri
ile öğrencilerin sahip oldukları özellikler arasındaki farklılık gündemdeki bir sorun olarak
araştırmacıların ilgisini çekmektedir.
Bu çalışmada söz konusu probleme taraf olan üç kesimin beklentileri incelenerek, farklılaşmalar ve
örtüşmeler ortaya konulmuştur. Öğrencilerin sahip olmaları gereken özelliklere dair öğrencilerin,
öğretim görevlilerinin ve işverenlerin beklentileri ayrı ayrı incelenmiştir. Tarama modeliyle her üç
gruptan anket ve ucu açık sorularla veri toplanarak öğrencilere dair beklentilerindeki ortak ve farklı
yönler ortaya konulmuştur. Bu çalışmayla her üç kesimin farklılaşmaya ilişkin farkındalıklarının artması
ve beklentilerin uzlaştırılması yönündeki çalışmalara katkı verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşletmecilik Eğitimi, Önlisans, Beklenti

ABSTRACT
When education problems of our country are evaluated, vocational education is the most emphasized
and researched development opportunities in terms of direct contribution to the economy. One of the
most important elements of business education is vocational education at associate degree level.
Associate degree programs in the field of vocational education meet the needs of intermediate staff in
many sectors with a high number of graduates and a wide range of jobs.
One of the main problems encountered in vocational education is the inability of graduates to meet the
expectations of the sector. Although there are many graduates and the sector needs a high number of
intermediate staff, the problem of not being able to find a job in the graduates and not being able to find
the employees that they are looking for in the employers are always a problem.
The competencies expected from associate degree students have been the subject of many researches.
The difference between the expectations of the sector and the characteristics of the students attracts the
attention of researchers as a problem on the agenda.
In this study, the expectations of the three parties who are party to the problem are examined and
differentiations and overlaps are revealed. The expectations of students, lecturers and employers
regarding the characteristics that students should possess were examined separately. The survey model
collected data from all three groups with questionnaires and open-ended questions to reveal common
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and different aspects of students' expectations. The aim of this study is to increase the awareness of all
three groups about differentiation and to contribute to the efforts to reconcile expectations.
Keywords: Business Education, Vocational Schools, Expectations

GİRİŞ
İşletme önlisans eğitiminin verimliliği her geçen gün sorgulanmakta ve ülkemiz eğitim hayatının
en ciddi problemlerinden biri olarak iyileştirme imkanları araştırılmaktadır. Bu çalışmada sorunun
muhatapları tarafından nasıl algılandığı araştırılacaktır.
Üniversite eğitiminde hedeflenen katkı ön lisansta uygulama bilgisinin edinilmesi, lisansta bilginin
yayılımı, yüksek lisansta uzmanlaşma ve doktorada yeni bilgi üretilmesidir. Bu çerçevede önlisans
mezunlarının ara eleman olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim seviyesinde hedef temel
olarak öğrenciye uygulama bilgi ve becerisi kazandırmaktır. İşletme önlisans programları ise yaygın
istihdam ihtiyacı ve yüksek miktardaki mezun sayısıyla ülkemiz önlisans mezunları arasında önemli bir
kitleyi ilgilendirmektedir.
Meslek Yüksekokulları Sorunlar
Mesleki eğitimde karşılaşılan temel problemlerden biri mezun öğrencilerin sektörün beklentilerini
karşılayamaması olarak göze çarpmaktadır. Çok sayıda mezun verilmesine ve sektörün de yüksek sayıda
ara elemana ihtiyaç duymasına rağmen mezunlarda iş bulamama, işverenlerde ise aradıkları nitelikte
çalışan bulamama durumu bir problem olarak sürekli gündeme gelmektedir. Öğretim görevlileri ise
öğrencilerin faydalı yönde gelişimi ve sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının karşılanması hedefine
ulaşabilmek için bu iki kesimin ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu yüklenmektedir.
Çalışmanın amacı
Önlisans düzeyinde ortaya çıkan sektörün ihtiyaç duyduğu mezunları yetiştirememe sorununun
işletme öğrencileri özelinde çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu üç kesimin, öğrencilerin
sahip olması gerektiğini düşündükleri beklentilerinin tespit edilip farklılıkların ortaya konulması
çözümün başlangıcı için son derece gereklidir.
Bu bildiri söz konusu amaca ulaşmak için üç adımlı bir araştırmanın ilk aşaması olarak
tasarlanmıştır.
1- “YÖK Temel Yetkinlik Çerçevesi” temelinde genel yetkinlik beklentileri ve bu
beklentilerdeki farklılaşma incelenerek bu üç kesim arasındaki -varsa- uyumsuzluğun ortaya
konması sağlanacaktır. (Mevcut araştırma)
2- Mülakatlarla özel (mesleki, dil, zihinsel ve sosyal beceriler) yetkinlik ve beceri beklentileri
tespit edilecektir.
3- Mülakatlarla belirlenen yetkinlik beklentilerinin anket ile daha geniş hacimde test edilmesi.
Bilgi, beceri ve yetkinlik
Bilgi, mesleğin icra edilebilmesi için gerekli teorik bilgilerin öğrenilmesidir. Beceri ise bilgiyi
uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilme yeteneğidir. TYYÇ kapsamında
beceriler, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) ve/veya uygulamalı (el becerisi ve yöntem,
materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır.” Yetkinlik bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya
metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme
yeteneğidir. TYYÇ kapsamında “yetkinlik”, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
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öğrenme yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü ve mesleki yetkinlik kavramları ile
tanımlanır.(Güneş, 2012: 2)
Türkiye’deki önlisans eğitiminde bilgi aktarımı nispeten güçlü olarak gerçekleşmekle beraber
beceri ve yetkinlik aktarımı tatminkar seviyede gerçekleştirilememektedir. Meslek mensuplarının ise
bilgiden çok beceri ve yetkinlikleri öncelemesi sebebiyle bu çalışmada öğrencilerin beceri ve
yetkinlikleri araştırmaya konu edilmiştir.

Literatür Özeti
Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde değişik açılardan meslek yüksek okullarının sorunları
ve çözüm yolları araştırmalara konu olmuştur. Alan yazında beceri gelişimi için stajın önemi
vurgulanmış (ÖZEL ve KARAGÖZ, 2014), öğretim elemanları ve öğrencilerin genel yetersizliklerini
ortaya koymuştur (Kağızmanlı ve diğerleri, 2016). Mezun öğrencilerin eğitim döneminde aldıkları
uygulama derslerinin, sektörün beklentilerini yeteri kadar karşılayamadığı tespit edilmiştir(Özgüler ve
diğerleri, 2017). Bazı çalışmalarda ise mezunların eğitimden genel olarak memnun oldukları ancak
uygulama ve yabancı dil eğitimini yetersiz buldukları tespit edilmiştir (MORKOÇ ve DOĞAN, 2014)
Sunulan
çözüm
önerilerinin
başında
ise
Uygulamalı
ders
faaliyetlerinin
etkisi
vurgulanmıştır.(GÖKBAY ve ŞAKAR, 2016) ancak literatürde öğrenci, öğretim görevlisi ve
işverenlerin bakış açılarını birlikte değerlendirip kıyaslama eksiği göze çarpmaktadır.
YÖNTEM
Araştırma soruları aşağıdaki gibidir.
1- Öğrencilerin eğitim sürecinde elde edecekleri yetkinliklere ilişkin beklentileri
2- Öğretim görevlilerinin öğrencilerin kazanmasını gerekli gördükleri yetkinlikler nelerdir
3- İşveren ve/veya yöneticilerin yeni mezun öğrencilerden bekledikleri yetkinlikler nelerdir
4- Bu üç grubun beklentileri arasında farklılaşma var mıdır?
Kullanılan ölçek
Literatürde kullanılan değişik ölçekler yer alsa da bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurumunun
2011 yılında hazırladığı Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan (TYYÇ) Temel
Alan Yeterliliklerinden İşletme Ve Yönetim Bilimleri’ne ait önlisans yeterlilikleri veri olarak alınmıştır.
Burada belirtilen beceri ve yetkinlikler şu şekildedir.
1. Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri
kullanma becerisine sahiptir.
2. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
4. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk
alır.
5. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
7. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
8. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere
yazılı ve sözlü olarak aktarır.
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9. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
10. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve
meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
11. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
13. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş
sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
14. Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bu yetkinlikler uygulama kolaylığı göz önünde bulundurularak aşağıdaki gibi sadeleştirilerek
ankete dönüştürülmüştür. Bu anket beşli likert ölçeği ile önemsizden çok önemliye olacak şekilde
değerlendirmeye sunulmuştur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mesleki bilgisini bağımsız olarak kullanabilme
Okuduğunu anlama, yorumlama, değerlendirebilme becerisi
Görev ve sorumluluklarını yerine getirme
Eleştirel düşünebilme
Sürekli öğrenmeye açık olup, bilgilerini tazelemek
Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
İletişime açık ve iş arkadaşlarıyla uyumlu olmak
Yabancı dil bilgisi
Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme
Toplum ve iş ahlakına uygun davranmak
Sosyal adalet, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmak
Değişime ve yeniliklere açık, girişimcilik
Örneklem

Araştırma örneklemi işletme önlisans öğrencileri, meslek yüksekokullarında işletme alan derslerine
giren öğretim görevlileri ve stajer çalıştıran Küçük ve Orta boy işletmelerim işveren ve yöneticilerine
uygulanmıştır.
Tesadüfi örnekleme yöntemi ile sakarya uygulamalı bilimler üniversitesinin iki meslek
yüksekoklunda öğrenim gören öğrenciler, görevli öğretim görevlileri ve bu okulların öğrencilerini stajer
olarak istihdam eden sakarya merkezli şirketlerde yapılmıştır.
Dijital anket formları ile basılı anket formlarının birlikte kullanıldığı araştırmada öğrencilere
uygulanan anketlerden kullanılabilir 144 anket elde edilmiştir. İşyeri ve/veya yöneticilere dağıtılan
anketlerden kullanılabilir 68 anket ve öğretim görevlilerine uygulanan anketlerden de kullanılabilir 48
anket elde edilmiştir.
Anket için hesaplanan cronbach-alfa değeri 0,781 dir. Buna göre anketin güvenilirlik düzeyi kabul
edilebilir seviyededir.
Örneklem büyüklükleri şu şekildedir. Öğrenci 144 Öğretim görevlisi 48 ve işveren/yönetici 68
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BULGULAR
Katılımcı türlerine göre anket ortalamaları
Tablo 1: Öğrenci

Toplum ve
iş ahlakına
uygun
davranmak

Sosyal
adalet,
çevre ve
iş sağlığı
ve
güvenliği
bilincine
sahip
olmak

Değişime
ve
yeniliklere
açık,
girişimcilik

Mesleki
bilgisini
bağımsız
olarak
kullanabilme

Okuduğunu
anlama,
yorumlama,
değerlendirebilme
becerisi

Görev ve
sorumluluklarını
yerine getirme

Eleştirel
düşünebilme

Sürekli
öğrenmeye
açık olup,
bilgilerini
tazelemek

Yazılı ve
sözlü
olarak
kendini
ifade
edebilme

N

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

Ortalama

4,1597

4,4097

4,7153

3,9792

4,4167

4,4167

4,5208

2,9514

3,8056

4,8889

4,5208

4,5069

Standart
sapma

1,0081

0,77019

0,5991

1,03416

1,01389

0,79772

0,8443

1,3449

1,09211

0,31537

0,76614

0,90836

Min

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

Maks

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

İletişime açık
ve iş
arkadaşlarıyla
uyumlu
olmak

Yabancı
dil
bilgisi

Bilişim
teknolojilerini
etkin olarak
kullanabilme

Öğrenciler 1, 4, 8 ve 9. ifadeleri önemli 8. ifadeyi ne önemli ne önemsiz diğerlerini çok önemli olarak
değerlendirmiştir.
Tablo 2: Öğretim Görevlisi

Toplum
ve iş
ahlakına
uygun
davranma
k

Sosyal
adalet,
çevre ve
iş sağlığı
ve
güvenliğ
i
bilincine
sahip
olmak

Değişime
ve
yeniliklere
açık,
girişimcili
k

Mesleki
bilgisini
bağımsız
olarak
kullanabilm
e

Okuduğunu
anlama,
yorumlama,
değerlendirebilm
e becerisi

Görev ve
sorumlulukları
nı yerine
getirme

Eleştirel
düşünebilm
e

Sürekli
öğrenmey
e açık
olup,
bilgilerini
tazelemek

Yazılı
ve sözlü
olarak
kendini
ifade
edebilm
e

N

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Ortalam
a

4,25

4,3333

4,5

4,4167

4,3333

4,5

4,5833

3,5

4

4,8333

4,5

4,3333

Standart
sapma

0,934

0,75324

0,65233

0,87113

0,75324

0,77184

0,76724

0,8751
9

0,82514

0,55862

0,50529

0,63021

Min

2

3

3

2

3

3

3

2

3

3

4

3

Maks

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

İletişime
açık ve iş
arkadaşlarıyl
a uyumlu
olmak

Yabanc
ı dil
bilgisi

Bilişim
teknolojileri
ni etkin
olarak
kullanabilme

Öğretim görevlileri 8 ve 9. Soruları önemli diğerlerini çok önemli olarak değerlendirmişlerdir.
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Tablo 3: İşveren ve / veya Yönetici

N

Yazılı
ve
sözlü
olarak
kendi
ni
ifade
edebil
me

Sosyal
adalet,
çevre
Bilişim
İletişime
ve iş
Toplu
Yaba
teknolojil m ve iş sağlığı
açık ve iş
ncı
erini etkin ahlakın ve
arkadaşla
dil
olarak
rıyla
a uygun güven
bilgis
kullanabil davran liği
uyumlu
i
me
olmak
bilinci
mak
ne
sahip
olmak

Değişi
me ve
yenilikl
ere
açık,
girişimc
ilik

144

144

144

144

144

144

144

4,5208

2,951
3,8056
4

4,8889

4,520
8

4,5069

Mesleki
bilgisini
bağımsız
olarak
kullanab
ilme

Okuduğunu
anlama,
yorumlama,
değerlendire
bilme
becerisi

Sürekli
öğrenm
eye
Görev ve
sorumluluk Eleştirel açık
larını
düşünebi olup,
bilgiler
yerine
lme
ini
getirme
tazelem
ek

144

144

144

Ortala
4,1597
ma
Stand
art
1,0081
sapma

144

144

4,4097

4,7153

3,9792

4,4167

4,416
7

0,77019

0,5991

1,03416

1,0138
9

0,797
72

0,8443

1,344
1,09211
92

0,3153
7

0,766
14

0,90836

Min

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

Maks

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

İşveren/yöneticiler 1,4 ve 9. İfadeleri önemli 8. İfadeyi ne önemli ne önemsiz ve diğer ifadeleri
çok önemli olarak değerlendirmişlerdir.
Tablo 4: Üç grup için ortalamalar
Genel

Öğrenci

Öğretim
Görevlisi

İşveren

Mesleki bilgisini bağımsız olarak kullanabilme

Çok Önemli

Önemli

Çok Önemli

önemli

Okuduğunu anlama, yorumlama, değerlendirebilme becerisi

Çok Önemli

Çok önemli

Çok Önemli

Çok önemli

Görev ve sorumluluklarını yerine getirme

Çok Önemli

Çok önemli

Çok Önemli

Çok önemli

Eleştirel düşünebilme

Önemli

Önemli

Çok Önemli

önemli

Sürekli öğrenmeye açık olup, bilgilerini tazelemek

Çok Önemli

Çok önemli

Çok Önemli

Çok önemli

Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme

Çok Önemli

Çok önemli

Çok Önemli

Çok önemli

İletişime açık ve iş arkadaşlarıyla uyumlu olmak

Çok Önemli

Çok önemli

Çok Önemli

Çok önemli

Yabancı dil bilgisi

Ne önemli Ne Ne Önemli Ne
Önemli
Önemsiz
Önemsiz

Ne önemli ne
Önemsiz

Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme

Önemli

Önemli

Önemli

Önemli

Toplum ve iş ahlakına uygun davranmak

Çok Önemli

Çok önemli

Çok Önemli

Çok önemli

Sosyal adalet, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmak

Çok Önemli

Çok önemli

Çok Önemli

Çok önemli

Değişime ve yeniliklere açık, girişimcilik

Çok Önemli

Çok önemli

Çok Önemli

Çok önemli

Hesaplanan ortalamalara göre üç grup arasında farklılıklar gözlenmektedir. 1. ifade, 4. ifade ve
8. ifadeye işveren ve öğrenciler öğretim görevlilerinden bir nebze daha az önemli olarak
değerlendirmiştir. Ayrıca her üç gruptan da YÖK’ün belirlediği Temel Yetkinliklerden bazılarını çok
önemli olarak değerlendirmemişlerdir.
Anova Analizi
Bu üç grup içindeki farklılaşmanın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için
anova analizi yapılmıştır. Öncelikle normal dağılıma sahip olan ifadeler belirlenmiştir. Normal dağılıma
sahip olan ifadeler şunlardır: 1, 2, 4, 8, 9. Anova analizinin yapılabilmesi için gerekli homojenlik testi
aşağıda sunulmuştur.
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Tablo 5 : Homojenlik testi

Levene
df1 df2 Sig.
Statistic
y1

1,081

2

257 0,34

y2

16,363

2

257 0

y3

10,792

2

257 0

y4

2,639

2

257 0,07

y5

17,224

2

257 0

y6

19,06

2

257 0

y7

23,016

2

257 0

y8

5,983

2

257 0

y9

4,5

2

257 0,01

y10 2,436

2

257 0,09

y11 3,614

2

257 0,03

y12 1,387

2

257 0,25

Bu iki şartı yalnız 1, 4, 8 ve 9. İfadeler sağlamıştır. Bu ifadelerin varyans analizi sonuçları
aşağıdadır.
Tablo 6 : ANOVA

y1

y4

y8

y9

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares

Df

2,303
234,385
236,688
11,225
224,663
235,888
12,957
376,777
389,735
18,664
239,32
257,985

2
257
259
2
257
259
2
257
259
2
257
259

Mean
Square

F

Sig.

1,152
0,912

1,263

0,29

5,613
0,874

6,421

0

6,479
1,466

4,419

0,01

9,332
0,931

10,02

0

Anova tablosunda da görüldüğü gibi ifadeler içinde yalnızca 4, 8 ve 9. Sorular anlamlı olarak
farklılaşmıştır.
Hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu ise aşağıdaki post-hoc analizi sonuçlarında
görülebilir.
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Tablo 7 : Gruplarası farkın kaynağı
Games-Howell
Dependent
Variable

(I) meslek

(J) meslek

Öğretim görevlisi
İşveren/yönetici
Öğrenci
i4
Öğretim görevlisi
İşveren/yönetici
Öğrenci
İşveren/yönetici
Öğretim görevlisi
Öğretim görevlisi
öğrenci
İşveren/yönetici
Öğrenci
i8
Öğretim görevlisi
İşveren/yönetici
Öğrenci
İşveren/yönetici
Öğretim görevlisi
Öğretim görevlisi
öğrenci
İşveren/yönetici
Öğrenci
i9
Öğretim görevlisi
İşveren/yönetici
Öğrenci
İşveren/yönetici
Öğretim görevlisi
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
öğrenci

Mean
Difference (I- Std. Error
J)
-,43750*
0,1524
-,40319*
0,1239
,43750*
0,1524
0,03431
0,154
,40319*
0,1239
-0,03431
0,154
-,54861*
0,1689
-0,34273
0,1749
,54861*
0,1689
0,20588
0,1843
0,34273
0,1749
-0,20588
0,1843
-0,19444
0,1499
-,63562*
0,1279
0,19444
0,1499
-,44118*
0,1492
,63562*
0,1279
,44118*
0,1492

Sig.
0,01
0
0,01
0,97
0
0,97
0
0,13
0
0,51
0,13
0,51
0,4
0
0,4
0,01
0
0,01

95% Confidence Interval
Lower
Upper Bound
Bound
-0,801
-0,075
-0,696
-0,11
0,0745
0,8005
-0,333
0,4014
0,1104
0,6959
-0,401
0,3327
-0,949
-0,148
-0,757
0,0711
0,148
0,9492
-0,232
0,6437
-0,071
0,7565
-0,644
0,232
-0,551
0,1619
-0,938
-0,334
-0,162
0,5507
-0,796
-0,086
0,3335
0,9378
0,0859
0,7964

SONUÇ
Bu çalışmada Yüksek Öğretim kurumunun belirlediği temel önlisans yetkinliklerine öğrenci,
öğretim görevlisi ve işveren/yönetici bakışı değerlendirilmiştir. Bu yetkinlik çerçevesi önlisanstan
beklenen en genel yetkinlik çıktılarını belirlemektedir. Söz konusu üç kesimin konu hakkındaki
değerlendirmeleri ve varsa ortak noktaları ile farklılaşmaları araştırılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre en genel çerçeve olarak kabul edilebilecek YÖK metni baz alındığında
dahi öğrenci, öğretim görevlisi ve işverenler bu yetkinlikleri çok önemli olarak
değerlendirmeyebilmektedir. Yine ikinci bir sonuç olarak her üç kesimin bu yetkinliklere atfettikleri
önem derecesi farklılıklar arz edebilmektedir.
Gelecek çalışmalarda daha yüksek örneklem sayıları ve nitel metodlar kullanılarak sonuçların
güvenilirliği artırılabilir. Mülakatlarla belirlenecek dah spesifik yetkinlikler nicel yöntemlerle test
edilebilir.
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ÖZET
Günümüzde temel bir girdi olarak kabul edilen enerji, ülkelerin rekabet gücünün
geliştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Enerji kaynaklarına sahip ülkeler üretim
seviyelerini arttırmak ve ekonomilerini yönlendirmek potansiyeline sahiptir. Ancak, ithal enerji
kaynaklarına dayalı ekonomilerde enerji bağımlılığı ve enerji tedarik edebilme olanakları
üretimin önünde engel oluşturmaktadır. Bir iktisadi yapının rekabet gücü, ithal enerji
kaynaklarına bağımlılığını azaltma olanakları ve enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği
arttırma kabiliyeti ile şekillenmektedir. Enerji verimliliği, bu süreçte rekabet gücü ile enerji
ithalatı arasında bir köprü haline gelmiştir.
Çalışmamızda Türkiye ve Avrupa ülkeleri için enerji ürünlerindeki dışa bağımlılık ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
Eurostat veri tabanından elde edilen 1990-2016 verileri kullanılarak enerji bağımlılığı ile
ekonomik performans arasındaki etkileşim incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Ekonomik Büyüme, Nedensellik
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1. Giriş
Üretim ve üretim sürecinde ortaya çıkan dönüşümün gerektirdiği enerji, temel girdiler
arasında önemli bir yere sahiptir (Stern, 2003). Bu kapsamda, özellikle gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik kalkınma sürecinde güçlü bir enerji talebi ortaya çıkmaktadır. Sanayileşmiş
ülke ekonomilerinin sürdürülebilir gelişimi ise çeşitli enerji kaynaklarına kesintisiz erişime
bağlıdır. Sanayileşme sürecinin de hızlanmasıyla beraber 1970’lerde yaşanan petrol krizleri
sonrasında artan enerji fiyatları nedeniyle enerjiye bağımlılık konusu önem kazanmıştır (Jobert
ve Karanfil, 2007; Aydın,2010). Tüketilen enerjinin miktarı üretilen enerjinin miktarından
büyükse, ilgili ülke enerjiye bağımlı olarak kabul edilir. Ülkeler farklı kullanılabilir enerji
kaynaklarına sahip olduğundan kaçınılmaz olarak enerji ithal etmek durumundadırlar. Bir başka
deyişle, sadece küçük ülkeler değil enerji kaynakları sınırlı olan büyük ülkeler de enerji
ithalatına bağımlıdırlar. Enerji bağımlılığı beraberinde getirdiği maliyet enflasyonu, fiziksel ve
fiziksel olmayan tedarik zincirini sorunları ile devlet bütçesi üzerinde önemli etkilere sahiptir.
Dünya’nın gelişmiş ülkelerinin bulunduğu Avrupa kıtasında da benzer sorunlar
yaşanmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri enerji bağımlılıklarını azaltmaya yönelik enerji
verimliliğini geliştirici önlemler almışlardır. Buna rağmen bağımlılık seviyeleri artma eğilimi
göstermektedir. Bu da enerji kaynaklarının kesintisiz bir şekilde uygun bir fiyatta bulunabilmesi
olarak tanımlanan enerji güvenliğini Avrupa Birliği enerji politikalarının odak noktası
yapmıştır. Son on yılda, AB’nin enerji politikasında enerji kaynaklarının güvenliği enerji
kaynaklarının elde edilmesi çeşitlendirilmesi konusuna yoğunlaşılmıştır. Buna göre, bir yandan
konvansiyonel enerji kaynaklarının (petrol, doğal gaz, kömür) yeni tedarikçileri aranırken diğer
taraftan üretimde geleneksel kaynakların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesine
yönelik çabalar artmıştır (Avrupa Komisyonu, 2012; Langsdorf, 2011).
Enerji fiyatlarında meydana gelen önemli artışlar, ekonomi politikalarına yönelik
yapılan analizlere farklı yaklaşımların gerekliliğini doğurmuştur (Hudson ve Jorgensen,
1974:461). Bu bağlamda enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği
ampirik çalışmaların sayısı giderek artmıştır. Bunların içerisinde Kraft ve Kraft (1978)’in
A.B.D. enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği incelediği çalışması ilkler
arasındadır. Çalışmamızda bu konuda yapılmış diğer çalışmalardan farklı olarak, CobbDouglas tipi bir üretim fonksiyonunda enerji bağımlılığı ayrı bir girdi olarak kabul edilmiştir.
Avrupa ülkeleri ve Türkiye açısından büyüme ile enerji bağımlılığı arasındaki ilişki uzun ve
kısa dönem ayırımda incelenmiştir. Buna bağlı olarak, çalışmanın ikinci bölümünde Avro
bölgesi ve Türkiye için enerji üretim, tüketim ve bağımlılık yapılarına ilişkin nicel analiz
verilmiştir. Üçüncü bölümde konuya ilişkin literatür taramasına yer verilmiştir. Dördüncü
bölümde, çalışmanın modeli tanıtılmış ve uygulama sonuçları sunulmuştur. Sonuç bölümünde
ise çalışmanın bulguları tartışılmıştır.
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2. Avro Bölgesi ve Türkiye’de Enerji Yapısı
Avrupa Birliği ülkelerinde elektrik üretiminin yapısı, temelde elektrik üretiminde
kullanılan fosil yakıtların daha düşük seviyeye sahip olması nedeniyle Dünya genelinden
farklılaşmaktadır. Avrupa Birliği, sera gazı kaynaklı çevresel sorunlara çözüm olarak düşük
karbonlu elektrik üretimi yapabilmek amacıyla yenilenebilir enerji uygulamalarında lider bir
pozisyona sahip olmaya çalışmaktadır (Franki ve Viskovic 2015; Boluk ve Mert 2014; Stern
2008). Yenilenebilir enerjilerin, özellikle elektrik sektöründeki, bu hızlı genişlemesi doğrudan
ekonomik destek de dahil olmak üzere, Avrupa ve hükümet düzeyinde birçok girişim tarafından
desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2030 hedefleri
tüketime yönelik olarak sera gazı emisyonlarında 1990'lara göre %40 azalma ve enerji
tüketiminin %27'sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi planlanmaktadır.
Tablo 1. Enerji Üretim Yapısı
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avro Bölgesi

Katı fosil yakıtlar

13.82 14.16 12.86 11.91 12.13 13.00 13.69 13.41 13.33 13.28 12.43 11.79

Bataklık kömürü

0.24 0.27 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.16 0.20 0.20 0.19 0.18

Kaya petrolü

0.23 0.29 0.27 0.25 0.32 0.34 0.31 0.38 0.37 0.33 0.37 0.37

Doğal gaz

23.83 23.95 24.59 24.58 25.47 24.13 23.94 23.78 21.59 22.27 23.50 24.45

Petrol ürünleri
Bioyakıt ve
Yenilenebilir
Kaynaklar
Yenilenemeyen
Atıklar
Elektrik

38.06 37.23 37.04 36.99 35.21 35.26 34.04 33.65 34.49 34.38 34.22 34.08

Isı

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.22 8.01 8.59 9.63 10.31 10.47 11.69 12.61 13.22 13.28 13.67 14.11
0.50 0.55 0.63 0.71 0.73 0.78 0.80 0.85 0.91 0.91 0.95 0.93
0.17 0.20 0.17 0.18 0.15 0.20 0.25 0.16 0.16 0.15 0.07 0.07

Nükleer Isı

15.92 15.35 15.60 15.49 15.43 15.57 15.04 15.01 15.73 15.19 14.60 14.04

Katı fosil yakıtlar

28.37 29.63 29.74 30.93 29.87 29.65 29.69 26.43 28.35 26.89 27.83 27.32

Doğal gaz

27.98 30.36 30.77 29.43 30.15 32.95 31.91 33.29 33.64 30.61 28.12 30.15

Petrol ürünleri
Bioyakıt ve
Türkiye
Yenilenebilir
Kaynaklar
Yenilenemeyen
Atıklar
Elektrik
Kaynak: Eurostat (2019).

32.64 30.56 30.03 29.61 28.87 27.27 27.80 28.31 27.55 30.03 31.11 30.43
11.16 9.58 9.49 10.09 11.17 10.05 10.39 11.50 10.07 12.17 12.59 12.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.15 -0.13 -0.03 -0.06 -0.06 0.07 0.21 0.47 0.38 0.26 0.31 -0.03

Avro alanı ülkelerinin enerji üretim yapısı incelendiğinde 2006-2017 aralığında temel
kaynakların petrol ürünleri, doğalgaz ve nükleer ısı şeklinde sıralandığı anlaşılmaktadır. Ancak
2017 yılına gelindiğinde bioyakıt ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin iki katına
çıkarak katı fosil yakıtlardan daha önemli konuma geldiği görülmektedir. Enerji üretiminde bu
değişimin sebebi Avrupa Birliği’nin alternatif kaynak arayışına yönelik uyguladığı
politikalardır. Türkiye açısından enerjinin 2006-2017 aralığındaki üretim yapısının ciddi ölçüde
değişmediği anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği gibi bioyakıt ve yenilenebilir kaynaklardan elde
edilen enerji miktarı bu dönem boyunca toplam içindeki payını anlamlı bir şekilde
arttıramamıştır.
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Tablo 2. Enerji Tüketim Yapısı

Avro alanı

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

Katı fosil
yakıtlar

1.50

1.64

1.52

1.29

1.33

1.46

1.31

1.23

1.24

1.27

1.26

1.22

İmal edilmiş
gazlar

0.57

0.53

0.54

0.44

0.53

0.57

0.58

0.54

0.58

0.58

0.55

0.53

Bataklık
kömürü

0.08

0.08

0.08

0.07

0.08

0.08

0.07

0.06

0.07

0.06

0.06

0.06

Kaya petrolü

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

23.11 22.66 22.87 22.69 23.93 22.71 23.51 24.12 22.29 22.64 23.11

23.05

Petrol ürünleri 43.22 42.24 41.92 41.67 39.66 40.20 38.75 38.41 39.51 39.13 38.70

38.10

Bioyakıt ve
Yenilenebilir
Kaynaklar

Doğal gaz

5.60

6.35

6.58

7.29

7.52

7.33

7.95

8.03

8.30

8.52

8.55

9.41

Yenilenemeyen
0.12
Atıklar

0.15

0.20

0.23

0.25

0.27

0.27

0.31

0.33

0.33

0.35

0.34

21.99 22.65 22.54 22.47 22.73 23.51 23.60 23.31 23.81 23.66 23.51

23.38

3.81

3.91

3.93

18.18 18.81 16.58 19.58 19.71 17.23 17.21 13.57 13.31 13.13 13.23

11.74

1.01

0.51

0.31

18.49 19.50 19.00 16.40 18.22 22.90 22.56 24.09 24.02 24.36 23.42

24.63

Petrol ürünleri 33.21 31.82 33.13 32.91 30.50 29.67 29.92 31.34 32.00 33.01 34.07
Bioyakıt ve
Yenilenebilir 9.59 8.91 9.08 9.28 8.82 7.41 7.25 7.42 6.83 6.53 6.03
Kaynaklar
Elektrik
18.10 18.50 20.10 19.74 20.58 20.80 20.96 21.52 21.86 21.24 21.72

36.05

Elektrik
Isı
Katı fosil
yakıtlar
İmal edilmiş
gazlar
Doğal gaz
Türkiye

Isı
Kaynak: Eurostat (2019).

1.43

3.70

1.00

1.46

3.75

0.62

1.49

3.83

0.52

1.57

3.97

0.45

1.73

3.86

0.40

1.60

3.96

0.55

1.55

3.97

0.51

1.55

3.88

0.55

1.43

3.81

0.59

1.14

1.03

5.19
21.05
1.03

Avro alanı ülkelerinin enerji tüketim yapısında bioyakıt ve yenilenebilir kaynaklardan
elde edilen enerji miktarında artış olmasına rağmen tüketimin büyük ölçüde petrol ürünleri,
doğalgaz ve elektrik enerjisine dayalı olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Türkiye’de ise 2006
yılında enerji tüketiminin petrol ürünleri, doğalgaz, katı fosil yakıtlar ve elektrik enerjisine
dayandığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bioyakıt ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen
enerjinin de tüketimde %10’luk bir paya sahip olduğu görülmektedir. 2017 yılına gelindiğinde
ise petrol ürünleri, doğalgaz ve elektrik enerjisi tüketimi payları artarken katı fosil yakıtların ve
bioyakıt ve yenilenebilir enerjinin payları azalmıştır. Buna göre Türkiye’deki enerji tüketim
yapısının Avrupa tüketim yapısından önemli ölçüde farklılaştığı anlaşılmaktadır. Avrupa’da
tüketim bioyakıtlar ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yeni nesil enerji kaynaklarına
yönelirken, katı fosil yakıtlar haricinde Türkiye’de geleneksel enerji kaynaklarının
kullanımında artış gözlemlenmiştir.
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Grafik 1. Avro Alanı ve Türkiye’de Enerji Bağımlılığı
Avro Alanı

Türkiye
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Kaynak: Eurostat (2019).

Avro alanında petrol ürünlerinin neredeyse tamamının ithal edildiği anlaşılmaktadır.
Tüketilen doğalgaz ve katı fosil yakıtlarının da yarısından fazlasının yine yurt dışından temin
ediliyor olması avro alanında enerjiye bağımlılığının büyük ölçekli bir sorun olduğunu ortaya
koymaktadır. Türkiye ise ihtiyaç duyduğu petrol ürünleri ve doğal gazın tamamına yakınını
yurtdışından temin etmektedir. Her ne kadar tüketimdeki payı azalmasına rağmen ithal edilen
katı fosil yakıtlara bağımlılığın özellikle 2008 sonrasında artış trendine girdiği ve 2017 yılına
gelindiğinde ihtiyaç duyulan kaynakların yarısından fazlasının dış kaynaklara dayandığı
anlaşılmaktadır.
Genel olarak değerlendiğimizde Avrupa ülkelerinde çevre ile ilgili kaygılar sonucu
uygulanan politikalar yenilenebilir enerji kaynaklarının bu ülkelerde hem üretimini hem de
tüketimini arttırmıştır. Türkiye de ise hızlanan sanayileşme sonucu hasılanın bileşimi Avrupa
ülkelerine benzer hale gelirken enerji kullanımı geleneksel kaynaklardan karşılanmaya devam
edilmiştir. Türkiye 'nin ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli ölçüde ithal ediliyor olması,
yenilenebilir kaynaklara yönelik politikaların belirlenerek, uygulanmaya başlanması için
zorunluluk yaratmaktadır.
3. Literatür

1970’lerin sonlarından itibaren, özellikle yaşanan petrol krizlerinin de etkisiyle, enerji
tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmaların yoğunluğu artmış
ve değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran teknikler geliştirilmiştir (Aydın, 2010;
Hondroyiannis vd., 2002). ABD ekonomisinin incelendiği ve bu konudaki öncü çalışmalar
arasında kabul edilen Kraft ve Kraft (1978) tarafından yapılan araştırmadan bu yana, çok çeşitli
ülkeler için enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin belirlenebilmesi için
birçok çalışma yapılmıştır (Apergis ve Payne, 2009). Bu çalışmaların çoğu değişkenler
arasındaki nedensellik varlığını ve yönünü test etmek için Granger nedensellik ve eşbütünleşme
ekonometrik yöntemlerini kullanmaktadır (Stern, 2003). Bu çalışmada incelenen literatür
taramasında da değişkenler arasındaki nedenselliği ve yönünü test etmek için çoğunlukla
Granger nedensellik ve eşbütünleşme gibi ekonometrik yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir.
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Ayrıca kullanılan örneklem ve elde edilen sonuçlar dikkate alındığında nedenselliğe ilişkin
farklı bulgular elde edildiği tespit edilmiştir.
Tablo 3. Konuya İlişkin Literatür

Yazar(lar) Dönem
Paul ve
1950Bhattacharya,
1996
(2004)

Örneklem
Hindistan

Jobert ve
Karanfil,
(2007)

19602003

Türkiye

Erdal vd.,
(2008)

19702006

Türkiye

Soytaş ve
Sarı, (2009)

19602000

Türkiye

Apergis ve
Payne,
(2009)

19802004

Kosta Rika, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nikaragua ve
Panama.

Tsani, (2010)

19602006

Yunanistan

Aydın,
(2010)

19802004

Türkiye

Yanar ve
Kerimoğlu,
(2011)

19752009

Türkiye

Demir,
(2013)

19872012

Türkiye

Karanfil ve
Li, (2015)

19802010

160 ülke

Uysal vd.,
(2015)

19802012

Türkiye

Sancar ve
Atay Polat,
(2015)

19842011

Türkiye

Sarıtaş vd.,
(2018)

19712015

Türkiye

Yöntem

Sonuç

Eşbütünleşme ve Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında
Granger
karşılıklı olarak etkileşim olduğu ve bu değişkenler
nedensellik
arasında nedenselliğin olduğu bulunmuştur.
Enerji tüketimi ve GSMH arasında bir nedensellik
Eşbütünleşme ve
yoktur. Sektörel olarak ise yüksek enerji tüketimine
Granger
sahip sanayi sektörünün ürettiği katma değer ile enerji
nedensellik
tüketimi arasında nedensellik bulunamamıştır.
Eşbütünleşme ve
Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında çift
Granger
yönlü bir nedenselliğin olduğu saptanmıştır.
nedensellik
Karbondioksit emisyonu ile ekonomik büyüme
Granger
arasında uzun dönemli bir nedenselliğin olmadığı
nedensellik, VAR
sonucuna varılmıştır.
Eşbütünleşme ve
Enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru bir
Granger
nedenselliğin olduğu ortaya çıkmıştır.
nedensellik
Eşbütünleşme ve
Toplam enerji tüketiminden GSYH’ya doğru tek yönlü
Granger
bir nedensellik tespit edilmiştir.
nedensellik
Toplam enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında
pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca odun
EKK
ve doğalgaz tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde
negatif etki yaptığı sonucu elde edilmiştir.
Ekonomik büyümenin enerji tüketimini arttırdığı ve
Eşbütünleşme,
nedenselliğin yönünün ekonomik büyümeden enerji
VECM
tüketimine doğru olduğu belirlenmiştir.
Eşbütünleşme ve Değişkenler arasındaki nedenselliğin sanayi üretim
Granger
endeksi ve enerji ithalatından cari açığa doğru olduğu
nedensellik
tespit edilmiştir.
İncelenen ülkeler OECD’ye üye olmaları, gelir
seviyeleri ve bulundukları bölgelere göre alt
örneklemlere ayrılmıştır. Çalışmada panellerin
çoğunda elektrik tüketimi ve milli gelir arasında kısa
Eşbütünleşme,
dönemde iki yönlü nedensellik olduğu saptanmıştır.
VAR, VECM
Ayrıca Doğu Asya ve Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika gibi alt bölgeler için kısa dönemde ekonomik
büyümeden elektrik tüketimine doğru tek yönlü
nedensellik olduğu bulunmuştur.
Ekonomik büyüme, cari açık ve enerji tüketimi
değişkenlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettiği
Eşbütünleşme
ve her üç değişkeninde aralarında ilişkili oldukları
ortaya konmuştur.
Uzun dönemde enerji tüketimi ve ithalattan GSYH’ ya
Eşbütünleşme, doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu, kısa dönemde
ise enerji tüketimi ve ithalat arasında iki yönlü bir
VECM
nedenselliğin olduğu saptanmıştır.
Cari açığın açıklayıcısı olarak enerji ithalatının ön
plana çıktığı ve nedensellik ilişkisinin enerji
Granger
nedensellik, VAR ithalatından cari açığa doğru olduğu sonucuna
varılmıştır.
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Çin, ABD, Rusya,
Hindistan,
Çalışmaya göre, dikkate alınan ülkelerde ekonomik
Shahbaz vd., 1960- Japonya, Kanada,
büyüme enerji tüketimi üzerinde pozitif bir etki
Regresyon Analizi
Almanya,
yaratırken sadece Çin ve Hindistan için negatif bir
(2018)
2015
etkiden söz edilebiliyor
Brezilya, Fransa
ve Güney Kore.

Tablo 3. Devamı

Eşbütünleşme ve
Ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru tek
Granger
yönlü bir nedenselliğin olduğu belirlenmiştir.
nedensellik

Nyasha vd.,
(2019)

19712013

Fadiran vd.,
(2019)

İtalya, Almanya,
Bulgaristan, İsveç,
Çek Cumhuriyeti,
Fransa, İsviçre, Eşbütünleşme ve
1991Hollanda,
Granger
2016
Avusturya,
nedensellik
Macaristan,
İngiltere ve
İrlanda

Etiyopya

Uzun dönemde doğal gaz tüketiminin ekonomik
büyüme üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Ayrıca Avusturya, Bulgaristan ve İsviçre için doğal
gaz tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde önemli
bir etkisi olduğu, İngiltere ve İtalya için ise enerji
tüketiminin ekonomik büyüme tarafından
yönlendirildiği tespit edilmiştir.

Genel itibariyle literatürde enerji tüketimi ve büyüme arasındaki nedenselliğin ve bu
ilişkinin yönünün incelendiği çalışmalar dört hipotez çerçevesinde sınıflandırılmıştır (Fadiran
vd. 2019; Karanfil ve Li 2015; Squalli, 2007). Bunlardan ikisi enerji tüketiminden ekonomik
büyümeye doğru bir nedenselliğin olduğu büyüme hipotezi ve nedenselliğin yönünün tersine
olduğu koruma hipotezidir. Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin
araştırıldığı Apergis ve Payne, (2009), Tsani, (2010), Sancar ve Atay Polat, (2015)
çalışmalarında, nedenselliğin enerjiden gelire doğru olduğu görülmüştür. Buna göre, ekonomi
teorik olarak enerjiye bağımlıdır ve ekonomik büyüme enerji tüketimindeki bir azalmadan
olumsuz yönde etkilenebilecektir. Eğer nedensellik gelirden enerjiye doğru ise ekonomide
göreceli olarak daha az enerji bağımlılığı söz konusu olacaktır ve enerji politikalarının
ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisi olmayacaktır. Yanar ve Kerimoğlu, (2011),
Karanfil ve Li, (2015) ve Nyasha vd., (2019) çalışmaları koruma hipotezini destekleyici
sonuçlara ulaşmıştır. Diğer hipotezler ise geri besleme hipotezi ve tarafsızlık hipotezidir. İki
yönlü nedenselliğin olduğu geri besleme hipotezinde enerji ve ekonomik büyüme birbirini
tamamlamaktadır (Paul ve Bhattacharya, 2004; Erdal vd., 2008). Jobert ve Karanfil, (2007) ve
Soytaş ve Sarı (2009) çalışmalarında tarafsızlık hipotezi çerçevesinde sonuçlar elde edilmiş ve
değişkenler arasında herhangi bir bağ bulunamamıştır. Söz konusu hipotezler çerçevesinde
yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak farklı ekonomi politikaları
önermeleri çalışmalarda yer almaktadır.
4. Model ve Uygulama Sonuçları
Collins ve Bosworth (1996) çalışması temel alınarak geleneksel fiziksel sermaye ve
işgücüne dayalı üretim fonksiyonuna enerjiyi de ekleyen basit bir Cobb-Douglas üretim
fonksiyonu kullanılmıştır:
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
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LGSYH 2011 A.B.D. doları cinsinden reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılatı, LSS 2011 A.B.D. doları
cinsinden sabit sermayeyi, LL çalışan kişilerin yıllık ortalama çalışma saatlerini, LEB ülkelerin
toplam enerji bağımlılığını ifade etmektedir. i ve t sırasıyla ülkeleri ve zamanı göstermektedir.
Tüm değişkenler doğal logaritmaları alınarak kullanılmıştır.
Çalışmamızda 1990-2015 dönemi dikkate alınmıştır. Bu dönemde enerji bağımlılığı
değerleri negatif (dışa bağımlı olmayan, enerji net ihracatçısı) olan ülkelerle verilerinde eksiklik
bulunan ülkeler değerlendirme dışı tutularak verilerine ulaşılan 13 ülke için model
uygulanmıştır. Çalışmamızda ele aldığımız ülkeler aşağıda tablolaştırılmıştır. Bu ülkelerin
çalışan kişilerin yıllık çalışma saatleri , 2011 A.B.D. doları cinsinden sermaye stokları ve 2011
A.B.D. doları cinsinden reel hasılaları PENN Dünya Tablolarından (Feenstra vd., 2015)
alınmıştır. Ülkelerin net enerji ithalatının brüt mevcut enerji miktarına bölümü olarak
tanımlanan enerji bağımlılığına ilişkin veriler Eurostat Enerji veritabanından elde edilmiştir.
Tablo 4. Çalışmada Kullanılan Ülkeler
1
2
3
4
5

Avusturya
Belçika
Fransa
Almanya
Yunanistan

6
7
8
9
10

Macaristan
İrlanda
İtalya
Hollanda
Portekiz

11
12
13

Slovakya
İspanya
Türkiye

Tablo 5. Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler
LGSYH
D(LGSYH)
LSS
D(LSS)
LL
D(LL)
LEB

LLC
0,91
-5,25***
-1,25
-11,11***
-1,35*
-1,76**
-2,81***

Breitung
-1,55*
-1,02
1,22
-7,08***
2,21
-2,07**
0,20

IPS
2,17
-5,84***
0,18
-10,59***
-0,008
-2,11**
-1,67**

ADF-Fisher
19,39
87,93***
27,85
137,19***
43,10**
41,15**
45,98***

PP-Fisher
23,26
156,63***
27,61
225,50***
6,91
20,15
52,52***

LLC: Levin, Lin ve Chu, Breitung: Bretung t istatistiği, IPS: Im, Pesaran ve Shin W istatistiği, ADF – Fisher: ADF - Fisher
Ki-kare istatistiği, PP – Fisher: PP - Fisher Ki-kare istatistiği olarak tanımlanmıştır.
* %10 düzeyinde anlamlılığı, ** %5 düzeyinde anlamlılığı ve *** %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

Yapılan birim kök testi sonuçlarına göre LEB dışında modeldeki değişkenlerin düzey
seviyelerinde birim kökün olduğu gözlemlenmiş, birinci farklar değerlendirildiğinde ise birim
kök sorununun giderildiği anlaşılmaktadır. Buna göre LGSYH, LSS ve LL serilerinin I(1), LEB
serisinin ise I(0) olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Pedroni ve Kao Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları
t-istatistiği
Olasılık
Panel v-istatistiği
2.43***
0.00
Panel rho-istatistiği
-0.43
0.33
Panel PP-istatistiği
-6.49***
0.00
Panel ADF-istatistiği
-7.00***
0.00
Grup rho-istatistiği
1.77
0.96
Grup PP-istatistiği
-3.56***
0.00
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Grup ADF-istatistiği
Kao ADF- istatisiği
Westerlung istatistiği

-5.53***
-2.37***
-1,82**

0.00
0.00
0,03

Modele uygulanan eşbütünleşme testleri sonucunda değişkenler arasında eşbütünleşim
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Değişkenlerin I(1) ve I(0) oldukları gözlemlendiğinden modelde
eşbütünleşimin incelenmesi amacıyla ARDL modeli uygulanmıştır. Çalışmamızda durağan
olmayan dinamik panelleri tahmin etmek için Pesaran Shin ve Smith (1997, 1999) tarafından
önerilen iki teknik dikkate alınmıştır. Bunlardan ilki N zaman serisi denklemlerini tahmin edip
katsayıların ortalamasını alan MG (Ortalama Grup) tahmincisidir. İkincisi ise katsayıların
havuzlanması ve ortalamalarının alınması biçiminde uygulanan PMG (Havuzlanmış Ortalama
Grup) tahmincisidir. Her iki tahminci kullanılarak ulaşılan bulgular Tablo 7’te verilmiştir. Her
iki tahmin edicinin tutarlılık ve verimlilik özelliklerine dayanarak PMG tahmincisinin MG
tahmincisine göre uygunluğunu test etmek için Hausman testi yapılmış ve gösterilmiştir.
Tablo 7. ARDL (1,1,1,1) Modeline İlişkin Uzun ve Kısa Dönem Tahmin Sonuçları
Uzun dönem sonuçlar

LSS
LL
LEB
Kısa dönem sonuçlar
ECM
LSS
LL
LEB
Cons.

PMG tahmincisi
Katsayılar Olasılık değeri
0,87***
0.00
-0,86***
0.00
0,05
0.32

MG tahmincisi
Katsayılar
Olasılık değeri
1,16***
0.00
0.33
0.18
0.09
0.16

Katsayılar
-0,37***
2,60 ***
0,62***
0.11***
2,39***

Katsayılar
-0.70***
3,47***
0,31***
0.02
-3,82**

Olasılık değeri
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Olasılık değeri
0.00
0.00
0.00
0.32
0.01

Not: *, **, ve *** sırasıyla %10,% 5, ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı göstermektedir.

Tablo 7’ye bakıldığında uzun dönemde sabit sermayeye (LSS) ilişkin katsayılar her iki
tahminci için de %1 anlamlılık düzeyinde pozitif değerler almışlardır. 1990 – 2015 dönemleri
için Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de sabit sermayenin artmasının ülke üretimlerini pozitif
yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Ayrıca, ortalama çalışma saatlerinin (LL) katsayısı ise MG
tahmincisine göre anlamlı bir sonuç ortaya koymamasına karşın PMG tahmincisi
kullanıldığında %1 anlamlılık düzeyinde negatif değere sahip olduğu görülmektedir. Her iki
tahminci için hata düzeltme terimleri (ECM) incelendiğinde beklentilerle tutarlı olarak negatif
değere sahip (PMG için -0.37, MG için -0.70), %1 anlamlılık düzeyine sahip katsayılara
ulaşılmıştır. Kısa dönem değerlendirildiğinde ise PMG tahmin sonuçlarının tüm değişkenler
için %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. MG tahmincisinde enerji
bağımlılığı dışında diğer tüm değişkenler istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.
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Tablo 8. Hausman Testi Sonuçları
LSSY
LOS
LEB

MG
1,16
0.33
0,09

PMG
0,87
-0,86
0,05

Chi2(3)= 5,97 , Olasılık değeri =0.11

Fark
0,28
1,20
0,04

S.E.
0.29
0.65
0,16

Uzun dönemde katsayılar arasında sistematik farkların olmadığı boş hipotezine dayanan
Tablo 8’deki Hausman test istatistiği 5,97 (P=0.11>0.05) istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır.
Buna göre, çalışmamızda etkin ve tutarlı olduğu anlaşılan PMG tahmincisinin kullanılmasına
karar verilmiştir. Tablo 7’te verilen PMG tahmincisi sonuçları uzun dönemde Avrupa ülkeleri
ve Türkiye’de sabit sermayede %1’lik bir artışın üretimi %0,87 arttıracağını, çalışılan ortalama
saat miktarındaki %1 düzeyindeki bir artışın ise üretimi %0,86 düzeyinde azaltacağını
göstermektedir. Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de üretilen mal niteliği sermaye yoğun üretim
tekniğini gerektirdiğinden sermaye artışının üretim üzerinde olumlu bir etki yaratması ve
çalışma saatlerindeki artışın uzun dönemde üretimde azalan verimlere yol açması
beklentilerimizle uyumludur. Uzun dönemde Enerji bağımlılığı ile üretim arasında anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır. Ele alınan dönem boyunca enerji darboğazını erken fark eden ve
alternatif enerji üretimine yönelerek enerji ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan Avrupa
ülkelerinde uzun dönemde enerji ithalatındaki değişimlerin üretim üzerinde baskı yaratması
önlenmiştir. Ayrıca, kısa dönem sonuçlar incelendiğinde sabit sermayede %1’lik bir artışın
milli hasılayı %2,6, çalışma saatlerindeki %1’lik artışın ise üretimi %0,62 arttırdığı
anlaşılmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi sermaye yoğun üretim yapan ülkelerde kısa
dönemde de sermaye artışlarının üretim üzerinde büyük ve anlamlı bir etki yaratması
beklentilerimizi karşılamaktadır. İşgücünün kısa dönem ve uzun dönem etkilerindeki farklılık
ise azalan verimler yasasının teyidi niteliğindedir. Sabit sermayenin azalan getirilere tabi
olmamasının en önemli nedeni ise teknolojik yeniliklerin hem nihai ürün çeşidini hem de
sermayenin verimliliğini arttırmasıdır. Ayrıca, kısa dönemde enerji bağımlılığındaki %1
düzeyindeki bir artışın %0,11 düzeyinde bir büyümeye yol açtığı anlaşılmaktadır. Sanayileşmiş
Avrupa ekonomileri ve Türkiye’nin kısa dönemde üretim yapılarına bağlı olarak gereksinim
duydukları enerjiyi ithalat yoluyla elde etmeleri üretim üzerinde destekleyici bir sonuç ortaya
koymaktadır. Modelde tahmin edilen hata düzeltme katsayısı (ECM) ise sistemde hem kısa hem
de uzun dönem denge bulunduğunu göstermektedir. Kısa dönemde dengede meydana gelen bir
sapma durumda sistem yıllık %37’lik bir hızla önceki dönem dengesizliğini düzelterek durağan
duruma yakınlaşır. Buna göre, kısa dönemli şokların etkileri 3 dönem içerisinde
giderilebilmektedir.
5. Sonuç
Sürdürülebilir kalkınma konusu, Avrupa Birliği ekonomisinin en büyük sorunlarından
biridir (Ha˛bek 2012, 2014; Ha˛bek ve Wolniak 2016). Enerjiye erişim, toplumların gelişmesi
ve varoluşu için stratejik öneme sahiptir, bu nedenle kesintisiz bir şekilde enerji temin edilmesi
AB üyesi ülkelerin ekonomileri için öncelikli öneme sahiptir. Enerjinin stratejik konumu ve
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üye devletlerin ithalata bağımlılığı nedeniyle Birlik'te enerji politikasında stratejik çözümler
hazırlama ve tasarlama gerekli hale gelmiştir.
Çalışmamızda Avrupa ülkeleri ve Türkiye açısından enerji bağımlılığı ile ekonomik
büyüme ilişkisi incelenmiştir. Öncelikle Avro bölgesi ve Türkiye için enerji üretim, tüketim ve
bağımlılığa ilişkin bilgiler verilmiştir. Avro bölgesinin gerek enerji üretimi açısından gerekse
enerji tüketimi açısından Türkiye’den farklılaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin petrol
ve doğal gaz bağımlılığının çok yüksek olduğu, buna karşın Avro bölgesinin de önemli ölçüde
petrol ürünlerine bağımlı olduğu görülmektedir.
Enerji bağımlılığı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenirken basit bir CobbDouglas üretim fonksiyonuna enerji eklenmiş ve uzun-kısa dönem ayırımında incelemeyi
devam ettirebilmek için ARDL modeli uygulanmıştır. Bulgular sermayenin büyüme üzerinde
hem kısa dönemde hem de uzun dönemde en etkin öğe olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca, kısa
dönemde çalışma saatlerindeki artışın büyümeyi olumlu etkilediği, buna karşın uzun dönemde
büyüme üzerinde olumsuz etkiler yarattığı anlaşılmaktadır. Enerji bağımlılığının ise sadece kısa
dönemde büyüme üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. 2006-2017 dönemleri
aralığında yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan ve bu kaynaklardan elde ettiği
enerjiyi üretime yönlendirebilen Avrupa ülkelerinin 2030 hedeflerini gerçekleştirmesiyle
birlikte enerjiye bağımlılığın büyük ölçüde önlenebileceği ve sürdürülebilir bir büyümeyi
başarabileceği anlaşılmaktadır.
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ÖZET
Artan ihracat günümüz gelişmekte olan ülkeleri için hem ekonomik büyüme hem de dış
finansman bakımından önemlidir. Bu sebeple gelişmekte olan bir ekonomi olan Türkiye için de
ihracatın miktarını ve ürün çeşitliliğini arttırmak önemli bir amaç olarak ortaya çıkmıştır.
Türkiye ekonomisinin ihracat bakımından dönüşümü 1980’li yıllarda başlasa da özellikle
2000’li yıllardan sonra belirginleşmiştir. Söz konusu bu değişim çalışma kapsamında Türkiye
ekonomisi için ISO 500 firmaları özelinde ele alınmıştır. 2001-2018 yılları arasındaki ISO
verilerine dayanarak 500 firmanın ihraç ettikleri farklı mal ve hizmetlerin bileşimi
incelenmiştir. Çalışmada söz konusu şirketlerin yoğunluklu olarak ihraç ettikleri mallar, ISIC
Rev2 ekonomik faaliyet kodlarına göre belirlenerek ilgili yıllara göre değişimler ele alınmıştır.
Ayrıca firma temelli kıyaslamalar da yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları Türkiye’nin ihracat
bileşiminin tekstil, gıda ve hammadde gibi ürün gruplarından taşıt araçları sanayi, demir-çelik
ana metal sanayi, elektrik makineleri, alet ve cihazları sanayi gibi imalat sektörünün daha
yüksek katma değerli ürünlerine doğru kaydığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İktisat, Dış Ticaret, İhracat, ISO 500
ABSTRACT
Increase in export rates is important for today's developing countries in terms of both economic
growth and external financing. Therefore, increasing the amount of exports and the variety of
products has become an important goal for Turkey as a developing economy. Although the
transformation of the Turkish economy in terms of exports began in the 1980s, it became
evident especially after the 2000s. Within the scope of the study, this change was discussed in
ISO 500 companies for the Turkish economy. Based on ISO data between 2001 and 2018, the
composition of the different goods and services which are exported by 500 companies was
examined. In the present study, the goods exported intensively by these companies were
determined according to the ISIC Rev2 economic activity codes and the changes according to
the relevant years were discussed. Company-based comparisons were also made. The results of
the study revealed that Turkey's export composition shifted from product groups such as
textiles, food and raw materials to higher value-added products of the manufacturing industry
such as vehicle industry, iron and steel base metal industry, electrical machinery, tools and
equipment industry.
Keywords: International Economics, Foreign Trade, Export, ISO 500
1. GİRİŞ
Yıllar itibariyle küresel ekonominin geçirdiği değişim ve dönüşüm ile beraber şüphesiz
ki ülkelerin üretim ve ihracat desenlerindeki değişim de artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki
çevre, kar ve pazar baskıları çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaları gelişmekte olan ülkelere
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yöneltmiş ve hız kazanan küreselleşme eğilimleri sonucunda ekonomiler giderek daha
bütünleşik hale gelmişlerdir. Bu çerçevede özellikle son yirmi yılda ülke ekonomilerinin üretim
ve ihracat deseninde önemli değişiklikler gözlemlenmiştir. Türkiye için ise dış ticaret
bakımından asıl dönüşüm 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkmıştır. Ekonominin giderek
serbestleşmesiyle beraber kaynakların daha verimli kullanılabileceği temeli üzerine kurulan bu
strateji daha nitelikli ihracat yapısının ortaya çıkmasını amaçlamıştır. Nitekim 1980’den sonra
Türkiye’nin dış ticareti önemli ölçüde artış göstermiştir. 1990’ların ikinci yarısından itibaren
ise Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik ve Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliğine üyelik
Türkiye’nin üretim ve ihracat deseninde değişikliklere neden olmuştur (Bal vd., 2016:311;
Saray, 2018; Türkcan ve Pişkin, 2014:3).
Türkiye’nin üretim ve ihracat desenindeki değişikliklerin anlamlı şekilde
gözlemlenebileceği alanlardan birisi de İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 1968 yılından
beri yayımlanan ISO 500 listesidir. İlgili liste ve raporlardan gözlemlendiği üzere Türkiye’nin
ilk 500 firması yıllar itibariyle üretim ve ihracatta Türkiye ekonomisi bakımından anahtar bir
konuma yükselmişlerdir. Örneğin 2017 yılı için ilgili firmaların GSYH’ye katkısı %7 iken,
toplam ihracattaki katkıları ise %41,07 oranındadır (ISO 500, 2018; ISO 500, 2019b).
Çalışmada Türkiye’nin ihracat performansında önemli ölçüde katkısı bulunan ISO 500
şirketlerinin 2001-2018 yılları arasındaki ihracat miktarlarındaki değişimlerin incelenmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca ihracatın hız kazandığı 2001 yılı sonrasında söz konusu şirketlerin
yoğunluklu olarak ihraç ettiği mallar, Birleşmiş Milletler Tüm Ekonomik Faaliyetlerin
Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına (ISIC Rev2) ilişkin faaliyet kodları dikkate alınarak
belirlenmiş ve değişimler incelenmiştir. Yine mikro düzeyde eğilimleri gözlemleyebilmek için
de ihracat bakımından öncü kabul edilebilecek firmaların kıyaslanması da amaçlanmıştır.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümde Türkiye
ihracatının büyük bir kısmını gerçekleştiren ISO 500 kuruluşlarının önemine değinilmiş ve ISO
500 firmalarına ilişkin literatürdeki bazı çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, ISO 500
firmalarının incelenen yıllar itibariyle ihracatlarının kompozisyonunda meydana gelen
değişimler incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise elde edilen bulgular paralelinde
sonuçlar ortaya konulmuştur.
2. ISO 500 ve TÜRKİYE EKONOMİSİ: KISA BİR LİTERATÜR ÖZETİ
ISO’nun Türkiye’nin en büyük 500 firmasına ilişkin hazırladığı çalışma yaklaşık yarım
asırlık bir geçmişe sahiptir. İlk kez 1968 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren 100 büyük sanayi
kuruluşunun kamuoyuna duyurulması şeklinde başlayan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu araştırması, 1981 yılında 500 kuruluş sayısına ulaşmıştır. Daha sonrasında her yıl
kamuoyuna açıklanan araştırma sonuçları söz konusu sanayi kuruluşlarının bir önceki yıla ait
verilerini kapsamaktadır. Ankete dayalı olarak yapılan çalışmada firmalardan toplanan bilgiler
ISO tarafından incelenmekte ve sıralama söz konusu sanayi kuruluşlarının üretimden satışlar
verilerine göre yapılmaktadır. "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (ISO 500)"
çalışmasının esas hedefi, Türkiye'de sanayi sektöründe faaliyet gösteren en büyük kuruluşları
belirlemek ve söz konusu kuruluşlara ait veriler yardımıyla Türk sanayi sektöründeki
değişimleri ortaya koyabilmektir (ISO 500, 2019c).
ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması imalat sektörü yanı sıra madencilik ve elektrik
sektörlerinde yer alan firmaları kapsamaktadır. Dolayısıyla ISO 500 firmalarının tamamı sanayi
sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda ISO 500 firmalarının Türkiye
ekonomisindeki yeri açısından sanayi sektörü içerisinde bu firmaların göreli ağırlığının ne
olduğu önem arz etmektedir (Türkan, 2005:9). Örneğin 2017 yılı için ISO 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu’nun sanayi sektörü katma değeri içindeki payı %19,7 iken, sanayi ihracatı içindeki
payı da %42,8 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca toplam ihracat içerisinde ISO 500’ün payının
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2017’de %41,07 olarak gerçekleşmiş olması da önem arz eden bir diğer husustur (ISO 500,
2018).
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 araştırması sonuçları incelendiğinde,
sıralamadaki ihracatçı şirket sayısının giderek artarak 464’e ulaşmış olması ve Araştırma
Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti yürüten firma sayısının 276’ya yükselmiş olması dikkat çeken
önemli noktalardandır. Ayrıca yine 2018 yılı araştırmasına göre ISO 500’ün ortaya çıkardığı
katma değerin %22,2’sini orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler ve %5,3’ünü yüksek
teknoloji yoğunluklu sanayiler oluşturmaktadır. 2017 yılında ise bu oranların sırasıyla %20,2
ve %3,6 olduğu göz önünde bulundurulduğunda ileri teknoloji yoğunluklu ihracatın arttığı
görülmektedir (ISO, 2019d). Genel olarak ISO 500’ün çoğunlukla ihracatçı firmalardan
oluştuğu ve Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve ileri teknoloji yoğun üretim yapan
sektörlere dönüşümünde önemli katkılar sağladığı ortaya çıkmaktadır.
Türkiye ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren en büyük sanayi kuruluşlarına
yönelik olarak farklı çalışmalar literatürde yer almaktadır. Özcan ve Anıl (2017) çalışmalarında
ISO 500 şirketleri içerisinde yer alan ve demir çelik firmalarını analiz etmiştir. İncelenen 13
firmanın 2013-2015 yıllarına ilişkin aktif toplam, öz kaynak, çalışan sayısı, net satışlar, faiz ve
vergi öncesi kar ve ihracat tutarı verileri dikkate alınmıştır. Bu veriler yardımıyla ilgili yıllara
göre firmaların verimlilikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist toplam faktör
verimliliği endeksleri yardımıyla hesaplanmıştır. VZA yöntemi ile 13 firmadan sadece birinin
etkin olduğu tespit edilirken, Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi ile 11 firma için
olumlu bir ilerlemenin olduğu gözlemlenebilmiştir.
Ülgen (2005) çalışmasında ise doğrudan yabancı yatırımlar çerçevesinde Türkiye’nin
2000-2004 yılları arasındaki durumunu değerlendirmiştir. Bu kapsamda ISO 500 şirketleri
içerisindeki yabancı sermaye kaynaklı olanlarının mali ve ekonomik verileri dikkate alınmıştır.
2000 yılında 111 adet yabancı sermaye kaynaklı firma mevcut iken 2003 yılında sayının artarak
135’e ulaştığı belirtilmiştir. 2002 yılı itibariyle toplam satışlar, dönem karı ve ihracat gibi
kalemlerde önemli artışların olduğu saptanmıştır. 2004 yılı ve sonrası için de olumlu gidişatın
sürmesi için yabancı yatırımların önemine vurgu yapılmıştır.
Bir diğer çalışmada Türkiye otomotiv sanayinin 2008 krizi sonrası durumunu görebilmek
için 2007-2011 yılları arasında ISO 500’de sıralamaya girebilmiş 25 firma incelenmiştir
(Tezcan, 2014). Çalışmada 2008 krizi öncesi ve sonrası sektördeki durumu anlayabilmek için
2007 ve 2011 yıllarına ait veriler karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre 2007-2012
yıllarını kapsayan aralıkta otomotiv sektörü 2008 yılı sonrasındaki ilk iki yıl içinde
toparlanmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise 2012 yılı için bir önceki yıla göre ihracat
ve dönem karı kalemlerinde kriz öncesi dönemin gerisinde kalındığı tespit edilmiştir. Genel
olarak kriz sonrasında ihracat dışında diğer ekonomik göstergelerin (üretimden satışlar, aktif
toplam, öz kaynak, dönem kar/zarar vb.) kriz dönemi öncesi duruma ulaştığı sonucuna
varılmıştır.
Düzgün ve Taşçı (2014) 1993-2011 yılları arasında ISO-500 şirketlerinin ihracat
performanslarını belirleyen faktörleri tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda ilgili yıllar için
makroekonomik veriler ve ISO 500 şirketleri verileri kullanılarak ekonometrik analizler
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre şirketlerin ihracat performanslarını; işletme büyüklüğü,
reel kur, enflasyon ve GSYİH gibi değişkenlerin belirlediği ortaya konmuştur. Kişi başına
GSYİH’nin aynı yönlü, reel kur ve enflasyonun ihracat performansıyla ters yönlü ilişkili
bulunduğu belirtilmiştir.
3. ISO 500 VE TÜRKİYE’NİN İHRACAT YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ
2001 yılında Türkiye ekonomisi için yaşanan krizle beraber ortaya çıkan Türk Lirasının
devalüasyonu iç talebi düşürürken firmaları giderek daha fazla dış pazarlara açılmaya
zorlamıştır (Yükseler ve Türkan, 2006: 11). Bu gelişmeler sonucunda Türkiye’nin ihracatı ve
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dış ticareti bir bütün olarak artmıştır. Nitekim 2000 yılında küresel ihracattaki toplam payı
%0,43 olan Türkiye ekonomisi payını 2010 yılında %0,74’e ve 2016 yılında %0,89’a kadar
yükseltmiştir (Saray, 2018: 276-278).
2001 yılı sonrasında Türkiye ekonomisi için geçerli olan ihracat artış eğilimi kuşkusuz
ISO 500 firmaları için de paralel bir eğilim izlemiştir. Aşağıda yer alan Şekil 1’de ISO 500
firmaları ve Türkiye’nin toplam ihracat rakamlarına yer verilmiştir. 2001 yılında yaklaşık 14,8
milyar dolar olan ISO 500 ihracatı 2018 yılı sonunda 71,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bu süreçte
Türkiye’nin toplam ihracatı ise 31,3 milyar dolardan 167,9 milyar dolara kadar çıkmıştır.
Verilerden ortaya çıkan bir başka eğilim incelenen yıllar itibariyle ISO 500’ün ihracat artış
oranının Türkiye’nin toplam ihraç oranıyla benzer bir yönelim izlediğidir. Öyle ki 2001-2018
yıllarında Türkiye ihracatı dönem ortalaması olarak %10,93 artarken ISO 500 ihracatındaki
yıllık artış ortalaması %11,88 olmuştur. Hem ISO 500 firmalarının hem de Türkiye genelinin
ihracatı 2018 yılı sonunda 2000 yılına göre yaklaşık olarak %500 artmıştır. Bu benzerliğin
nedeni kuşkusuz ki ISO 500 ihracatının Türkiye’nin ihracatındaki önemli konumunu devam
ettirmesidir.
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Şekil 1: 2001-2018 yıllarında Türkiye’nin ve ISO500’ün toplam ihracat
miktarları (milyar, ABD doları).
Kaynak: ISO 500 (2019a; 2019b) ve TUİK (2019a) ile yazarlar tarafından
hesaplanmıştır.
ISO 500’ün Türkiye’nin toplam ihracatına oranına Şekil 2’de yer verilmiştir. Şekil yıllar
itibariyle (2001-2018) ISO 500’de yer alan ihracatçı firmaların toplam ihracat miktarlarının
Türkiye’nin toplam sınai mal ihracatına ve toplam ihracatına olan oranlarını göstermektedir.
Analizde 2001 yılından itibaren başlanmasının nedeni, yukarıda da vurgulandığı üzere 2001
yılında yaşanan finans krizi sonrasında Türkiye’deki firmaların dış pazarlara yönelmelerinin bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmasıdır. Nitekim 2001 yılında ISO 500 firmalarının Türkiye’nin
toplam ihracatındaki payları %47,27 iken 2004 yılı sonunda bu oran %52,56’ya kadar çıkmıştır.
2004 yılından sonra ise ISO 500 firmalarının ihracat miktarları küresel kriz yılı olan 2009 ve
2015’deki düşüşe rağmen genel bir eğilim olarak artışını sürdürmüş (bkz. Şekil 1) ancak
Türkiye’nin toplam ihracatındaki payları 2015 yılı sonuna kadar sürekli azalmıştır. 2015 yılında
ISO firmalarının toplam ihracatları 53,4 milyar dolar iken Türkiye’nin toplam ihracatındaki
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payları %37,16’ya kadar düşmüştür. 2018 yılında ise Türkiye’nin toplam ihracatı yaklaşık %7
oranında artarak 157 milyar dolardan 168 milyar dolara çıkarken; ISO 500 firmalarının toplam
ihracatları %11,3’lük artışla 64,4 milyar dolardan 71,8 milyar dolara kadar çıkmıştır. Böylelikle
ISO 500’ün Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı yeniden %42,75’lere kadar çıkmıştır.
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Şekil 2: ISO 500 firmalarının 2001-2018 yıllarında Türkiye’nin toplam ve sinai
mal ihracatına oranları (%)
Kaynak: ISO 500 (2019a; 2019b) ve TUİK (2019a; 2019b) verileri ile yazarlar
tarafından hesaplanmıştır.
Şekil 2’de yer verilen bir başka gösterge ise ISO 500 ihracatının Türkiye’nin toplam sinai
mal ihracatına oranıdır. İlgili veri de beklenildiği üzere ISO 500 ihracatı ile benzer eğilimi
izlemiştir. 2004 yılında incelenen dönem için (2001-2018) %54,86 ile en yüksek oranına
ulaşırken; 2015 yılında ise en düşük değere inmiştir; %38,95. 2018 yılında ISO 500’ün ihracat
payının artmasına bağlı olarak sınai mal ihracatı da %44,52’ye çıkmıştır.
ISO 500 kuruluşlarının 2001-2018 yıllarını kapsayan dönem için toplam ihracat
bileşimindeki değişim Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekilde incelenen her yıl yoğunluklu olarak
ihracata konu olan ISIC Rev2 faaliyet kodlarının dağılımına yer verilmiştir. Genel anlamda
ihracatta ağırlıklı olarak faaliyet kodlarına göre sanayi kollarına bakıldığında 384 Taşıt Araçları
Sanayi ve 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi faaliyet alanlarının ön plana çıktığı
görülmektedir. 384 no.lu faaliyet kodunun 2001 yılından itibaren toplam ihracat içerisindeki
payının giderek arttığı dikkat çekmektedir. 371 no.lu faaliyet kodunun ise 2008 yılına kadar
payını arttırdığı ancak kriz sonrası incelenen dönem itibariyle düşüşler yaşadığı Şekil 3’te
görülebilmektedir. Genel itibariye Şekil 3 incelendiğinde, Gıda maddeleri (311 no.lu faaliyet
kodu) ihracatının payının 2011 yılı sonrasında arttığı, elektrikli olanlar hariç makine (382
faaliyet kodu kapsamındakiler) ihracatının ise payının da yine 2011 yılı sonrasında önemli
ölçüde azaldığı gerçekleşen ihracatın kompozisyonundaki belirgin değişimler arasındadır.
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Şekil 3: ISO 500 Kuruluşları Toplam İhracat Miktarındaki Değişim ve Faaliyet
Kodlarına Göre Dağılımı
Kaynak: ISO 500 (2019a; 2019b) ile yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Not: 384; Taşıt Araçları Sanayi, 383; Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi, 382; Makine Sanayi
(Elektrikli Olanlar Hariç), 371; Demir-Çelik Ana Metal Sanayi, 353; Petrol Ürünleri Sanayi, 321; Dokuma Sanayi,
311; Gıda Maddeleri Sanayi. Şekil raporda verileri açıklanan firmalar için derlenmiştir. İlgili firmaların ISO
toplam ihracatına oranları (2001-2018) %92,08’dir.

Şekil 3,4 ve 5; ISO 500 firmaları içinden verileri açıklananlardan derlenmiştir. 2001-2018
yılları arasında verisi açıklananların ISO toplam ihracatına oranının %92,08 olduğu göz önünde
bulundurulursa temsil kabiliyetlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca incelenen
dönemde toplam ihracat içerisinde yoğunluklu pay tutan faaliyet kodlarının değişim oranlarının
yer aldığı Şekil 4 de bu bulguları desteklemektedir. Şekil 4 incelendiğinde, taşıt araçları sanayi
(384 faaliyet kodlu) ihracatının yaşanan artışlar sonucunda 2016 yılı sonrasında toplam ihracat
içerisindeki payının %40’ı aşması dikkat çekicidir. İhracata konu olan diğer malların incelenen
dönemde toplam ihracattaki payı %25 civarında gerçekleşmiştir. Bu da toplam ihracatta
yoğunluklu olarak yer alan ve incelemeye dâhil edilen yedi farklı faaliyet koduna ait ihracatın,
toplam içerisinde yaklaşık olarak %75 şeklinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.
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Şekil 4: ISO 500 Kuruluşlarının Toplam İhracatı İçerisinde Faaliyet Kodlarının %
Değişimi
Kaynak: ISO 500 (2019a; 2019b) ile yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Not: 384; Taşıt Araçları Sanayi, 383; Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi, 382; Makine Sanayi
(Elektrikli Olanlar Hariç), 371; Demir-Çelik Ana Metal Sanayi, 353; Petrol Ürünleri Sanayi, 321; Dokuma Sanayi,
311; Gıda Maddeleri Sanayi. Şekil raporda verileri açıklanan firmalar için derlenmiştir. İlgili firmaların ISO
toplam ihracatına oranları (2001-2018) %92,08’dir.

Şekil 4’te dikkat çeken bir diğer nokta 371 no.lu Demir-Çelik Ana Metal Sanayi faaliyet
alanına ait ihracatın toplam ihracat içerisinde 2008 yılına kadar artış göstererek yaklaşık
%26’lık bir paya sahip olmasıdır. 2008 yılı sonrası bu faaliyet kodu kapsamındaki ihracatın
oransal olarak ciddi bir azalma gösterdiği ve 2018 yılına gelindiğinde toplam ihracat içindeki
payının yaklaşık %11’e gerilediği elde edilen bulgular arasındadır. Toplam ihracat içerisindeki
payında önemli azalmalar görülen bir diğer faaliyet kodu 382’dir. Makine Sanayi (Elektrikli
olanlar hariç) faaliyet alanındaki ihracat miktarının toplam ihracat miktarı içerisindeki payı,
2009 yılında yaklaşık olarak %9’a kadar yükseldikten sonra giderek azalarak 2018 yılına
gelindiğinde %1,3’e kadar gerilemiştir.
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Şekil 5: ISO 500 firmalarının 2001-2018 yılları arasındaki ihracatlarının sektörel
dağılımı
Kaynak: ISO 500 (2019a; 2019b) ile yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Not: 384; Taşıt Araçları Sanayi, 383; Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi, 382; Makine Sanayi
(Elektrikli Olanlar Hariç), 371; Demir-Çelik Ana Metal Sanayi, 353; Petrol Ürünleri Sanayi, 321; Dokuma Sanayi,
311; Gıda Maddeleri Sanayi. Şekil raporda verileri açıklanan firmalar için derlenmiştir. İlgili firmaların ISO
toplam ihracatına oranları (2001-2018) %92,08’dir.

Şekil 5’te ise 2001-2018 yılları için ilgili sanayi kollarının toplam ihracatının ISO 500’ün
toplam ihracatı içerisindeki paylarına yer verilmiştir. Buna göre 18 yıl itibariyle ISO 500’ün
ihracatı içerisinde en yüksek payı %29,8 ile taşıt araçları tutmaktadır. Şekil 4’ten de
gözlemlendiği üzere taşıt sanayi alt endüstrisi ISO ihracatı içerisindeki paylarını yıllar itibariyle
arttırarak 2001’de %15,3 olan ISO 500 ihracatına oranı 2018’de %41,2’ye kadar çıkmıştır.
İkinci sırada ise giderek payı azalan demir-çelik ana metal sanayi (371 kodlu) %14,8’lik payıyla
yer almaktadır. Üçüncü sırayı ise yıllar itibariyle yaklaşık %10 civarında oranı olan 383 kodlu
elektrik, makine, alet ve cihazlar alt-endüstrisi almıştır. Türkiye’nin ve ISO 500’ün önemli
ihracat kalemlerinden demir-çelik ana metal sanayi faaliyet kolundaki düşüşler son yıllarda
küresel ticarette ortaya çıkan korumacılık politikalarının ticaret savaşlarını arttırmasının bir
sonucu olduğu düşünülebilir. Özellikle ABD’nin 2013-2017 yılları arasında en çok gümrük
tarifesi uyguladığı malların demir-çelik sanayi sektörüne ait ürün grupları olduğu
görülmektedir. Ayrıca ABD ve Çin ekseninde yaşanan ticaret savaşları AB ülkelerine de
sıçramış ve özellikle demir-çelik ithalatını da içeren yüksek gümrük vergileri bu ülkelerce
getirilmiştir (Özkaya vd., 2019:421-423).
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Petrol ürünleri sanayinde ise İran’a uygulanan yaptırımların etkisi görülmektedir.
ABD’nin İran’ın yürüttüğü nükleer programdan dolayı uyguladığı yaptırımlar 2006 yılında
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınmış ve 2010 yılında genişletilmiştir. 2016 yılında
Trump yönetimi ile birlikte İran’a yönelik enerji sektörünü hedef alan ve petrol ithalatını
yasaklayan yaptırımlar daha da ağırlaştırılmıştır. Bu durum önde gelen petrol ihracatçılarından
birisi olan İran’ı önemli derecede etkilerken, petrol ve doğalgaz ithalatçısı Türkiye’yi de
olumsuz yönde etkilemiştir (Özbey, 2019:100-102; Berber, 2013:78-80). Nitekim 2012 yılına
kadar ISO 500 içerisindeki payı ve ihracat hacmi giderek artarak sırasıyla %11’e ve 6,6 milyar
dolara çıkan petrol ürünleri sanayi sektörünün ihracat miktarları 2012’den sonra ciddi manada
düşüşe geçmiştir. 2018’de 2,5 milyar dolar olan ihracat miktarı 2006 yılının ihracat rakamının
bile (yaklaşık 3 milyar dolar) gerisindedir (ISO 500, 2019a;2019b).

Şekil 6: Türkiye’nin ilk 30 ihracatçı firmasının ihracat miktarlarındaki (ln) değişim,
2001-2018 karşılaştırması
Kaynak: ISO 500 (2019a; 2019b) verileri ile yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Not: İlk 30 firma 2001 yılına göre oluşturulmuştur. İlk 30 firmanın ihracatlarının toplam satışlarına oranı
2001 yılında %40,2 iken; 2018 yılında bu oran %46,34 olarak gerçekleşmiştir. İlgili şekil 2001 ve 2018 yıllarında
da ISO listesinde yer alan ve verileri açıklanan firmalardan oluşturulmuştur.

Yukarıdaki Şekil 6’da ise 2001 ve 2018 yıllarında ISO 500 içerisinden en fazla ihracat
gerçekleştiren 30 firmanın karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Buna göre 2001 yılından 2018
yılına ihracatı belirgin biçimde azalanlar (sasa, korteks, orta, erak ve kcalik gibi) dokuma ve
giyim eşyası alt endüstrisinde faaliyet gösterenler firmalardır. İlgili dönem için ihracatı en fazla
artanlar ise ford, bsh, tuprs, isdemir, sarkys ve man gibi taşıt araçları, makine, demir-çelik ve
kimya sanayi gibi alt endüstrilerde faaliyet yürüten firmalar olmuşlardır. İlgili firmaların
verileri de Türkiye ekonomisinin genel dönüşümünü özetler niteliktedir.
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Şekil 7: Türkiye’nin ilk 30 ihracatçı firmasının ihracat oranlarındaki (ihracat/satış)
% değişim, 2001-2018 karşılaştırması
Kaynak: ISO 500 (2019a; 2019b) verileri ile yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Not: İlk 30 firma 2001 yılına göre oluşturulmuştur. İlk 30 firmanın ihracatlarının toplam satışlarına oranı
2001 yılında %40,2 iken; 2018 yılında bu oran %46,34 olarak gerçekleşmiştir. İlgili şekil 2001 ve 2018 yıllarında
da ISO listesinde yer alan ve verileri açıklanan firmalardan oluşturulmuştur.

ISO 500 firmaları için ihracat miktar olarak artarken kuşkusuz firmaların dışa açıklığı da
artmıştır. Yukarıdaki Şekil 7’de yine 2001 yılına göre seçilmiş ihracatçı ilk 30 firmanın toplam
ihracat miktarlarının toplam satışlara oranına (%) göre yapılan kıyaslamaya yer verilmiştir. Bu
grafiğe göre 2001 yılından 2018’e ihracatı yüzdesel olarak en fazla artanlar ford, petkm, tuprs,
aksa ve bsh gibi firmalar iken azalanlar ise sasa, korteks, eregl, delphi ve orta olmuştur.
Genel itibariyle yukarıdaki grafikler üretim desenindeki kaymanın ispatı niteliğindedir.
Buna göre 2001’den sonraki 17 yıl boyunca ISO 500 firmaları arasında hammadde ve tekstilin
payı azalırken otomobil (taşıt araçları) firmaları giderek daha fazla ihracatçı görünüme
bürünmüşlerdir. Şekil 8 incelendiğinde ise 2017-2018 yılları arasında ihracattaki değişim
demir-çelik sanayi lehine gerçekleşmiştir.
Analize dâhil edilen 30 firma 2001 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yalnızca
%16,91’ini gerçekleştirirken 2018 yılında bu oran %15,46’ya düşmüştür. Dolayısıyla firma
sayısı sınırlı olsa da temsil kabiliyetinin yüksek olduğu ifade edilebilir. 2017-2018
karşılaştırmasında ise gösterimde kolaylık sağlamak bakımından yine 30 firmanın verilerine
yer verilmiştir. İlgili 30 firma Türkiye’nin 2017 yılı ihracatının %19,97’sini ve 2018’de ise
%20,33’ünü gerçekleştirmişlerdir 1.

2018’de ISO 500’den 464 firma ihracat gerçekleşmiştir. Oysaki verileri açıklanan/erişilebilen firma sayısı
308’dir (dolayısıyla 156 firmanın verilerine erişilememiştir). 464 firmanın toplam ihracat rakamı 71,8 milyar dolar
iken, verilerine erişilebilen 308 firmanın 2018 yılı ihracatı 58,1 milyar dolardır. İlk grubun 2018 yılı Türkiye’nin
toplam ihracatına oranı %42,74 iken 308 firma için bu oran %34,62 olmuştur (ISO 500 2019a; TUİK, 2019a).
1
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Şekil 8: Türkiye’nin ilk 30 ihracatçı firmasının ihracat miktarındaki (ln) değişim,
2017-2018 karşılaştırması
Kaynak: ISO 500 (2019 a; 2019b) verileri ile yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Not: Yukarıdaki şekil için ilk 30 firma 2018 yılına göre oluşturulmuştur. İlk 30 firmanın ihracatlarının
toplam satışlarına oranı 2017 yılında %48,6 iken; 2018 yılında bu oran %47,56 olarak gerçekleşmiştir. İlgili şekil
2017 ve 2018 yıllarında da ISO listesinde yer alan ve verileri açıklanan firmalardan oluşturulmuştur.

Şekil 8’de ISO 500 firmaları içerisinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 30 firmanın
2017 ve 2018 yılları arasında ihracat miktarlarındaki değişim gösterilmektedir. Şekil
incelendiğinde ilgili yıllar arasında ihracatında artış olan ilk on firmanın yedisinin 371 kodlu
demir-çelik ana metal sanayi faaliyet kolu ve 372 kodlu demir-çelik dışı ana metal sanayi
faaliyet kolunda yer aldıkları görülmektedir (erbakır, bastug, eregl, diler, isdemir, colak ve
izdemir). İlgili yıllar arasında ihracatında en fazla düşüş yaşayan firmalar ise aygaz (petrol
ürünleri sanayi) ve unilever (gıda maddeleri sanayi) firmalarıdır. Elde edilen bulgular dikkate
alındığında 2017-2018 yılları arasındaki değişimler ihracatın kompozisyonundaki dönüşümü
gösterir niteliktedir.
4. SONUÇ
1968’den beri her yıl düzenli olarak tekrarlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” çalışması, sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait önemli verilerden
oluşmaktadır. Türkiye ekonomisinin gidişatını gösteren kaynaklar arasında yer alan ISO 500
Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu araştırmaları firmaların finansal durumlarının yanı sıra
ihracat ve üretim desenini de yansıtmaktadır. Çalışmada ilk 500 sıralamasında yer alan
firmaların büyük bir çoğunluğunun ihracat yapmalarına ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarına
ek olarak Türkiye ekonomisi için yüksek katma değerli ve ileri teknoloji yoğunluklu üretim ve
ihracatın arttırılmasında önemli bir yere sahip olmaları dikkat çekmektedir.
2001 yılında yaşanan kriz sonrasında Türkiye ekonomisi için ihracata dayalı büyümeye
yönelim ile birlikte ihracat da hız kazanmaya başlamıştır. 2001 yılında Türkiye’nin yaklaşık 31
milyar dolar olan ihracatı önemli ölçüde artarak 2018 yılında yaklaşık 168 milyar dolara
ulaşmıştır. ISO 500 firmaları, toplam ihracatın 2001 yılında % 47,27’sini gerçekleştirmişken
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2018 yılında ise ihracatın % 42,75’ini gerçekleştirmiştir. Ayrıca Türkiye toplam sınai mal
ihracatının 2001’de % 50,35’i ve 2018’de % 44,52’si ISO 500 firmaları tarafından yapılmıştır.
Bu oranlar dikkate alındığında ISO 500 firmalarının Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir paya
sahip olduğu görülmektedir (Şekil 1 ve 2).
ISO 500’ün 2001-2018 yılları arasında ihracatına yoğunluklu olarak konu olan faaliyet
kolları; taşıt araçları sanayi, demir-çelik ana metal sanayi ve elektrik makineleri, aletleri ve
cihazları sanayidir. İncelenen dönemde ISO 500 toplam ihracatı içerisinde payı en fazla artan
taşıt araçları sanayidir. Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam ISO 500
ihracatı içindeki payı 2008 yılına kadar artış gösterse de bu yıl sonrasında toplam ihracat
içerisindeki payları gerilemiştir. Elektrik makineleri, aletleri ve cihazları sanayinin payında ise
ihracat oranında önemli bir değişim saptanmamıştır. Türkiye için bir diğer önemli ihracat kolu
olan dokuma sanayinin ilgili dönemde gerçekleştirilen toplam ihracat içerisindeki payı en fazla
gerileyen alt-sektör olmuştur. Yine petrol ürünleri sanayi (özellikle 2012 yılından sonra) ISO
500 toplam ihracatı içerisinde payı büyük oranda gerileyen önemli sektörlerdendir.
Firma bazında yapılan kıyaslamalar ise taşıt araçları, elektrik makine, aletleri ve cihazları
sanayileri faaliyet kollarındaki ISO 500 firmalarının ihracatlarının ilgili dönemde arttığını
ortaya koymuştur. Ayrıca firma bazında 2017 ve 2018 yılları arasındaki değişim
kıyaslandığında demir-çelik ana metal sanayi faaliyet kolundaki firmaların ihracatlarını
arttırdığı buna karşılık gıda maddeleri sanayi faaliyet kolundaki firmaların ihracatlarında düşüş
yaşandığı tespit edilmiştir. ISO 500 verilerinden elde edilen bulgular, ISO 500 özelinde
Türkiye’nin de ihracat deseninde meydana gelen değişim için ipuçları içermesi açısından
önemli görülmektedir.
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EKLER
Tablo Ek 1: Firma Kısaltmaları ve Faaliyet Kodları
Firma Adı
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
ARÇELİK A.Ş.

Faaliyet
Gösterdiği
Kısaltma
Sektör
Kodu
Aksa
352
Arclk

383

Aselsan

385

Assan

372

AYGAZ A.Ş.

Aygaz

353

BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş.

Bastug

371

BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.

Borclk

371

BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

bosch

384

bsh

383

ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.

colak

372

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTİ.

delphi

384

diler

371

ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

BSH PROFİLO ELEKTRİKLİ GEREÇLER SANAYİİ A.Ş.

DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
ERAK GİYİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

erak

322

erbakir

383

eregl

371

eti

311

etimaden

351

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

ford

384

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

gyear

355

hyundai

384

ER-BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMULLERİ A.Ş.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HYUNDAİ ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş.

icdas

371

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

isdemir

371

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.

isaltin

390

izdemir

400

jti

314

KONYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

konseker

311

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

kordsa

321

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

korteks

352

KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

kcalik

321

MAN KAMYON VE OTOBÜS SANAYİ A.Ş.

man

384

ORTA ANADOLU TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş.

orta

321

renault

384

pasabahce

362

petkm

351

philmoris

314

sarkys

372

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
PHİLSA PHİLİP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN.TİC. A.Ş.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş.
SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİ A.Ş.

sasa

352

SODA SANAYİİ A.Ş.

soda

351

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

toaso

384
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TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş

toyota

384

TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.

tusas

384

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

tuprs

353

UNİLEVER SAN. VE TİC. T.A.Ş.

unilever

311

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

yazici

371

ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.

zorlu

321

Tablo Ek 2: Birleşmiş Milletler Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart
Sanayi Sınıflaması (ISIC Rev.2)
KOD

TANIM

210

Madencilik ve Taşocakçılığı

311

Gıda Maddeleri Sanayi

312

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Gıda Maddeleri Sanayi

313

İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)

314

Tütün İşleme Sanayi

321

Dokuma Sanayi

322

Giyim Eşya Sanayi

323

Kürk ve Deri Sanayi

324

Ayakkabı Sanayi

331

Ağaç ve Mantar Ürünleri Sanayi

332

Ağaç, Mobilya ve Mefruşat Sanayi

341

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi

342

Basım Sanayi

351

Ana Kimya Sanayi

352

Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi

353

Petrol Ürünleri Sanayi

354

Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi

355

Lastik Ürünleri Sanayi

356

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Plastik Ürünler Sanayi

361

Çanak, Çömlek, Çini, Porselen Sanayi

362

Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi

369

Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi

371

Demir-Çelik Ana Metal Sanayi

372

Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi

381

Metal Eşya Sanayi

382

Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)

383

Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi

384

Taşıt Araçları Sanayi

385

Mesleki, Bilimsel, Sağlık Amaçlı Aletler ve Malzemeler Sanayi

390

Diğer İmalat Sanayi

400

Elektrik Sektörü

Kaynak: ISO 500 (2019b).
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Özet
Türkiye’nin de dâhil olduğu 65 ülkeyi kapsayan ‘Yeni İpek Yolu Projesi’, 4.5 milyar insana
ve küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın %40’ına karşılık gelmektedir. Proje için 2014 yılında 40
milyar dolarlık İpek Yolu altyapı fonu oluşturulmuş, 2013-2016 döneminde 230 milyar dolar
harcanmış ve 1.500 ortak proje gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Çin pek çok ülke ile
altyapı, ulaşım, kargo, enerji, yazılım, ticaret, e-ticaret, denizcilik, endüstriyel üretim, iletişim
ve gümrük alanlarında çeşitli projelere imza atmıştır. 2049 yılına kadar 65 ülkede 4 trilyon
dolarlık altyapı yatırımının yapılması öngörülmektedir. Şu ana kadar yapılan ve gelecekte
yapılması planlanan harcamalar dikkate alındığında, Çin’i deniz ticaretine olan bağımlılıktan
kurtarması beklenen ve küresel güç olma yolunda önemli avantajlar sağlayacak olan bu
projeyi Çin önemsemekte ve gereğini yaparak kâğıt üzerinde bir proje olmaktan öteye taşımak
istemektedir. Türkiye; Asya ile Avrupa kıtalarını birleştiren, pek çok uygarlığa ev sahipliği
yapmış ve jeopolitik önemi olan bir ülke konumundadır. Bu proje, Türkiye’nin enerji ve
ulaşım koridoru olmasına olanak tanıyacaktır. Taşımacılığın Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaşması, Türkiye’nin ‘köprü’ konumunu güçlendirecektir. Ayrıca, proje Türkiye’nin Güney
Asya pazarına daha rahat ulaşma fırsatı sunacaktır. Bu çalışmada ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ adıyla
duyurulan ‘Yeni İpek Yolu Projesi’ içerisine dâhil edilen ülkeler, projenin ekonomik etkileri
ve detayları açıklanmakta, ardından Türkiye perspektifinden muhtemel kazanımlar ortaya
konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ‘Bir Kuşak, Bir Yol’, Yeni İpek Yolu Projesi, Türkiye.
Abstract
Covering 65 countries including Turkey where the ‘New Silk Road Project’, 4.5 billion
people and the global gross domestic product corresponds to 40%. In 2014, 40 billion dollars
of Silk Road infrastructure fund was created for the project, 230 billion dollars spent in 20132016 and 1.500 joint projects were realized. In this context, China has signed projects with
many countries in infrastructure, transportation, cargo, energy, software, trade, e-commerce,
maritime, industrial production, communication and customs. By 2049, 4 trillion dollars
infrastructure investments are foreseen in 65 countries. Taking into account the expenditures
made up to now and in the future, this project, which is expected to save China from its
dependence on maritime transportation and will provide a significant advantage in becoming
a global power, cares for China and carries out beyond the paper project. Since the domain is
wide, it is a project attracting great interest in international public opinion. Turkey; It is a
country of geopolitical importance that unites Asia and Europe, hosted many civilizations.
This project will enable to Turkey’s becoming energy and transport corridors. To reach
Europe via Turkey’s Transport of Turkey ‘bridge’ will strengthen its position. Moreover, the
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project will provide easier access to Turkey's opportunity for the South Asian market. In this
study, ‘One Belt, One Road’ announced the name ‘New Silk Road Project’ into countries that
are included in the project’s economic effects and details are disclosed, then lays the possible
benefits from the perspectives on Turkey.
Keywords: “One Belt, One Road”, The New Silk Road Project, Turkey.
1. GİRİŞ
‘Yeni (modern) İpek Yolu Projesi’ 2013 yılının başlarında Çin Halk Cumhuriyeti
Başkanı Şi Cinping tarafından ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ şeklinde açıklanmıştır. Proje, Çin’den
başlayarak Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlamayı planlayan bir proje olarak
öngörülmektedir. Güzergâh, Çin’den Avrupa’ya tek rota yerine koridorlar şeklinde
planlanmıştır. Türkiye ise, proje içerisindeki belirlenmiş alanlardan Çin-Merkez ve Batı Asya
koridoru üzerinde bulunmaktadır. Bu proje ile projeye taraf olan ülkeler arasındaki ticaretin
kara, deniz ve hava yolundan gerçekleşmesi düşünülmektedir.
Çin’in Asya, Avrupa ve Afrika ile ekonomik entegrasyonu için büyük bir vizyon
olarak planlanan ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesi, aynı zamanda ‘İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’
ile ‘21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’ politikalarını yansıtmaktadır. Proje, 2013 yılından
başlayarak günümüze değin olan süreçte Çin hükümeti tarafından en önemli ulusal strateji
haline getirilmiştir. Projenin temel amacı, projede temel aktör olan Çin’in dünya ekonomisine
güçlü bir entegrasyonunun planını sunmaktır. Bu bağlamda, Çin mevcut ekonomik
durumundan daha açık bir ekonomiye hareket etmeyi istemektedir (Du ve Zhang, 2018: 189).
Bu çalışmada ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ adıyla duyurulan ‘Yeni İpek Yolu Projesi’ içerisine
dâhil edilen ülkeler, projenin ekonomik etkileri ve detayları açıklanmakta, ardından Türkiye
perspektifinden muhtemel kazanımlar ortaya konulmaktadır.
2. YENİ İPEK YOLU PROJESİ: Ülkeler, Ekonomik Etkiler ve Detaylar
Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping, Kazakistan’a yapmış olduğu devlet
ziyaretinin bir parçası olarak 7 Eylül 2013 tarihinde ‘İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’ vizyonunu
açıklamıştır. ‘21. Yüzyıl Yeni Deniz İpek Yolu’ ise, 3 Ekim 2013 tarihinde Endonezya’ya
yapılan devlet ziyaretinin bir parçası olarak Endonezya Parlamentosu önünde ilan edilmiştir.
Ardından bu iki vizyon, ‘Bir Kuşak, Bir Yol (One Belt, One Road - OBOR)’ olarak
birleştirilmiştir (Du ve Zhang, 2018: 189). Görüldüğü gibi proje ile iki geniş kapsamlı hattın
oluşturulması düşünülmektedir. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, özellikle Orta Asya ülkeleri
kapsamında; Deniz İpek Yolu ise Çin ülkesini Hint Okyanusu aracılığıyla Basra Körfezi ile
Akdeniz’e bağlaması düşünülen bir hat olarak planlanmıştır.
Yeni İpek Yolu Projesi’nin dünyanın en büyük bölgesel işbirliği platformu olma
potansiyeline sahip olduğu varsayılmaktadır. Projedeki ‘bir kuşak’ ifadesi ile Asya’dan
Avrupa’ya, İskandinavya’da kuzeye kadar giden fiziksel bir yol anlatılmak istenmektedir.
Fiziksel yol, yani Deniz İpek Yolu bir başka anlatımla temelde Venedik’ten gelen nakliye
şeritleridir. Projeye dâhil edilen ülkeler düşünüldüğünde, proje dünya nüfusunun yaklaşık
%65’ine, küresel GSYH’nin yaklaşık üçte birine ve dünya ticaret hacminin yaklaşık dörtte
birine karşılık gelmektedir (McKinsey & Company, 2016). Ayrıca, proje dünya enerji
kaynaklarının %75’ini içermektedir (UPA, 2017). Hem kara yolu hem de deniz yolu hattı
dikkate alındığında projenin özellikle çoğu gelişmekte olan 65 ülkeyi kapsadığı
görülmektedir.
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OBOR projesi, Çin’in Han Hanedanlığı’nda başlayan (207 BCE - 220 CE) tarihi İpek
Yolu ticaret rotalarına benzeyen bölgesel bir altyapı projeleri ağı oluşturma planını
açıklamaktadır. Projenin daha geniş kapsamlı bir diğer hedefi ise, ilişkili ülkeleri ‘Asya
kıtasında politika koordinasyonunu geliştirecek’ bir altyapı ağı içerisinde birbirine
bağlamaktır (McCully, 2017: 398). Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması düşüncesi
ekseninde şekillenen proje ile Avrasya coğrafyasında yeni enerji boru hatları, demiryolu
hatları, oto yollar ve deniz rotaları yapılacağı belirtilmiştir (Jinchen, 2016). Bu doğrultuda
projenin dünya ticaret hacmini artırarak, küresel ekonomiye katkı sağlayacağı aşikârdır.
Şekil 1 OBOR Projesi içerisine dâhil edilen ülkelerin, Şekil 2 ise İpek Yolu Ekonomik
Kuşağı ile Deniz İpek Yolu güzergâhının ayrıntılı bilgisini vermektedir. Proje içerisindeki
ülkelere bakıldığında; bu ülkelerin –Cezayir, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus,
Belçika, Brunei, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Hong Kong, SAR, Çin, Macaristan, Endonezya, İran, Irak, İsrail,
İtalya, Ürdün, Kazakistan, Lüksemburg, Malezya, Moğolistan, Umman, Pakistan, Polonya,
Portekiz, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Sri
Lanka, İsveç, İsviçre, Türkiye, Tayland, Hollanda, Norveç, Filipinler, İngiltere, Ukrayna,
Vietnam, Yemen ve Orta Asya Türki Cumhuriyetleri gibi– geniş bir coğrafi alanı etkilediği
görülmektedir (Liu vd., 2017: 1377; Karagöl, 2017: 1).

Şekil 1: OBOR Projesi İçerisine Dâhil Edilen Ülkeler
Kaynak: Karagöl, 2017: 2.
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Şekil 2: OBOR Projesi’nin İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile Deniz İpek Yolu Güzergâhları
Kaynak: UPA, 2017.
OBOR projesi, Şekil 1 ve Şekil 2 içerisinde görüldüğü gibi geniş ekonomik işbirliği
alanlarını kapsamaktadır. Bu işbirliği alanları arasında, projenin uygulanması için üç öncelikli
alan söz konusudur. Projenin birinci ve en belirgin olan alanı, muhtemelen ‘altyapı
bağlantıları’ alanıdır. Mevcut durumda çoğu OBOR ülkesinde düşük altyapıyı geliştirme
seviyeleri dikkate alındığında; altyapı darboğazlarının kaldırılması, bölgesel ekonomik
entegrasyon ve kalkınma için ön şart olacaktır. Altyapının geliştirilmesi, demiryolu ve
karayolu ağlarının, liman tesislerinin, boru hatlarının, havaalanlarının ve enerji ve iletişim
altyapısının inşasını içermektedir. Sınır ötesi altyapıya yatırımları ise, büyük miktarda
finansman ve uzun vadeli taahhütler gerektirmektedir. Bu yatırımlar, genellikle politik riskler,
güvenlik sorunları ve diplomatik hassasiyetler yaratmaktadır. Proje’nin ikinci önemli alanı,
ülkeler arasındaki ‘imalat işbirliği’ alanıdır. Bu işbirliği alanının, ülkelerdeki altyapı
projelerinde gerçekleştirilecek büyük yatırımlara, inşaat, yapı malzemeleri, ulaşım, enerji ve
telekomünikasyon ekipman talebini artırması beklenmektedir. ‘Finansal işbirliği’ ise,
projenin üçüncü önemli alanıdır. Bu kapsamda Çin İpek Yolu Fonu ve Asya Altyapı Yatırım
Bankası’nın kurulmasına ek olarak, ikili para takasını yerleştirmek ve yaymak, bölgesel tahvil
piyasalarını geliştirmek, tahvillerin ihraç edilmesini teşvik etmek ve döviz istikrar sistemini
oluşturmak için çaba harcamaktadır ( Zhai, 2018: 85-86).
OBOR projesinin finansmanını sağlamak amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası
kurulmuş ve altyapı yatırımlarının finansmanı için 40 milyar dolarlık İpek Yolu altyapı fonu
oluşturulmuş, projeye 2013-2016 döneminde 230 milyar dolar harcanmıştır. Çin küresel
ticaretin önemli bir aktörü olarak, proje sayesinde para biriminin ölçeğini artırmayı, ticaret
hacmini yuan ile yapmayı ve kredilerin yuan ile iadesini yapmayı öngörmektedir (UPA,
2017). 2049 yılına kadar 65 ülkede 4 trilyon dolarlık altyapı yatırımının yapılması
öngörülmektedir. Projeye dâhil edilen söz konusu ülkeler, yaklaşık olarak 21 trilyon dolarlık
bir maddi büyüklüğü temsil etmektedir (Karagöl, 2017: 2). Girişim kapsamında, 1.500 ortak
proje gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Çin pek çok ülke ile altyapı, ulaşım, kargo, enerji,
yazılım, ticaret, e-ticaret, denizcilik, endüstriyel üretim, iletişim ve gümrük alanlarında çeşitli
projelere imza atmıştır. Şu ana kadar yapılan ve gelecekte yapılması planlanan harcamalar
dikkate alındığında, Çin’i deniz ticaretine olan bağımlılıktan kurtarması beklenen ve küresel
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güç olma yolunda önemli avantajlar sağlayacak olan bu projeyi Çin oldukça önemsemekte ve
gereğini yaparak kâğıt üzerinde bir proje olmaktan öteye taşımak istemektedir.
3. YENİ İPEK YOLU PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ
Çin’den başlayarak, Asya’dan Avrupa’ya uzanacak olan OBOR projesindeki en
önemli ülkelerinden biri şüphesiz ki Türkiye’dir. Türkiye, jeopolitik konumu ve konumunun
vermiş olduğu avantajlar sayesinde projenin İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın kara ve
demiryolları hatları üzerinde yer almaktadır. Projenin en önemli orta koridor kısmını
oluşturmakta ve özellikle Avrupa bağlantı noktası kısmında önem kazanmaktadır.
Türkiye, OBOR projesini destekleyen ilk ülke olmuştur. Çin ile olan diplomatik
ilişkiler, 1917 yılına kadar geriye gitmektedir. Bu diplomatik ilişkiler, 2010 yılında ‘Stratejik
İşbirliği’ seviyesine yükseltilmiştir. İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerine bakıldığında,
Türkiye’nin Doğu Asya’daki en önemli ve en büyük ticaret ortağının Çin olduğu
görülmektedir. Türkiye’nin Çin ile olan ticaret hacmi 2018 yılı sonunda 23 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. Çin’in Türkiye’de yatırım miktarı ise, 2.8 milyar dolardır (Haber7,
2019).
Türkiye’nin enerji ticaretinde merkez olma amacı kapsamında yaptığı çalışmalarda,
Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir destek sunması beklenen Yeni İpek Yolu
projesinin, Türkiye’nin gelecekteki iktisadi amaçlarına ulaşması açısından önemli fırsatlar
sunması beklenmektedir. Projenin, Türkiye’nin dış ticaretine yapması beklenen en önemli
katkı, yeni pazar alanları açılarak ihracat potansiyelini artıracak olmasıdır. Çin ile
gerçekleştirilecek olan mal ticaretine ait sevkiyat süresinin azalması, iki ülke arasındaki
ticaret hacmini genişletecektir. Sermaye girişinin artması ve yabancı yatırımların canlanması
ise beklenen bir diğer sonuçtur (Karagöl, 2017: 4-5). Bu kapsamda, projenin demiryolu
hattının önemli bir bölümünü meydana getiren Edirne-Kars güzergâhı üzerinde planlanan
hızlı tren projesi, Çinli firmaların sahipliğinde yürütülmektedir (Kasapoğlu, 2018). Ayrıca,
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan tarafından ortaklaşa yapılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
projesi de OBOR projesi kapsamında düşünülmektedir (UPA, 2017).
Yeni İpek Yolu Zirvesi’nde Türkiye ile Çin arasında ‘Uluslararası Karayolları
Üzerinde Taşımacılık Anlaşması’, ‘Çin Halk Cumhuriyeti İle Karşılıklı Kültür Merkezlerinin
Kurulmasına İlişkin Anlaşma’ ile ‘Suçluların Karşılıklı İadesi Anlaşması’ olmak üzere üç
önemli anlaşma imzalanmıştır (Karagöl, 2017: 5). İmzalanan anlaşmalar sayesinde iki ülke
arasında sadece ekonomik işbirliği alanda değil aynı zamanda jeopolitik, kültürel etkileşim ve
hukuk alanında işbirliği olduğu görülmektedir.
4. SONUÇ
Çin, 1978 yılında Deng Xiaoping’in iktidara gelmesiyle birlikte mevcut durumdaki
sistemin artık sürdürülemez olduğu düşüncesi ile merkezi planlı ekonomiden aşamalı bir
şekilde piyasa ekonomisine geçiş sürecine yönelmiştir. Bu doğrultuda, kalkınmanın piyasa
temelli olabileceği ve ekonomideki rekabet unsurunun esas alınması durumunda büyümenin
gerçekleşebileceği fikrinin ortaya konulması üzerine ekonomide bu yönde tedbirler alınmıştır
(Saray ve Gökdemir, 2007: 680). Uygulanan bu reformlarla birlikte, ‘uyuyan dev’ Çin adeta
uykusundan uyanarak küresel rekabette önemli bir aktör haline gelmiştir.
Çin’in 1 Ocak 2002 tarihinde resmen yürürlük kazanan Dünya Ticaret Örgütü üyeliği,
Çin mallarının dünya piyasalarına daha serbest girişini sağlayarak, bu piyasalar için üretim ve
satış yapan ülkeleri zor durumda bırakırken, Çin piyasasına giriş engellerinin kaldırılması
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sonucu bu ülkeye mal satan ülkelere önemli fırsat kapıları açmıştır (Gökdemir ve Mor, 2006:
64). Çin ekonomisinin düşük değerli bir ihracat modelinden iç tüketime ve yüksek değerli
ihracata dayalı bir modele geçiş süreci yaşadığı bir dönemde ortaya atılan Yeni İpek Yolu
Projesi, Çin’in kısa ve orta vadede ekonomik büyümesini ve genişlemesini korumak için
izlediği bir strateji olarak değerlendirilmektedir (Aris, 2016: 3).
1978 ve 2011 arasında, Çin ekonomisi %10 civarında yıllık büyüme oranları yaşamış;
ancak, büyüme 2012 ve 2013 yıllarında %7.7 oranına, 2014 yılında ise %7.4 oranına
düşmüştür. Çin, esas olarak ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla karakterize edilen bu
durumdan rahatsız olmuştur. Çin’in ekonomik ilerlemesini teşvik etmek ve komşu ülkelerle
daha fazla entegrasyon ve işbirliği yoluyla yeniden dengelemeyi desteklemek için
yayımlanan, ‘reform ve açılma’ politikasına paralel bir şekilde OBOR projesi ‘dünyaya açılan
yeni bir tur’ olarak tanımlanmıştır (Nie, 2016: 435). Söz konusu yapısal reform sürecinin
başarılı olması için Çin, güvenli enerji tedarik rotalarına ve yeni pazarlara ihtiyaç
duymaktadır. Dolayısıyla projenin anlam kazandığı temel nokta burasıdır. Proje, Çin’in Asya,
Avrupa ve Afrika ile ekonomik entegrasyonu için büyük bir vizyon oluşturmakta, küresel
ekonomi için oldukça önemli olmaktadır. Bu doğrultuda projenin ilk defa açıklandığı 2013
yılından itibaren Çin hükümeti projeyi en önemli ulusal strateji haline getirmiştir.
OBOR projesi, projeye taraf olan ülkeler arasında ekonomik açıdan eşi benzeri
görülmemiş geniş bir platform oluşturacak, politika koordinasyonunu sağlayacak, ticaret ve
işbirliğini finanse edecek, ayrıca sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine imkân tanıyacaktır
(Freeman, 2017: 19). Bu bağlamda projenin beş temel hedefi: Ülkeler arasında politika
koordinasyonunun sağlanması, olanakların birbirine bağlanabilirliğinin artırılması, serbest
ticaretin sağlanması, finansal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi, toplumlar arasında birebir
bağların kurulması şeklinde sıralanmaktadır (Ergunsü, 2016).
Proje, etki alanının geniş olması nedeniyle uluslararası kamuoyunda büyük bir ilgiyle
karşılanmaktadır. Homojen olmayan 65 ülkeyi kapsayan böylesi büyük bir projede yer alacak
her ülkenin kendine özgü farklı ekonomik beklentileri olmaktadır ve bu kapsamda tüm
taraflara kazanım sağlayacak ortak uzlaşı noktalarını bulmak güçleşmektedir. Ancak, özellikle
başta ABD ve İngiltere olmak üzere hem ekonomik hem de siyasi ve askeri yönlerden
dünyayı kuşatmış olan hegemonik güçlerin etki alanını zayıflatmak için bir umut ışığı
olabilecek bu projenin siyasi karar vericiler, iş dünyası ve akademik çevrelerde tartışılması ile
projenin başarı şansının artırılmasına katkı sağlanabilecektir.
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ÖZET
Dünya ekonomisinde sanayileşme, hızlı nüfus artışı, kentleşme, ticaret hacminin artması, bilgi
iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucu enerji tüketimi ve enerji talebinde artış meydana
gelmektedir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma hedefleri bağlamında enerji
kaynaklarının etkin kullanımının önemini giderek artmaktadır. Bu çalışmada yenilenebilir
enerji tüketiminin 9 OECD ülkesinde 1990-2017 döneminde ekonomik büyüme ile
yenilenebilir enerji tüketimi ilişkisi panel veri yöntemi ile incelenmektedir. Çalışmada yapılan
AMG katsayı tahmincisine göre ekonomik büyüme değişkeninde meydana gelen %1’lik
değişim yenilenebilir enerji tüketiminde % 0,57’lik artışa neden olmaktadır. Dumitrescu Hurlin nedensellik testi sonuçlarına göre ekonomik büyüme değişkeninden yenilenebilir
enerji tüketimi değişkenine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme, nedensellik.

ABSTRACT
Energy consumption and demand are increasing rapidly as a result of industrialization, rapid
population growth, urbanization, increasing trade volume, development of information and
communication technologies in world economy. The importance of effective using of energy
resources in the context of sustainable growth and development objectives are increasing. In
this study, the relationship between economic growth and renewable energy consumption in
the 9 OECD countries with the highest rate of renewable energy consumption in the period of
1990-2017 was examined by panel data models. According to the AMG coefficient
estimation in the study, 1% change in the variable of economic growth leads to an increase of
0.57% in renewable energy consumption. According to the results of Dumitrescu - Hurlin
causality test, one - way causality relationship was found from economic growth variable to
renewable energy consumption variable.
Keywords: Renewable energy, economic growth, causality.
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1.GİRİŞ
İnsanlık tarihi boyunca her dönemde enerjiye ihtiyaç duyulmuştur. Sanayi devriminin
gerçekleşmesi ile birlikte üretimde makineleşmenin başlaması ile seri üretime geçilmiştir.
Üretimin önemli girdisi olarak enerji ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Enerji ihtiyacı
genellikle petrol, kömür ve doğal gaz gibi doğada kendiliğinden bulunan enerji kaynakları ile
karşılanmıştır. Bu kaynakların sınırlı olması nedeni ile enerji ihtiyacının karşılanmasında
alternatif yollara başvurulmaya başlanmıştır.
Son yıllarda tüm dünyada yoğun bir rekabet durumu söz konusudur. Böylesi yoğun
rekabetin yaşandığı bir ortamda üretim, dış ticaret, teknolojik ilerleme gibi önemli unsurlar
ülkelerin diğer ülkeler karşısındaki rekabet edilebilirliğini artırmaktadır. Ticaretin büyüme
üzerindeki olumlu etkisi kaçınılmazdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha fazla üretim
yapılması nedeni ile daha fazla enerji talebi ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda ülkeler arasında
enerji kaynaklarına sahip olmak için ciddi savaşların yapılıyor olması enerjinin önemini
gözler önüne sermektedir. Bu sebepler ülkeleri alternatif enerji kaynakları arayışı içine
sokmuştur. Birçok gelişmiş ülkede enerji ihtiyacının büyük bir kısmı yenilenebilir enerji
kaynakları ile karşılanmaktadır.
Temel enerji kaynakları içerisinde en önemli paya sahip olan kömür, petrol, doğalgaz
gibi fosil enerji kaynakları birçok ülkelerin ithalat kalemi içinde önemli bir yer edinmektedir.
Enerji kaynaklarının fiyatlarındaki istikrarsızlık ve ani artışlar, birçok ülkenin ödemeler
bilançosunda dengesizlikler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle ülkeler, enerjide dışa
bağımlılığının azaltılması ve enerji kaynağı çeşitliliğinin artırılması için yenilenebilir enerji
kaynakları kullanımı ve üretimine yönelmişlerdir.
İktisat literatüründe enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisinin varlığı Büyüme Hipotezi ile adlandırılmaktadır ve hipoteze göre söz
konusu değişkenler arasında pozitif yönlü ilişki vardır. Ekonomik büyüme değişkeninden
enerji tüketimi değişkenine doğru bir ilişkinin varlığı Saklama Hipotezi olarak ifade
edilmektedir. Bu hipoteze göre gelişmiş ülkelerde enerjide dışa bağımlılık genellikle
düşüktür ve bu ülkelerde uygulanmakta olan korumacı enerji politikaları ekonomik büyüme
üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Bir diğer hipotez olan Geri Besleme Hipotezi’ne
göre enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı ilişkinin varlığını
göstermektedir. Son olarak Yansızlık Hipotezi, ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasında
herhangi bir ilişkinin olmadığını ifade etmektedir.
Çalışmada yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel
veri yöntemi uygulanarak test edilmektedir. 1990-2017 dönemi için en fazla yenilenebilir
enerji tüketimi yapan (Kanada, Çin, Danimarka, Fransa, Hindistan, Norveç, İsveç, İsviçre ve
ABD) 9 OECD ülkesine ait yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme değişkenlerine
ait veriler kullanılarak analiz yapılmıştır. Çalışmanın amacı ele alınan ülkeler için
yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini
belirlemektir.
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2. DÜNYA GENELİNDE YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GENEL
DURUMU
1973 yılında Petrol Krizi yaşandığında ülkeler enerji ihtiyacını yoğun olarak fosil
enerji kaynaklarından karşılamaktaydı. Krizin patlak vermesi ile birlikte petrol fiyatları hızla
artmıştır. Dünya üzerindeki kaynak dağılımının adil olmadığı ve fiyat artışları göz önünde
bulundurulduğunda ülkeler enerjide birbirine bağımlı hale gelmiştir. Bunun yanı sıra ülkelerin
enerji ihtiyacını fosil yakıtlardan karşılaması çevre kirliliğini de sebep olmaktadır. Özellikle
sürdürülebilir
ekonomik
büyümenin
sağlanabilmesinde
çevrenin
korunmasını,
sürdürülebilirliğinin sağlanması da oldukça önemlidir. Tüm sebeplerden dolayı dünya
genelinde yenilebilir enerji tüketimi ve üretimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Geleneksel enerji
kaynaklarına göre daha temiz, tükenilmez ve güvenli olduğu için dünya genelinde hızla
büyümektedir (Apergis ve Danuletiu, 2014: 578).
Ülkelerde gün geçtikçe yenilebilir enerji yatırımları artmakta ve bununla ilgili
girişimlerde sürmektedir. Bu noktada özel sektör bu alanda daha fazla yatırım yapmaktadır.
2016 yılında küresel enerji tüketiminin % 18,2’si yenilebilir enerji kaynaklarından
sağlanmıştır. Bu da her geçen gün bu konudaki teşviklerin ve yatırımların arttığının bir
göstergesidir.
Şekil 1: 2015 Yılında Dünya’daki Birincil Enerji Tüketim Oranlarının Dağılımı (%)

29%

Petrol
4,50%

Doğalgaz
Kömür

6,80%
Nükleer

24,20%

2,70%
Hidroelektrik
Yenilenebilir
32,80%

Kaynak: SETA

Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin kullanımının önemi ve bu alanda yapılan yatırımlar
gün geçtikçe artmaktadır. Bu artışın en büyük sebeplerinden birincisi enerji bağlamında
bağımlılığı ortadan kaldırmak, ikincisi ise temiz ve çevreci bir enerji devrimi yapmaktır. Şekil
1 incelendiğinde, petrolün en fazla birincil enerji tüketimine sahip olduğu bunu da sıra ile
kömür, doğal gaz takip etmektedir. Petrolün ilk sırada yer alması günümüzde özellikle bol
miktarda petrole sahip toprak üzerindeki bölüşüm savaşlarının bir açıklaması niteliğindedir.
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Şekil 2: Ülkeler Bazında Yenilenebilir Enerji Üretim Miktarları (GW)

Kaynak: Altun ve İşleyen, 2018: 1586
1991-2017 yılları arasındaki bazı OECD ülkelerinin yenilenebilir enerji üretimi
verilerini grafiksel olarak Şekil 2’de yer almaktadır. Grafikte de görüldüğü gibi yıllar bazında
ülkelerde yenilenebilir enerji üretimi artış göstermektedir.
3. LİTERATÜR TARAMASI
Kraft ve Kraft (1978) çalışmalarında 1947-1974 dönemi için ABD’de enerji tüketimi
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir ve ekonomik büyümeden enerji
tüketimine doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
Apergis ve Payne (2010) çalışmalarında Avrasya ‘da 13 ülkenin yenilenebilir enerji
tüketimi ile ekonomik büyüm arasındaki nedensellik ilişkisinin incelemiştir. 1992-2007
döneminin incelendiği çalışmada hem kısa hem de uzun dönemde Geri Besleme Hipotezinin
geçerli olduğu tespit edilmiştir.
Apergis ve Payne (2010) diğer çalışmalarında 1985-2005 dönemi için 20 OECD
ülkesinde yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında hem kısa hem uzun
dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisi sonucuna ulaşmışlardır.
Sebri ve BenSalha (2014) çalışmalarında 1971-2010 dönemi için BRICS ülkelerini
incelemiştir. VECM Granger Nedensellik analiz sonuçlarına göre ekonomik büyüme ve
yenilenebilir enerji tüketimi arasında iki yönlü nedensellik ilişkinin varlığını, Geri Besleme
hipotezinin geçerli olduğunu tespit etmişlerdir.
Bakırtaş ve Çetin (2016) çalışmalarında 1992-2010 yıllarında G-20 ülkelerinde enerji
tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir.
Çalışmada, ekonomik büyümenin yenilenebilir enerji tüketimini arttırdığını saptamışlardır.
Inglesi-Lotz (2016), 1990-2010 periyodunda 34 OECD üyesi ülkesinde yenilenebilir
enerji tüketiminin ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada
yenilenebilir enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğunu
tespit etmiştir.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada 1990-2017 dönemi için yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Kanada, Çin, Danimarka, Fransa, Hindistan, Norveç,
İsveç, İsviçre ve Amerika’nın ele alındığı çalışmada veri seti Worldbank ve OECD veri
tabanından elde edilmiştir. Değişkenlerin logaritmaları alınarak analize dâhil edilmiştir.
Çalışma boyunca öncelikle yatay kesit bağımlılığı analizi, birim kök testi, nedensellik analizi
be kat sayı tahmini yapılmıştır. Analizde kullanılan regresyon modeli şu şekildedir:
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

Energy, yenilenebilir enerji tüketimini, GDP, 2011 Amerikan doları sabit fiyatlarıyla
reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı (GSYH) ifade etmektedir.
3.1. Ekonometrik Yöntem
Bir ülkede meydana gelecek şokun diğer ülkeleri de etkileyip etkilemediğini analiz
etmek için yatay kesit bağımlılığı testi yapılmaktadır. Yatay kesit bağımlılığı testinde Breusch
Pagan (1980) tarafından geliştirilen LM, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD LM ,
Pesaran(2004) CD ve Pesaran vd. (2008) tarafndan geliştirilen LM ADJ
testleri
kullanılmaktadır. Bu testler kapsamında aşağıdaki hipotezler sınanmaktadır:
H o : Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
H 1 : Yatay kesit bağımlılığı vardır.
Zaman boyutunun (T) , yatay kesit boyutundan (N) büyük olduğu durumlarda
kullanılan Langrange Multiplier (LM) test istatiğinin formülasyonu şu şekildedir:
𝑁𝑁−1

𝑁𝑁

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑇𝑇 � � 𝑃𝑃�İ𝐽𝐽2
İ=1 𝐽𝐽=İ+1

Hem zaman hem de yatay kesit boyutunun büyük olduğu durumlarda kullanılan CD LM
testinin formülasyonu ise şu şekildedir:
1

𝑁𝑁
�2
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿= ��𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)� ∑𝑁𝑁−1
İ=1 ∑𝐽𝐽=İ+1(𝑃𝑃İ𝐽𝐽 − 1),

N>T olduğu durumlarda geliştirilen CD testinin denklemi şu şekilde ifade edilmektedir.
2𝑇𝑇
𝑁𝑁
�
𝐶𝐶𝐶𝐶 = ��𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)� ∑𝑁𝑁−1
İ=1 ∑𝐽𝐽=İ+1 𝑃𝑃İ𝐽𝐽

Yatay kesit bağımlılığını test eden sonuncu testlerden biri olan sapması düzeltilmiş
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 testinin denklemi aşağıdaki gibidir:
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𝑁𝑁−1

𝑁𝑁

2
(𝑇𝑇 − 𝑘𝑘)𝑃𝑃�İ𝐽𝐽−
𝜇𝜇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
2𝑇𝑇
2
�
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎= ��
� � � 𝑃𝑃İ𝐽𝐽
𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
2
İ=1 𝐽𝐽=İ+1
�𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

Değişkenlerin katsayı tahmini AMG katsayı tahmincisi ile test edilmiştir. Bu tahmin
edici değişkenler arasındaki yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulundurmaktadır.
Dumitrescu- Hurlin nedensellik testi ile değişkenler arasındaki ilişkinin yönü belirlenmiştir.
Yatay kesit bağımlılığının göz önünde bulunduran test, Dumitrescu ve Hurlin (2012)
tarafından geliştirilmiştir. Hem zaman boyutunun örneklem büyüklüğünden büyük olması
hem de örneklem büyüklüğünün zaman boyutundan büyük olması hallerinde kullanılabilen bu
test Granger nedensellik testinin homojen olmayan panel veri setine uygulanmış halidir.
Dumitrescu ve Hurlin nedensellik testinde aşağıdaki hipotezler test edilmektedir (Dumitrescu
ve Hurlin, 2012).
H o : Değişkenler arasında homojen panel nedensellik yoktur. (βi= 0)
H 1 : Değişkenler arasında homojen panel nedensellik vardır.

3.2. BULGULAR
Çalışmada veri setindeki ülkelerden birinde meydana gelen bir şokun diğer ülkeleri etkileyip
etkilemediğin tespiti için yatay kesit bağımlılığı testi yapılmıştır.
Tablo 1: Yatay Kesit Sonuçları
Variables
LM
CD LM
CD
lngdp
522.498 (0.000)
77.383 (0.000)
9.651 (0.000)
lnenergy
269.646 (0.000)
38.367 (0.000)
-3.435 (0.000)
Not: Parantez içindeki değerler olasılık değerlerini göstermektedir.

LM adj
5.428 (0.000)
12.279 (0.000)

Tablo 1’deki yatay kesit sonuçlarına göre, olasılık değerlerinin %95 güven düzeyinde
0,05’ten küçük olması nedeni ile yüzden yatay kesit bağımlılığımın olmadığını ifade eden H o
hipotezi red edilmektedir. Yani yatay kesit bağımlılığının olduğu sonucuna varılmaktadır.
Yatay kesit bağımlılığı sınaması yapıldıktan sonra ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji
tüketimi değişkenlerine ait katsayı tahmini yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar
Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. AMG Katsayı Tahmincisi
Ülkeler
Kanada

Çin

lnenergy
0.50507 *
[0.1945]
1.31825*
[0.2946]
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Danimarka

0.38608*
[0.0633]

Fransa

0.35948*
[0.0971]

Hindistan

1.86290*
[0.52189]

Norveç

0.324588*
[0.13642]

İsveç

0.39958**
[0.18274]

İsviçre

0.254393
[0.23133]

Amerika

0.22863*
[0.0855]

Panel

0.57590*
[0.20833]

Not: Parantez içindeki değerler standart hatalarını, *,**,** %1, %5 ve %10 düzeyinde
istatiksel anlamlılığı ifade etmektedir.
AMG katsayı tahminci sonuçlarında ele alınan ülkelerin panel genelinde yenilenebilir enerji
tüketimi ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Panel sonucuna
göre yenilenebilir enerji tüketiminde %1’lik artış ekonomik büyümede % 0.57 oranında artış
sağlamaktadır. Ülkeler olarak tek tek incelendiğinde ise İsviçre dışındaki ülkelerde
yenilenebilir enerji ile ekonomik büyüme arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde
ilişki bulunmuştur.
Tablo 3. : Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi
Değişkenler

k=1

k=2

k=3

Wald
Test İstatistiği

Wald
Test İstatistiği

Wald
Test İstatistiği

lngdp → lnenergy

6.67537 (0.0000)

5.78561 (0.0000)

6.80404 (0.0014)

lnenergy → lngdp

1.69513 (0.2732)

1.41000 (0.3283)

4.40779 (0.3345)

Not: k gecikme uzunluğunu, parantez içerisindeki değerler olasılık değerini göstermektedir.
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Dumitrescu-Hurlin Panel nedensellik testinde her üç gecikme uzunluğunda da
ekonomik büyümeden yenilenebilir enerjiye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit
edilmiştir. Analizde ele alınan ülkeler için yenilenebilir enerjiden ekonomik büyümeye doğru
nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.
4.SONUÇ
Günümüzde ülkelerin kıyasıya bir rekabet içinde olduğu görülmektedir. Ülkeler
rekabet gücü kazanmak için daha fazla üretim, daha fazla ticaret, daha fazla bilim teknoloji
yatırımı yapmaktadır. Dış ticaretin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği ve sınırların
da ortadan kalkması ile ülkelerin ticari anlamda birbirine bağımlı hale geldiği günümüz
koşullarında ülkeler ticaret hacmini artırmak için daha fazla üretim yapmaya yönelmektedir.
Bu durumda emek, sermaye vb. üretim faktörleri yanı sıra önemli bir girdi olan enerji talebi
ve tüketimini de artırmaktadır. Fakat ülkeler yaygın olarak enerji ihtiyacını petrol, kömür ve
doğal gaz gibi yenilenemez enerji kaynakları ile karşılamaya çalışmaktadır. Bu durum da bazı
sakıncaları beraberinde getirmektedir. Yaygın olarak kullanılan bu kaynaklar doğada
kendiliğinden bulunan ve yenilenemez kaynaklardır. Bu durumda hem enerji kaynaklarının
bitmesi riski ortaya çıkmakta hem de bu kaynakların ortaya çıkardığı çevre kirliliği sorunu
ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanabilmesi için
ülkelerin enerji ihtiyacını gidermekte yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması
gerekmektedir.
Günümüzde gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman yaygın olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanıldığı göz önünde bulundurulursa bu enerji kaynaklarının büyüme ve
kalkınma üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu kesin kabul görmektedir.
Kanada, Çin, Danimarka, Fransa, Hindistan, Norveç, İsveç, İsviçre ve Amerika gibi
ülkelere ait ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi değişkenleri kullanılarak
yapılan analiz sonucunda da bu ülkelerde ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerji tüketimi
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Büyümeden yenilenebilir enerji
tüketimine doğru bir ilişkinin tespit edilmiş olması bu enerji kaynaklarının kullanılması için
teknolojik gelişim, kalifiye iş gücü gibi faktörlerin rolünün önemini gözler önüne sermektedir.
Bu ülkeler birer örnek olarak göz önünde bulundurulduğunda yenilenebilir enerji
kaynaklarına yapılan harcamalar arttırılmalı ve üretiminin ve tüketiminin yaygın hale
getirilmesi teşvik edilmelidir. Bunun yanı sıra bu enerji kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması için insanların bu konuda bilinçlendirilmesi, bu yönde teknolojik girişimlerin
yapılması ve bu teknolojilerin edinilmesi gerekmektedir.
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YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE İNSANİ KALKINMA: BRICS ÖRNEĞİ
HUMAN DEVELOPMENT IN EMERGING MARKET ECONOMIES: THE CASE OF
BRICS COUNTRIES
Sinem YAPAR SAÇIK1
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Özet
Gelişmiş ülke kategorisinde olmayan fakat yüksek büyüme oranları ve yabancı yatırım çekme
güçleri nedeni ile gelişmekte olan ülke kategorisinden de ayrışan yükselen piyasa
ekonomileri, farklı kişi ve kurumlarca çeşitli gruplandırmalara tabi tutulmaktadırlar (BRICS,
N11, CIVETS, MINTS, vb. gibi). Bu gruplar arasında kendinden en çok söz ettiren ve
içerisindeki ülkelerin fiilen bir araya geldikleri bir grup olan BRICS, bugün itibariyle bir
örgüt statüsünde olmamakla birlikte, 2014 yılında bu beş ülkenin sermayeye katılımı ile
kurdukları Yeni Kalkınma Bankası ile birlikte daha resmi bir görünüm kazanmıştır. BRICS'in
hasıla, ticaret ve yatırım gibi göstergelerde dünya toplamından aldıkları pay ve sıralamaları
incelendiğinde, dünya ekonomisinde çok büyük bir yer kapladıkları, fakat insani gelişme ile
ilgili sosyo-ekonomik ve demografik göstergeler ile İGE ve özgürlük statüleri incelendiğinde
ise aynı başarıyı sağlayamadıkları görülmüştür. Sonuç olarak; kalkınmanın, hızlı büyümeden
ve diğer ekonomik başarılardan çok daha zorlu bir süreç olduğu BRICS ülkeleri özelinde
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: BRICS, İnsani Kalkınma, İnsani Kalkınma Endeksi.
Jel Kodları: O10, O15, O57.
Abstract
Emerging Market economies which are not in the category of developed countries but also
separated from categories of developing countries due to their high growth rates and power of
foreign investment drawing, have made them subject to various groupings by different
individuals and institutions(BRICS, N11, CIVETS, MINTS, etc.). BRICS that is the most
mentioned about and a group virtually constituted together by countries within; is not in an
organizational status. However, the group has acquired a more official impression with the
help of New Development Bank established by those five countries’ capital participation.
When the position and share of BRICS in the World regarding the indicators such as income,
trade and investment is examined; it is observed that the group cover a substantial share in the
World economy but they do not represent the same achievement considering socio-economic
and demographic indicators about human development, HDI and freedom status. Finally, it is
presented exclusively for the BRICS that development is a harder process compared to rapid
economic growth and other economic achievements.
Keywords: BRICS, Human Development, Human Development Index.
Jel Codes: O10, O15, O57.
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1.Giriş
İlk kullanımına 1980'li yıllarda rastlanan yükselen piyasa ekonomileri kavramı,
özellikle yüksek büyüme oranları ve yabancı yatırım çekme güçleri açısından pek çok
gelişmekte olan ülke arasında öne çıkan ekonomileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Çeşitli
kurumlar tarafından farklı yükselen piyasa ekonomileri sınıflandırması yapıldığı için, bu
ülkelerin sayısı konusunda net bir rakam verilememekle birlikte, sayılarının yaklaşık 30
civarında olduğu söylenebilir. Yükselen piyasa ekonomileri içerisinde daha yakın benzerlik
gösteren ülkeler de farklı gruplandırmalara tabi tutulmaktadır. Bunlar arasında, BRICS, N-11,
CIVETS, MINT, MIST, EAGLEs vb. gösterilebilir.
2008 küresel krizi ile birlikte ABD'nin hegemonik gücünün zayıflaması sistemde çok
kutupluluk söylemlerini arttırmış, yükselen piyasa ekonomilerinin bu söylemi uygulamaya
geçirebileceğine yönelik inanış yaygınlaşmıştır (Aksu,2017:136). Yükselen piyasa ekonomi
grupları içerisinde, dünya ekonomisine yön verme gücü en yüksek olan ve dolayısıyla
kendinden en fazla söz ettiren ülke grubu BRICS'tir. İlk olarak 2001 yılında Brezilya, Rusya,
Hindistan ve Çin aralarındaki benzerliklerden dolayı BRIC olarak adlandırılmış ve 2010
yılında Güney Afrika'nın da bu isimlendirmeye dahil edilmesi ile grup BRICS ismini almıştır.
2009 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen grup zirvelerine rağmen, bir anlaşmaya
dayalı olmaması ve daimi bir sekretaryasının bulunmamasından dolayı (Erçin,2014:13) bir
örgüt olarak nitelendirilemeyen BRICS'i bir fikir kulübü olarak ele almak en uygunu olarak
görülmektedir.
Bugüne kadar sekiz zirvede bir araya gelen BRICS ülkeleri, her yıl bir ülkede devlet
başkanları düzeyinde gerçekleştirdikleri bu toplantılarda; tarımdan finansa, güvenlikten
sağlığa, ticaret ve yatırıma kadar pek çok konuda işbirliğine yönelik kararlar almışlardır
(Aşçı,2019:56). Gelişmiş ülkelerin statükocu yaklaşımlarından rahatsız olan ve küresel
sorunlara kendi açılarından bakan ülkeler, BRICS oluşumuyla çok kutuplu dünya düzeninde
yeni bir güç odağı olma eğilimindedir. Bu oluşumun kurumsallaşma çabaları da sürmektedir
(Dilek vd.,2018:19). BRICS'in örgüt olma yolundaki ilk adımı 2014 yılında beş ülkenin
sermaye katılımı ile kurdukları Yeni Kalkınma Bankası (NDB)'dır.
Bu beş ülkenin bazı ortak özellikleri; hızlı büyüme oranlarına, geniş coğrafi alana,
kalabalık nüfusa ve zengin doğal kaynaklara sahip olmalarıdır. Dünya toplam nüfusu, işgücü,
hasılası ve ticareti içerisinde önemli paylar alan BRICS ülkeleri, büyüme ve büyüme ile
ilişkili pek çok gösterge açısından önemli gelişmeler göstermiştir. Zaman zaman ekonomik
daralmalar ve yavaşlamalar yaşamalarına rağmen, dünyanın geleceğinin BRICS ülkelerinin
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elinde olacağı tahmin edilmektedir. BRICS ile ilgili ekonomik veriler ve tahminler, dünya
ekonomisinde merkez-çevre güç dengelerinin değişeceği yönündedir.
Günümüz dünya ekonomisi içerisinde yükselen piyasa ekonomileri olarak adlandırılan
ve hızlı büyüme ve sanayileşme süreci yaşayan ülkelerde, insani konulara ilişkin bir takım
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; makro ekonomik anlamda diğer yükselen
piyasa ekonomilerinden daha başarılı olan BRICS ülkelerinin, aynı başarıyı kalkınmaya
ilişkin alanlarda gösterip gösteremediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk
olarak, seçilmiş göstergeler ile BRICS'in dünya ekonomisindeki yeri ortaya konulacak,
ardından sosyo-ekonomik ve demografik göstergeler ile İnsani Gelişme Endeksi çerçevesinde,
bu ülkelerin kalkınmışlık yapıları ve kendi aralarındaki farklılıkları ele alınacaktır.
2. BRICS'in Dünya Ekonomisindeki Yeri
BRICS, sadece beş ülkeyi kapsamasına rağmen, pek çok gösterge açısından dünyada
önemli paylar alan bir gruptur. Aşağıda yer alan Tablo 1'de bazı göstergelerle BRICS'in
dünyadaki yadsınamaz önemi ortaya konulmuştur.
Tablo 1: BRICS'in Seçilmiş Göstergeleri (2018)
Arazi Büyüklüğü
(bin km2)
Nüfus
(bin)
İşgücü
(bin)
GSYİH
(milyon $, SGP)
İhracat
(milyon $)
İthalat (milyon $)
Doğrudan
Yabancı Yatırım
Girişleri (milyon
$)
Askeri
Harcamalar
(milyon $)

Brezilya

Rusya

Hindistan

Çin
9.388

Güney
Afrika
1.213

BRICS
Payı (%)
30,0

8.358

16.377

2.973

209.469

144.478

1.352.617

1.392.730

57.780

41,6

105.369

73.527

512.348

785.975

22.757

43,4

2.991.792

3.763.169

9.331.996

22.543.832

701.716

32,5

299.603

564.351

598.089

2.765.609

126.848

16,9

265.802
88.324

355.326
8.785

711.734
42.117

2.638.986
203.492

132.236
5.468

16,6
28,9

27.766

61.388

66.510

249.997

3.640

23,0

Kaynak: World Bank (2019).
Tablo 1'de yer alan 2018 verilerine göre BRICS; dünya arazi büyüklüğünün
%30,0'unu, dünya nüfusunun %41,6'sını, dünya işgücü hacminin %43,4'ünü, dünya
GSYİH'sinin %32,5'ini, dünya ihracatının %16,9'unu, dünya ithalatının %16,6'sını, dünya
doğrudan yabancı yatırım girişlerinin %28,9'unu ve dünya askeri harcamalarının %23,0'ünü
teşkil etmektedir. Bu paylar, BRICS'in sadece ekonomik olarak değil, politik olarak da
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dünyada önemli bir güç olduğuna işaret etmektedir. BRICS içerisinde, arazi büyüklüğü
dışındaki tüm değişkenlerde Çin grubun lideri konumundadır. Güney Afrika'nın ise tüm
değişkenlerde grup sonuncusu olduğu görülmektedir. Kaldı ki pek çok özellik açısından
Güney Afrika'nın gruptan ayrışması nedeniyle, bu ülkenin BRIC'e dahil edilmesi konunun
uzmanlarında şaşkınlık yaratmış, nasıl katkı sağlayacağı ve etkili olacağı soru işaretlerine yol
açmıştır (Aşçı,2019:41). BRICS'in bu yüksek payları karşısında nispeten düşük kalan alan dış
ticarettir. Dünya üretiminden yaklaşık %33 pay almasına rağmen, ihracattan yaklaşık %17
pay alıyor olması, büyük çoğunlukla Çin etkisidir.
Tablo 2: Seçilmiş Göstergelerde BRICS Ülkelerinin Dünya Sıralamaları (2018)
Arazi Büyüklüğü
Nüfus
İşgücü
GSYİH
İhracat
İthalat
Doğrudan Yabancı Yatırım
Girişleri
Askeri Harcamalar

Brezilya

Rusya

Hindistan

Çin

5.
6.
5.
8.
24.
23.
4.

1.
9.
6.
6.
14.
18.
31.

7.
2.
2.
3.
13.
9.
15.

2.
1.
1.
1.
1.
2.
2.

Güney
Afrika
23.
24.
29.
28.
36.
38.
40.

12.

6.

4.

2.

47.

Kaynak: World Bank (2019)'dan elde edilen verilerle yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
BRICS ülkelerinin aynı değişkenlere ilişkin dünya sıralamaları ise Tablo 2'de
gösterilmiştir. Güney Afrika'nın dünya sıralamasındaki konumu kötü olmamakla birlikte, açık
şekilde gruptan ayrıştığı, grubun diğer ülkelerinin ise pek çok göstergede dünyanın liderleri
arasında oldukları görülmektedir. Örneğin arazi büyüklüğü, nüfus, işgücü ve GSYİH
sıralamalarında, Güney Afrika dışındaki dört ülke, dünyada ilk onda yer almaktadır.
Brezilya’nın politik, sosyal karışıklıklar ve resesyon içerisinde olmasına, Rusya’nın özellikle
batı ülkeleri ile yaşadığı politik sorunlara, Çin’in ekonomik yavaşlamasına (Çin’in GSYİH
büyüme hızı son 25 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir), Güney Afrika Cumhuriyeti’nin
ekonomik risk ve belirsizliklerine ve Hindistan’ın verilerinin batılı gözlemciler tarafından
aldatıcı ve güvenilmez olarak yorumlanmasına rağmen (Battal ve Akan,2019:2), BRICS'in
dünyadaki çok önemli payı ve yeri yukarıdaki tablolardan net şekilde görülmektedir. BRICS
ülkelerinin dünya sıralamaları ile ilgili olarak 2050 yılı için yapılan tahminler, 2018 yılı
itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ayrıca petrol ve doğal gaz varlıkları da
azımsanmayacak miktarlardadır. BRICS ülkelerinin dünyadaki rezerv sıralamaları şu
şekildedir (Poyraz,2019:438): Doğal gaz rezervi açısından; Rusya 1., Çin 10., Hindistan 24.,
Brezilya 34., Güney Afrika 79. ve petrol rezervi açısından; Rusya 8., Çin 13., Brezilya 15.,
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Hindistan 25., Güney Afrika 88.. Rusya bu konuda hem BRICS grubunun hem de dünyanın
çok önemli bir petrol ve doğal gaz sağlayıcısıdır.
3. BRICS Ülkelerinde İnsani Kalkınma
Günümüz yazınında kalkınma, ekonomik, sosyal ve politik alanlarda, iktisadi
büyümeyle birlikte gerçekleşen bir yapısal dönüşüm süreci olarak görülmekte ve yaşam
standartlarının iyileşmesi ile özdeşleştirilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramının da
literatüre eklenmesi ile sadece bugünkü nesillerin değil, gelecek nesillerin mutluluğunu da
kapsayan süreç, hem gelişmiş hem de azgelişmiş ülkeleri içine almaktadır. 2000'li yıllarla
birlikte hızla büyüyen ve sanayileşen yükselen piyasa ekonomileri, olumlu iktisadi özellikleri
ile ilgi uyandırmış ve bir çalışma alanı oluşturmuştur. Ancak bu ülkelerdeki insan unsuru
çoğunlukla ilgi dışı kalmış, başka bir ifade ile ülkelerin hızlı büyüme süreci ile bağlantılı
unsurlar ele alınırken, kalkınma göstergelerindeki değişim aynı önemi yakalayamamıştır.
BRICS ülkelerinin dikkati çekmesi de büyüme, yatırım, dışa açılma vb. gibi iktisadi
faktörlerle gerçekleşmiştir. Bu ülkelerin hızlı iktisadi dönüşüm sürecinin, ve yukarıda ele
alınan olumlu göstergelerin, bireylerin yaşam kalitesi üzerinde etkili olup olmadığı, insani
kalkınmaya ilişkin bir takım göstergenin izlenmesi ile ortaya konulabilir. Bu doğrultuda,
aşağıda yer alan verilerle birlikte, önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi (İGE) incelenmiş, ardından BRICS'e ait diğer
bazı demografik ve sosyo-ekonomik göstergeler ele alınmıştır.
İGE, UNDP tarafından 1990 yılından itibaren hesaplanan bir kalkınma endeksidir. Üç
temel gösterge (sağlık, eğitim ve gelir) ekseninde ülkelerin endeks değerleri hesaplanmakta ve
ülkeler sıralanmaktadır. Kullanılan temel değişkenler, doğumda yaşam beklentisi (ortalama
yaşam süresi), okula başlama yaşındaki çocukların görmesi beklenen eğitim süresi, 25 yaş
üstü nüfusun ortalama eğitim süresi ve satın alma gücü paritesi cinsinden hesaplanan kişi
başına düşen gelirdir. Bu değişkenler üzerinden sıralanan ülkeler, çok yüksek, yüksek, orta ve
düşük insani gelişme kategorinde yer almaktadır.
Tablo 3: BRICS Ülkelerinin İnsani Gelişme Endeksi'ne İlişkin Göstergeleri (2017)
İGE Değeri
Doğumda Yaşam
Beklentisi (Yıl)
Beklenen Eğitim Süresi
(Yıl)
Ortalama Eğitim Süresi
(Yıl)
KBD GSMH (2011 PPP

Brezilya

Rusya

Hindistan

Çin

Dünya

0,752
76,4

Güney
Afrika
0,699
63,4

0,759
75,7

0,816
71,2

0,640
68,8

15,4

15,5

12,3

13,8

13,3

12,7

7,8

12,0

6,4

7,8

10,1

8,4

13.755

24.233

6.353

15.270

11.923

15.295

0,728
72,2
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$)
Sıralama
Kategori

79
Yüksek

49
Çok
yüksek

130
Orta

86
Yüksek

113
Orta

---Yüksek

Kaynak: UNDP (2018a).
İGE kullanılan göstergeler incelendiğinde, bir sağlık göstergesi olarak kabul
edilebilecek yaşam süresinin Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'da dünya ortalamasının
altında olduğu görülmektedir. Bu konuda grup lideri 76,4 yıl ile Çin'dir. Fakat bugünün
gelişmiş ülkelerinde ortalama yaşam süresinin 85 yılı bulabildiği düşünüldüğünde, Çin'de
dahi sayının düşük kaldığı anlaşılmaktadır. Beklenen eğitim süresi açısından Hindistan
dışındaki ülkeler, ortalamanın üzerinde iken, Rusya ve Brezilya'da bu sürenin diğerlerinden
daha uzun olduğu görülmektedir. Bu ülkeler arasında zorunlu eğitim süresinin en uzun olduğu
ülke Rusya (11 yıl), en kısa olduğu ülke ise Hindistan'dır (8 yıl) (Altın,2018). 25 yaş üstü
yetişkinlerdeki eğitim süresi ise beklenildiği gibi çok daha kısadır. Kişi başına düşen gelir
açısından Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmaya göre; Hindistan orta altı, diğer dört ülke
ise orta üstü gelirli ülkeler arasında yer almaktadırlar.
İGE değerleri incelendiğinde, Rusya'nın 0,816 puanla grubun lideri olduğu ve 189
ülke arasında 49. sırada yer alarak çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülke konumunda
bulunduğu görülmektedir. Bu başarı eğitim ve gelir göstergeleri ile ilgilidir. Rusya'dan sonra
Brezilya 79, Çin 86, Güney Afrika 113 ve Hindistan 130. sırada yer almaktadırlar. Yukarıdaki
Tablo 2'de verilen BRICS ülkelerine ilişkin çeşitli alanlardaki dünya sıralamaları ile İGE
sıralamaları birlikte değerlendirildiğinde, bu ülkelerin insani kalkınma açısından başarılı
olduklarını söylemek zor gözükmektedir.
Tablo 4: BRICS Ülkelerinin İnsani Gelişme Endeks Değişimleri

Brezilya
Rusya
Hindistan
Çin
Güney Afrika

2012

2014

2015

2016

2017

0,736
0,798
0,600
0,722
0,664

0,752
0,807
0,618
0,738
0,685

0,757
0,813
0,627
0,743
0,692

0,758
0,815
0,636
0,748
0,696

0,759
0,816
0,640
0,752
0,699

2012-2017
Sıralama
Değişimleri
+7
+3
+2
+7
+6

Kaynak: UNDP (2018b).
Tablo 4'de 2012-2107 döneminde BRICS ülkelerinin İGE'deki sıralama değişimleri
verilmiştir. İnsani gelişmişlik açısından başarılı olarak değerlendirilemeyen bu ülkelerin
dünya sıralamalarında yaşanan olumlu gelişmeler, ekonomide yaşanan sıçramaların zamanla
yaşam kalitesine ve kalkınmaya yansıyacağına işaret ettiği söylenebilir. Ele alınan dönemde
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İGE'de beş ülkede sıralamalarını yükselterek, daha yüksek bir insani gelişim seviyesine
ulaşmışlardır.
Tablo 5: BRICS Ülkelerinin Kalkınmaya İlişkin Seçilmiş Göstergeleri (2018)
Nüfus Artış Hızı (%)
Kırsal Nüfus Payı (%)
Okur-Yazarlık Oranı
(%)
Kadınlarda İşgücüne
Katılım Oranı (%)
5 Yaş Altı Ölüm Oranı
(%o)
Bağımlılık Oranı (%)
Yüksek Teknoloji
İhracatının İmalat
Sanayi İhracatı
İçerisindeki Payı (%)
Elektrik Erişim Oranı
(%)*
Bireysel İnternet
Kullanıcısı (%)*
Kişi Başına Düşen Sağlık
Harcaması ($)**

Brezilya

Rusya

Hindistan

Çin

Dünya

0,5
40,8
96,8

Güney
Afrika
1,4
33,6
87,0*

0,8
13,4
93,2

0,0
25,6
99,7

1.0
66,0
74,4

60,6

68,9

24,8

69,0

53,4

53,1

14,4

7,2

36,6

8,6

33,8

38,6

43,4
13,0

48,3
11,0

49,8
9,0

40,4
30,9*

52,4
5,3

54,4
18,0

100,0

100,0

92,6

100,0

84,4

88,8

67,5

76,0

34,5

54,3

56,2

49,7

1.016

469

63

398

428

1.026

1,1
44,7
86,3

Kaynak: World Bank (2019)'dan elde edilen verilerle yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
* 2017 yılı verisidir. ** 2016 yılı verisidir.
Tablo 5'de insani gelişme ile ilgili çeşitli göstergeler verilmiştir. Bu tablodaki
değişkenler açısından en iyi durumda olan ülke ve göstergeler, Rusya ve Çin'de okuma-yazma
oranı, Çin'de yüksek teknoloji ihracatı, Brezilya, Rusya ve Çin'de elektriğe erişim, Brezilya ve
Rusya'da internet kullanıcı sayısıdır. Genel olarak incelendiğinde Hindistan'ın insani gelişme
açısından en geride olan BRICS ülkesi olduğu söylenebilir. Nüfus açısından dünyada 2. sırada
yer alması, yani oldukça kalabalık nüfusa sahip olması nedeni ile (ki buna rağmen nüfus artış
hızı yüksektir), özellikle sağlıkla ilgili göstergelerde oldukça kötü durumda olduğu
görülmektedir. Yine Çin'de kalabalık nüfusun getirdiği sorunlar yaşanmaktadır. Hindistan'da
kişi başına düşen sağlık harcaması sadece 63 $'dır. Bu verinin dünya ortalaması 1.026 $'dır ve
tüm BRICS ülkeleri bu ortalamanın altında kalmaktadır.
Kadınlarda işgücüne katılım ve okur-yazarlık oranlarının da Hindistan'da çok düşük
kaldığı dikkati çekmektedir. Bu durum kırsal nüfusun fazlalığına bağlanabilirken, kadınların
kayıt dışında kaldığına işaret edebilir. Kaldı ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin
problemler, G7 ülkeleri dahil, tüm gelişme seviyelerindeki ülkelerde yaşanmaktadır (Durgun
ve Gök,2017). Hindistan'dan sonra en başarısız 2. ülke Güney Afrika'dır. Nüfus artış hızının
oldukça yüksek olduğu Güney Afrika'da, okur-yazarlık oranı, kadınların işgücüne katılım
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oranı, yüksek teknolojili ihracat payı çok düşük, bebek ölüm oranı ve bağımlılık oranı da
oldukça yüksektir.
Tablo 6: BRICS Ülkelerinde Özgürlükler (2018)
Siyasi Haklar
Brezilya
Rusya
Hindistan
Çin
Güney Afrika

2
7
2
7
2

Sivil
Özgürlük
Özgürlükler
Derecesi
2
2
6
6,5
3
2,5
6
6,5
2
2
1: En özgür - 7: En az özgür

Toplam Puan
75
20
75
11
79

Özgürlük
Statüsü
Özgür
Özgür Değil
Özgür
Özgür Değil
Özgür

Kaynak: Freedom House (2019).
Tablo 6'da Freedom House'ca her yıl yayınlanan dünya özgürlük raporuna ilişkin 2018
verileri yer almaktadır. Bu tabloda en fazla dikkati çeken birinci nokta, Çin ve Rusya'nın (son
yıllarda yaşanan daralma dışarıda tutulduğunda) yüksek ekonomik performanslarına rağmen,
özgürlükler açısından başarısız olmaları ve "özgür değil" statüsünde bulunmalarıdır. İkinci
nokta ise yukarıda incelenen kalkınma göstergelerinde en başarısız bulunan Hindistan ve
Güney Afrika'nın, özgür statüde olmalarıdır.
4.Sonuç ve Değerlendirme
2000'li yıllarda makro ekonomik performansları açısından dikkati çeken BRICS,
dünya arazi büyüklüğünün %30,0'unu, dünya nüfusunun %41,6'sını, dünya işgücü hacminin
%43,4'ünü, dünya GSYİH'sinin %32,5'ini, dünya ihracatının %16,9'unu, dünya ithalatının
%16,6'sını, dünya doğrudan yabancı yatırım girişlerinin %28,9'unu ve dünya askeri
harcamalarının %23,0'ünü teşkil etmektedir. Bu oranlar, BRICS'in dünyadaki yerini
konumlandırmak için gerekli göstergelerdir ve BRICS'in yadsınamaz önemini ortaya
koymaktadırlar. Aynı göstergeler açısından ülkeler sıralandığında, BRICS ülkelerinin bu
sıralamalarda önce oldukları da görülmüştür. Pek çok göstergede gruptan ayrışan Güney
Afrika bile her göstergede dünyada ilk elli ülke arasında yer almaktadır. Tüm bunlar BRICS
ülkelerinin tek tek ve toplu olarak, ekonomik ve politik arenada dünyada bir güç unsuru
olduğuna işaret etmektedir.
Çok kutuplu olan bugünün dünyasında güçlü bir kutup olarak görülen BRICS
ülkelerinin kalkınmaya ilişkin göstergeleri incelendiğinde ise, insani gelişmişlik açısından pek
çok konuda zayıf oldukları sonucuna varılmıştır. 189 ülkenin izlendiği İGE 2018 verilerine
göre; Brezilya 79, Rusya 49, Hindistan 130, Çin 86 ve Güney Afrika 113. sırada yer
almaktadır. Ele alınan diğer demografik ve sosyo-ekonomik göstergelerde de dünya
ortalamalarına yakın oldukları, başka bir ifade ile yüksek hayat standartlarına ve gelişmiş
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ülkelere yakın düzeyde bir insani gelişmişlik statüsüne sahip olmadıkları görülmüştür. Her ne
kadar bu konularda ilerleme yaşasalar da ekonomik performanslarını yakalayan bir kalkınma
performansı gösterememişlerdir. Henüz topluma tam olarak yansımamış olan ekonomik
performanslarının uzun dönemde insani kalkınmaya etki edebileceği beklenebilir.
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BOBİ FRS İLE KÜMİ FRS TASLAĞI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
H. Arif TUNÇEZ
Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi
ÖZET
Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 2005
yılında halka açık işletmeler ve Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) tarafından
uygulamaya başlanmıştır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK),
2014 yılında TMS/TFRS uygulama kapsamını bağımsız denetim kapsamından ayrıştırarak
diğer ülke uygulamaları gibi TMS/TFRS uygulama kapsamını genel olarak KAYİK’la
sınırlandırılmıştır.
Bağımsız denetime tabi olup KAYİK için zorunlu tutulan TMS’nı uygulamayan işletmelerin
münferit ve konsolide finansal raporlarını karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca uygun
düzenleyebilmeleri için Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS) 29 Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanarak, 1 Ocak 2018 tarihi ve
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Bağımsız denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmeler, KGK tarafından bir belirleme
yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam etmişlerdir. Küçük ve Mikro
İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS), Şubat 2019’da Taslak Metin
yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, BOB FRS ile KÜMİ FRS Taslağı arasındaki benzer ve
farklı yönlerini belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: KGK, BOBİ FRS, KÜMİ FRS.
1. GİRİŞ
TMS/TFRS 2005 yılında halka açık işletmeler ve Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar
(KAYİK) tarafından uygulamaya başlanmıştır. KGK tarafından 2014’de kalıcı bir çözüm
olması için Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) hazırlık çalışmaları başlatılarak bir
çalışma ve danışma komisyonu oluşturularak bu komisyonda yer alan gerek akademisyenler
gerekse kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri
çalışmalara katkı sağlamıştır. Kasım 2015’te çalışmalar sonucunda ortaya çıkan taslak metin
kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Daha sonra düzenlenen çalıştaylarda değerlendirilerek
paydaşların görüşleri de dikkate alınan taslak YFRÇ metni, KGK tarafından Büyük ve Orta
Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) adıyla yürürlüğe girmiştir
(Doğan, 2017).
KGK, bağımsız denetime tabi olup KAYİK için zorunlu tutulan TMS’nı uygulamayan
işletmelerin münferit ve konsolide finansal raporlarını karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca
uygun düzenleyebilmeleri için BOBİ FRS’nı 29 Temmuz 2017’de yayınlamıştır. Bu standart 1
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Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle BOBİ FRS, mevcut TMS/TFRS setinin
yanında yeni bir standart seti olarak uygulanmaya başlanmıştır (İnaltong, 2017).
Bağımsız denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmeler, KGK tarafından bir
belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam etmişlerdir. Bu
kapsamda; bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi
olmayan işletmelerin finansal tablolarının, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir
finansal bilgi sunmasını teminen Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
(KÜMİ FRS)’nın oluşturulmasına karar verilmiştir.
KÜMİ FRS çalışmaları Şubat 2019 itibarıyla tamamlanmış ve sonrasında
akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve kuruluş uzmanlarından, meslek örgütler
temsilcilerinden ve özel sektör temsilcilerinden oluşan çalışma grubuyla çalışmalara devam
edilmiş, Nisan 2019’da çalışma grubunun son toplantısı gerçekleştirilerek, kamu kurum ve
kuruluşları ile kamuoyunun görüşlerine açılarak Taslak Metin oluşturulmuştur.
2. BOBİ FRS ve KÜMİ FRS TASLAĞI
Bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS’nı uygulamayan işletmelerde MSUGT ve İlave
Hususlar’ın yerini BOBİ FRS almıştır. Başka bir ifadeyle, TFRS’nı uygulamayan bağımsız
denetime tabi olan işletmelerde BOBİ FRS, TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal
tablolarının hazırlanmasında esas alınacaktır. Ayrıca, uluslararası standartlarda bir bütünlük
sağlanması açısından BOBİ FRS’nın genel olarak KAYİK dışındaki bağımsız denetime tabi
tüm işletmelerin bağımsız denetimlerinde ölçü oluşturacak olması önemli bir gelişmedir.
KÜMİ FRS’nın hazırlanmasında; AB Direktif, İngiltere’nin mikro işletmeler açısından
yürürlükte olan standardı FRS 105 ve ülkemizde daha önceden uygulanmış muhasebe
düzenlemelerinin yanı sıra diğer ülkelerin yerel finansal raporlama çerçevelerinden
faydalanılmıştır.
KÜMİ FRS’nın uygulanmasıyla birlikte; Türkiye ekonomisinde yer alan çok sayıdaki
küçük ve mikro ölçekteki işletmeler için gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum ile
karşılaştırılabilirlik ilkeler tabana yayılmış olacaktır (www.kgk.gov.tr).
3. BOBİ FRS ve KÜMİ FRS TASLAĞI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI
BOBİ FRS’nda Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar ile KÜMİ FRS
Taslağı’nda Bölüm 1 Kavramlar ve Genel İlkeler’de yer alan tanımlar birbiri ile uyumludur.
BOBİ FRS’na göre finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu, nakit akış tablosu ve
özkaynak değişim tablosu düzenlenirken, KÜMİ FRS Taslağı’na göre finansal durum tablosu
ve kar veya zarar tablosu düzenlenmektedir. Finansal durum tablosu iki standartta birbiriyle
uyumlu olup, varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklardan oluşmaktadır. BOBİ FRS ve KÜMİ
FRS Taslağı’nda fonksiyon esasına göre düzenlenen kar veya zarar tablosu aynı şekilde
uyumludur.
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BOBİ FRS’nda finansal tablo formatları münferit ve konsolide finansal tablo formatlarını
gösterecek biçimde eklerde sunulmuştur. KÜMİ FRS Taslağı’nda ise münferit veya konsolide
ayrımı olmadığı için finansal durum tablosu Bölüm 3’de, kar veya zarar tablosu Bölüm 4’de
açıklanarak formatı ile birlikte sunulmuştur. KÜMİ FRS Taslağı ve BOBİ FRS’nda dipnotlar
için ayrı bir bölüm oluşturulmuştur (Gökçen, Öztürk ve Güleç, 2019).
BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı’nda genel finansal raporlama ilkeleri; işletmenin
sürekliliği, tahakkuk esası, ihtiyatlılık, önemlilik, netleştirme, raporlamanın sıklığı,
karşılaştırmalı bilgi ve sunumda tutarlılık olarak yer almaktadır.
BOBİ FRS’nda yer alan Bölüm 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar ile
KÜMİ FRS Taslağı’nda yer alan Bölüm 5 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar
birbiriyle benzer olarak açıklamalar yapılmıştır.
Raporlama döneminden sonraki olaylar; BOBİ FRS’nda Bölüm 4, KÜMİ FRS
Taslağı’nda Bölüm 6’da birbiriyle uyumludur.
BOBİ FRS Bölüm 5 ve KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 7 arasındaki en önemli farklılık
hasılatın ölçülmesi ve kayda alınmasında ortaya çıkmaktadır.
BOBİ FRS’nda hasılatın tutarının, bir yıl ya da daha kısa sürede tahsil edilmesinin
öngörülmesi durumunda, vade farkı ayrıştırması yapılmadan direk olarak tahsil edilen ya da
edilmesi beklenen tutar üzerinden ölçülür. Bu bedelin, bir yıldan daha uzun bir vadede tahsil
edilmesinin öngörülmesi durumunda ise hasılat, işlemdeki vade farkı ayrıştırılarak ilgili mal
veya hizmetin peşin tutarı üzerinden ölçülür (BOBİ FRS, m., 5.9). KÜMİ FRS Taslağı’nda ise
hasılat, taraflar arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, satış iskontoları düşüldükten sonra,
vade farkı ayrıştırılmadan doğrudan tahsil edilen veya edilmesi beklenen tutar üzerinden
ölçülmektedir (KÜMİ FRS Taslağı, m., 7.5). BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı’nda gerek
hizmet sunumu, gerekse inşa sözleşmelerinde hasılat tamamlanma yüzdesi yöntemine göre
hesaplanarak finansal tablolara alınmaktadır.
BOBİ FRS Bölüm 6 Stoklarda, bir yıl ya da daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın
alınan stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen ya da ödenmesi beklenen nakit tutar
üzerinden ölçülür. Bir yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan stoklar ise, vade
farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden ölçülmektedir. Bu kapsamda bir stokun bir yıldan daha
uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın alınması durumunda vade farkı tutarı, etkin faiz
yöntemine göre hesaplanarak faiz gideri olarak muhasebeleştirilir (BOBİ FRS, m., 6.8). KÜMİ
FRS Taslağı Bölüm 8’de ise Stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen ya da ödenmesi
beklenen nakit tutar üzerinden ölçülmektedir (KÜMİ FRS Taslağı, m., 8.8).
BOBİ FRS Bölüm 6 ve KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 8’de dönüştürme maliyetlerinin
ölçümünde tam maliyet yönteminden yararlanılmaktadır (BOBİ FRS, m., 6.12; KÜMİ FRS
Taslağı, m., 8.11). BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı’nda mamul maliyetlerinin üretim
giderlerinin gerçekleşmiş tutarları esas alınarak fiili maliyet yöntemine göre belirlenmektedir
(BOBİ FRS, m., 6.19; KÜMİ FRS Taslağı, m., 8.16). Dolayısıyla, BOBİ FRS Bölüm 6 ve
KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 8, maliyet ölçüm teknikleri açısından da birbiri ile uyumludur.
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BOBİ FRS Bölüm 7 ve KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 9’da canlı varlıklar, gerçeğe uygun
değer yöntemi veya maliyet bedeli ile ölçüme de izin verilmektedir (BOBİ FRS, m., 7.5; KÜMİ
FRS Taslağı, m., 9.5).
BOBİ FRS Bölüm 9 alacak veya borçlar, vade bir yıl veya daha kısa ise itibari değer, bir
yıldan uzun ise itfa edilmiş değer, KÜMİ FRS Taslağı’na göre, vade ayrımı olmaksızın itibari
değer üzerinden ölçülmektedir.
BOBİ FRS Bölüm 12’de yer alan maddi duran varlıklar, ilk kayda almada maliyet
bedeliyle ölçülür ve bir yıllık vade esas alınmıştır. Bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme
karşılığında satın alınan maddi duran varlıklar, vade farkı ayrıştırılmadan, ödenen veya
ödenmesi beklenen peşin fiyat üzerinden ölçülür. Bir yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığında
satın alınan maddi duran varlıklar ise, vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden ölçülerek
vade farkı tutarı, etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gideri olarak muhasebeleştirilir.
KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 11’de ise, maddi duran varlıklar ilk muhasebeleştirmede vade
ayrımı olmaksızın maliyet bedeli ile ölçülmektedir ve borçlanma maliyetleri oluştukları
dönemde kar veya zarara yansıtılmaktadır (KÜMİ FRS Taslağı, m., 11.5-11.13).
BOBİ FRS Bölüm 14 ve KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 12’de yer alan maddi olmayan
duran varlıklar kayda almada maliyet bedeli ile ölçülmektedir. BOBİ FRS’nda ve KÜMİ FRS
Taslağı’nda sınırsız faydalı ömrü sınırlı olan maddi olmayan duran varlıklar için itfa payı
ayrılması zorunludur.
BOBİ FRS Bölüm 15 ve KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 13’de kiralamanın finansal tablolara
alınması sözleşme tarihinden veya tarafların kiralamanın temel şartlarına ilişkin taahhütte
bulundukları tarihten erken olanı olarak ifade edilmektedir.
BOBİ FRS Bölüm 16 ve KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 14’de, devlet teşvikleri, işletmenin
gelecekte herhangi bir performans şartını yerine getirmesini gerektirmeyen veya performans
şartını önceden yerine getirdiği teşvikler, alındıkları anda kar veya zarara yansıtılmaktadır
(BOBİ FRS, m., 16.7; KÜMİ FRS Taslağı, m., 14.6).
BOBİ FRS Bölüm 17’de özellikli varlık tanımı yapılmamakla birlikte, üretilmesi, inşası
veya oluşturulması normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren stokların, maddi duran
varlıkların, yatırım amaçlı gayrimenkullerin ve maddi olmayan duran varlıkların elde
edilmesiyle doğrudan ilişkili olan borçlanma maliyetleri, söz konusu varlığın satışa veya
kullanıma hazır hale getirildiği tarihe kadar, varlığın maliyetine dahil edilir. Diğer tüm
borçlanma maliyetleri ise oluştukları dönemde kar veya zarar tablosunun ilgili kaleminde kar
veya zarara yansıtılır (BOBİ FRS, m., 17.2). KÜMİ FRS Taslağı Bölüm15’de ise tüm
borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosunun ilgili kaleminde kar ya
da zarara yansıtılır (KÜMİ FRS Taslağı, m., 15.3).
BOBİ FRS Bölüm 19 ve KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 17’de kıdem tazminatı karşılıkları,
ilgili olduğu raporlama dönemi sonu itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülükleri tahmin edilir ve
bu tahmin sebebiyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları
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hesaplanarak gider olarak kar veya zarara yansıtılır. Kıdem tazminatı yükümlülükleri; iş gücü
devir hızı ve önceki yıllara ilişkin kıdem tazminatı gerçekleşmeleri gibi etkenler de dikkate
alınarak, çalışanların ilgili döneme ilişkin kıdeme esas ücreti üzerinden hesaplanır (BOBİ FRS,
m., 19.17; KÜMİ FRS Taslağı, m., 17.16).
BOBİ FRS Bölüm 19’da, işletmelerin bugünkü değer hesaplaması yapmadan karşılık
tutarını yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması beklenen harcama tutarı üzerinden
ölçmesi mümkündür (BOBİ FRS, m., 19.13). KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 17’de ise böyle bir
ayrım yapılmamış, dolayısıyla karşılığın ölçülmesinde paranın zaman değeri dikkate
alınmamaktadır.
BOBİ FRS Bölüm 20’de yabancı para cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı
para birimindeki tutar işlem tarihindeki spot kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine
çevrilir (BOBİ FRS, m., 20.8), KÜMİ FRS Taslağı’na göre yabancı para cinsinden işlemler ilk
defa finansal tablolara alınıp, yabancı para birimindeki tutar, işlem tarihindeki TCMB
tarafından belirlenen döviz alış kuru kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir.
İşlem tarihi, işlemin ilk defa finansal tablolara alındığı tarihi ifade eder. İlk defa finansal
tablolara alma tarihi ise işlemin kapsamına girdiği bölüm hükümlerine göre belirlenir ( KÜMİ
FRS Taslağı, m., 18.7).
BOBİ FRS Bölüm 21’e göre yalnızca bağlı ortaklık edinimleri (büyük işletmelerde
zorunlu, büyük işletme dışındakilerde ihtiyari olarak) işletme/iş birleşmeleri kapsamı içerisinde
yer almakta iken, KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 19’da yalnızca bir işletmenin tamamen
devralınması durumu iş birleşmeleri kapsamı içerisinde yer almaktadır.
BOBİ FRS Bölüm 23’de gelir üzerinden alınan vergiler, finansal tablolara yansıtılan
işlem ve olaylarla ilgili olarak ortaya çıkan cari ya da sonraki dönemlere ilişkin vergilerin kayda
alınması gerekir. Kayda alınan vergi, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi tutarlarından
oluşmaktadır. Büyük işletmelerin konsolide ve münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi
tutarlarını sunmaları zorunludur. fakat başka işletmelerin ertelenmiş vergi tutarlarını finansal
tablolarında sunmaları şart değildir. Bununla birlikte, bu işletmelerin isteğe bağlı olarak
konsolide finansal tablolarını hazırlamaları durumunda, ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları
konsolide finansal tablolarında zorunlu; ancak münferit finansal tablolarında ihtiyaridir (BOBİ
FRS, m., 23.3-4). Diğer yandan; KÜMİ FRS Taslağı Bölüm 20’de, finansal tablolara alınan
vergi, cari döneme ait mali kar üzerinden ödenecek olan dönem vergisi tutarından oluşmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü hesaplanmaz. Kar üzerinden hesaplanmayan vergiler
bu bölüm kapsamında değerlendirilmez. Örneğin; katma değer vergisi, çalışanların ücretleri
üzerinden ödenen gelir vergisi, sosyal güvenlik primleri ve damga vergisi bu Standart
bakımından gelir üzerinden alınan vergiler olarak nitelendirilmez (KÜMİ FRS Taslağı, m.,
20.2-3).
4-SONUÇ
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KGK, bağımsız denetime tabi olup KAYİK için zorunlu tutulan TMS’nı uygulamayan
işletmelerin münferit ve konsolide finansal raporlarını karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca
uygun düzenleyebilmeleri için BOBİ FRS’nı 29 Temmuz 2017’de yayınlayarak, 1 Ocak 2018
tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi olmayan
işletmelerin finansal tablolarının, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi
sunmasını teminen Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ
FRS)’nın oluşturulmasına karar verilmiş, Şubat 2019 itibarıyla Taslak Metin oluşturulmuştur.
KÜMİ FRS Taslağı’nda finansal tabloların asgari olarak finansal durum tablosu, kar veya
zarar tablosu ve dipnotlardan oluştuğu, bireysel veya konsolide ayrımı yapılmamıştır. BOBİ
FRS’nda ise bu tablolara ek olarak nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu söz konudur.
KÜMİ FRS’de stoklar, hasılat ve maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda vade farkı
ayrıştırılmaması küçük ve mikro işletmeler için daha kolaylaştırıcı bir uygulama olması
açısından olumlu bir uygulama olarak nitelendirilebilir. BOBİ FRS’nda ise bir yıldan uzun
vadede fark ayrıştırılmaktadır.
KÜMİ FRS Taslağı ile BOBİ FRS hükümlerince, iş birleşmeleri genel olarak uyumludur.
Ancak, KÜMİ FRS Taslağı’na göre kapsam dahilindeki işletmelerin konsolide finansal tablo
hazırlamayacak olmaları nedeniyle, ilgili maddelerde yer alan konsolidasyona ilişkin
açıklamalar KÜMİ FRS Taslağı için geçerli değildir.
22 bölümden oluşan KÜMİ FRS Taslağı hem daha sade, anlaşılır ve basit bir raporlama
anlayışı benimsemesi hem de ölçüm ve kaydetme noktasında kolaylaştırıcı uygulamalar
içermesi açısından küçük ve mikro işletmelerin standart finansal raporlamaya geçiş sürecine
olumlu katkı sağlayacaktır.
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TMS 16 İLE BOBİ FRS KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI
H. Arif TUNÇEZ
Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi
ÖZET
İşletme faaliyetlerinin icrasında önemli bir yere ve büyüklüğe sahip olan maddi duran varlıklara
ilişkin hükümler TMS 16 MDV Standardında, BOBİ FRS’nda ise Bölüm 12 Maddi Duran
Varlıklar Standardında yer almaktadır. TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12’ye göre maddi duran
varlıklar; mal ve hizmet üretiminde ya da arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek ya
da yönetimsel faaliyetler kapsamında kullanılmak için elde tutulan ve birden fazla dönemde
kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir.
Maddi duran varlıklara ilişkin yayınlanan TMS 16, BOBİ FRS Bölüm 12 karşılaştırıldığında
daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bazı farklılıkların yanında birbiriyle uyumlu olduğu
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, TMS 16 ile BOBİ FRS Bölüm 12 kapsamında maddi
duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin benzer yönleri ve farklılıkları karşılaştırılarak
incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: MDV, BOBİ FRS, TMS.
1. GİRİŞ
İşletme faaliyetlerinin icrasında önemli bir yere ve büyüklüğe sahip olan maddi duran
varlıklara ilişkin hükümler tam set TMS/TFRS’nda TMS 16 MDV Standardında, BOBİ
FRS’nda ise Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar Standardında yer almaktadır.
TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12’ye göre maddi duran varlıklar; mal ve hizmet
üretiminde ya da arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek ya da yönetimsel faaliyetler
kapsamında kullanılmak için elde tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki
kalemlerdir (TMS 16, m., 6, BOBİ FRS, m., 12.2).
TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12 standartlarının amacı, finansal tablo kullanıcılarının
işletmenin maddi duran varlıklarına yatırımı ile bu yatırımdaki değişikliklerin belirlenmesini
sağlayan
muhasebe
ilkelerini
düzenlemektir.
Maddi
duran
varlıkların
muhasebeleştirilmesindeki temel konular;
 İlk kayda alınması,
 Defter değerlerinin belirlenmesi,
 Finansal tablolara yansıtılması gereken amortisman tutarları ve değer düşüklüğü
zararlarıdır.
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TMS 16’da hangi varlıkların muhasebeleştirilmesinde bu standardın uygulanmayacağı
ayrıntılı bir şekilde açıklanırken, BOBİ FRS’nda ayrıntıya yer verilmemiştir. Tarımsal
faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar, madenler üzerindeki haklar ve maden kaynakları her iki
standarda göre maddi duran varlık olarak değerlendirilmez.
Bu çalışmada, TMS 16 ile BOBİ FRS Bölüm 12 kapsamında maddi duran varlıkların
muhasebeleştirilmesi, değerlendirilmesi ile amortisman yöntemlerine ilişkin benzer yönleri ve
farklılıkları karşılaştırılarak incelenmiştir.
2. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Maddi duran varlıklar aktife alınırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. Buna
göre, bir maddi duran varlığın maliyeti, varlık olarak finansal tablolara kaydedilmesi için
gerekli koşullar şunlardır (Kaya, 2007, 70):
 Söz konusu varlığa ilişkin gelecekte ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının
muhtemel olması,
 Söz konusu varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülmesidir.
İşletme gelecekte faydasından yararlanacağı ve güvenilir bir şekilde maliyeti ölçülebilen
varlık kalemlerini maddi duran varlık olarak finansal tablolara yansıtırlar. Eğer varlıklardan
gelecekte ekonomik yarar sağlanamayacak ise, bu varlıklar dönem gideri olarak
muhasebeleştirilir. Ayrıca bu işlemler için maliyetlerin güvenilir bir şekilde hesaplanması da
gerekmektedir. Çoğunlukla bu maliyetler, satın alma, inşa ve üretim maliyeti niteliğinde
olabilmektedir (Kıymetli Şen, 2013, 23).
TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12’de bir maddi duran varlığın başlangıç maliyetleri genel
olarak; ticari iskontolar ile indirimler düşüldükten sonra, satın alma fiyatından, satın alma
işlemine ait giderlerden ve varlığın yönetim tarafından belirlenen şartlarda çalışabilmesini
sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin maliyetler olarak açıklanmıştır.
Maddi duran varlıklarda, varlığın ediniminden sonra katlanılan maliyetler, sadece ilgili
varlıktan elde edilecek yararı, varlığa atfedilmiş bulunan performans standardını geçecek
şekilde artması, bu maliyetler güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve varlıkla doğrudan
ilişkilendirilebiliyorsa ilgili varlığın maliyetine eklenir. Fakat bu işlem maddi duran varlıklarda
ikame ve yenileme maliyetlerine uygulanamaz (Gücenme Gençoğlu, 2007, 203).
Bu bağlamda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
tarafından taslak olarak Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı yayınlanmıştır.
Bu taslak hesap planına göre TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12 uyarınca maddi duran varlıklara
ilişkin hesaplar ve bu hesapların işleyişleri aşağıdaki gibidir (http://kgk.gov.tr):
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
İşletmenin faaliyetlerinde kullanmak için elde tutulan ve bir dönemden daha uzun
kullanımı öngörülen, fiziki varlıklar ile bunlarla ilgili birikmiş amortismanla değer düşüklüğü
karşılıklarının izlendiği hesaplardan oluşmaktadır. TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12 Maddi
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Duran Varlıklar kapsamında bu varlıkların izlenmesi için açılmış olan 250-259 nolu
hesaplardan oluşmaktadır.
250 Arazi ve Arsalar
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlemeleri
252 Binalar
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
257 Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
258 Birikmiş Amortismanlar (-)
259 Yapılmakta Olan Maddi Duran Varlık Yatırımları ve Verilen Avanslar
Uygulanan geçerli finansal raporlama kapsamına göre, maddi duran varlıklar, dönem
sonunda maliyet veya yeniden değerleme yöntemine göre ölçülür. Maddi duran varlıkların
yeniden değerleme yöntemine göre, değerleme sonucu bir maddi duran varlığın değerinde
ortaya çıkan değer artışları ilgili maddi duran varlık hesabının borcuna, karşılığında
özkaynaklarda yer alan “551 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabının
alacağına kayıt yapılır. Yeniden değerleme sonucunda maddi duran varlığın değerinde ortaya
çıkan değer azalışları ise ilgili maddi duran varlık hesabı alacağa, karşılığında maddi duran
varlığın kullanım yerine bağlı olarak ilgili gider hesabı borcuna kayıt yapılır. Ancak
özkaynaklarda yer alan “551 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabında
ilgili varlığa ilişkin bir bakiyenin bulunması durumunda tespit edilen değer azalışları öncelikle
“551 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabının borcuna kayıt yapılır.
Maddi duran varlık elden çıkarıldığında, defter değeriyle satış değeri arasındaki olumlu
fark “648 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Kazançlar”
hesabına alacak, olumsuz fark ise “658 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından
Ortaya Çıkan Zararlar” hesabına borç kaydedilir.
TMS 16 kapsamında bir maddi duran varlığın ediniminde vade gözetilmeksizin bütün
farklar ayrıştırılmakta, BOBİ FRS’nda ise bir yıl baz alınmakta, bir yıldan kısa olanlar varlığın
maliyetine eklenir, bir yıldan uzun olanlar ise ayrıştırılır (Yücel, Öncü, ve Akaytay, 2018, 287).
Örnek: ABC İşletmesi yarısı peşin yarısı 15 ay vadeli 200.000 TL (%18 KDV hariç) taşıt
satın almıştır (Vade farkı 15.000TL).
TMS 16 ve BOBİ FRS kapsamında ilgili kayıt aşağıdaki gibidir:
../../…
254 TAŞITLAR HS.
185.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS
36.000
338 ERTELENMİŞ VADE FARKI GİDERLERİ HS.
15.000
102 BANKALAR HS.
118.000
320 SATICILAR HS.
118.000
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Vade 1 yılın altında olması durumunda BOBİ FRS’na göre kayıt aşağıdaki gibidir:
../../…
254 TAŞITLAR HS.
191 İNDİRİLECEK KDV HS
102 BANKALAR HS.
320 SATICILAR HS.

200.000
36.000
118.000
118.000

Maddi duran varlığın satın almasında vade bir yıldan daha uzun ise TMS 16 ve BOBİ
FRS’na göre kayıt aynıdır, fakat vade bir yılın altında olduğu takdirde BOBİ FRS’na göre kayıt
farklıdır.
3. MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Maddi duran varlıkların değerlemesi, ilk kayda alınmasını takip eden dönemlerde
yapılacak değerleme işlemlerini ifade etmektedir. TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12 kapsamında
maddi duran varlıklar ilk muhasebeleştirilmesinden sonraki dönemlerde maliyet veya yeniden
değerleme modelleri olmak üzere iki yöntemden biri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden
hangisinin kullanılacağı işletmenin tercihine bırakılmıştır.
Maliyet yönteminde maddi duran varlık kalemi varlık olarak ilk kayda alındıktan sonra,
finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortismanla varsa birikmiş değer azalışı
düşüldükten sonraki değeri ile gösterilmektedir. Yeniden değerleme yönteminde ise gerçeğe
uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülebilen maddi duran varlık kalemi, varlık olarak
muhasebe sürecine dahil edildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir
(Akbulut, 2015, 470).
Maliyet yöntemi ile izlenen maddi duran varlıklar için değer düşüklüğü olması
durumunda, karşılık ayrılması gerekmektedir. Karşılık ayrılan varlığın daha sonraki
dönemlerde değeri artar ise daha önce ayrılan karşılık, değer artışı kadar gelir kaydedilmelidir
(Örten ve Bayırlı, 2007, 37).
TMS 16 ve BOBİ FRS’na göre, gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen maddi
duran varlık kaleminin, varlık olarak muhasebeleştirilmesinin ardından, o kalem yeniden
değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar ise bir varlık kaleminin
yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, birikmiş amortismanla varsa
birikmiş değer düşüklüğü zararlarının çıkarılmasıyla bulunan tutardır (TMS 16, m., 31, BOBİ
FRS, m., 12.16).
TMS 16 ve BOBİ FRS’nda “Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda
artmışsa, bu artış diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmelidir ve doğrudan özkaynak hesap
grubunda yeniden değerleme değer artışı adı altında toplanmalıdır. Ancak, bir yeniden
değerleme değer artışı, aynı varlığın daha önce kar ya da zarar ile ilişkilendirilmiş bulunan
yeniden değerleme değer azalışını tersine çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilir”
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(TMS 16, m., 39, BOBİ FRS, m., 12.32). Standarda göre yeniden değerleme yöntemi finansal
tablolarda, yatırımcılara daha gerçekçi bilgiler sunulmasına olanak sağlamaktadır (Pamukçu,
2011, 81).
4. MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI
TMS 16’da amortisman; “bir varlığın amortismana tabi değerinin, faydalı ömür boyunca
sistematik olarak dağıtılmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır (Tuğay, 2013, 169). BOBİ FRS
Bölüm 12’de ise amortisman tanımı yer almamaktadır. Faydalı ömür, bir varlığın işletme
tarafından beklenen kullanım süresini veya işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi
beklenen üretim ya da kullanım miktarıdır (TMS 16, m., 6, BOBİ FRS, m., 12.25).
BOBİ FRS’nda maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması zorunlu tutulmuş (BOBİ
FRS, m., 12.21), bu ifadeye TMS 16’da yer verilmemiştir. TMS 16 ve BOBİ FRS’nda, bir
maddi duran varlığın önemli parçalar ayrı bir şekilde amortismana tabi tutulacağı belirtilmiştir
(TMS 16, m., 43, BOBİ FRS,. M., 12.22). Ayrıca her iki standarda göre sınırsız ömre sahip
olan arsa ve araziler amortismana tabi değildir (TMS 16, m., 58, BOBİ FRS, m., 12.23).
Amortismana tabi tutar, maddi duran varlığın maliyet tutarından veya yeniden değerleme
sonrasında belirlenen tutardan hurda değeri indirilerek hesaplanır (TMS 16, m., 53, BOBİ FRS,
m., 12.24). Bir varlığın amortismana tabi tutulması, TMS 16’ya göre, varlık kullanılabilir
olduğunda başlar, TFRS 5 kapsamında satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılma
tarihi ya da varlığın finansal tablo dışı bırakıldığı tarihin daha önce olanında durdurulur (TMS
16, m., 55). BOBİ FRS’nda ise, varlık kullanıma hazır olduğunda başlar ve varlığın finansal
tablo dışı bırakılması durumunda son verilir. Bu nedenle dönem içerisinde kullanıma başlanılan
varlıklarda kullanılan gün esasına göre kıst amortisman hesaplanır (BOBİ FRS, m., 26).
TMS 16 ve BOBİ FRS’nda amortisman hesaplama yöntemleri (TMS 16, m., 62, BOBİ
FRS, m., 12.29);
i- Doğrusal Yöntem,
ii- Azalan Bakiyeler Yöntemi,
iii-Üretim Miktarı Yöntemi
şeklinde yer almaktadır.
i- Doğrusal Yöntem:
Doğrusal amortisman yönteminde bir duran varlığa ait hurda değeri değişmedikçe
amortismanın tutarı faydalı ömür süresince eşit tutarlı olacaktır (Tekşen ve Dağlı, 2017, 438).
Amortismana konu edilen değer, varlığın maliyetinden işletme tarafından belirlenen hurda
değeri düşüldükten sonra kalan tutardır (Şimşek ve Biçer, 2018, 450).
TMS 16 ve BOBİ FRS’nda yer alan doğrusal amortisman yöntemine göre, maddi duran
varlıkların kullanıma hazır hale geldiği aydan itibaren kıst dönemler itibariyle amortisman
ayrılmaktadır.
Varlığın bu yönteme göre amortisman tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır (Canakcioglu,
2018, 76):
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Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet Değeri - Hurda Değer) x Normal Amortisman Oranı
Normal Amortisman Oranı = 1/ Tahmini Faydalı Ömür
ii- Azalan Bakiyeler Yöntemi:
Azalan bakiyeler yönteminde, amortisman tutarı ilk yıllarda yüksek tutarlı amortisman
gideri kaydedilirken, sonraki yıllarda faydalı ömrü boyunca ayrılan amortisman azalır
(Kırlıoğlu ve Bağdat, 2016, 625).
Bu yöntemde amortisman tutarı, duran varlığın yararlı ömrü süresince azalan tutarlarla
hesaplanır ve aşağıdaki gibi amortisman hesaplanır (Tuğay, 2013, 173):
Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet Değeri - Hurda Değer) x (Normal Amortisman
Oranı x 2)
iii-Üretim Miktarı Yöntemi:
Üretim miktarı yönteminde amortisman tutarı, duran varlığın beklenen kullanım veya
üretim miktarı dikkate alınarak hesaplanmaktadır (TMS 16, m., 62, BOBİ FRS, m., 12.29).
Varlıklar her yıl yaptığı üretim miktarı dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Aşağıdaki
hesaplamalar yapılarak amortisman tutarı belirlenir (Tugay, 2013, 173):
Maliyet Değeri - Hurda Değer
Amortisman Oranı

=

Varlığın Tahmini Yararlı Ömrü Boyunca Üreteceği Tahmini
Üretim Miktarı

Yıllık Amortisman Tutarı = Amortisman Oranı x Yıllık Üretim Miktarı
Bu yöntemde maddi duran varlıkların üretebileceği ürünlerin miktarı önceden tahmin
edilebildiğinde amortisman tutarının hesaplanmasına mümkün kılmaktadır. Tahmin edilen
üretim miktarı her yıl değişebildiğinden ayrılacak amortisman tutarı da yıllar itibariyle
değişiklik göstermektedir (Kaya ve Atasel, 2017, 145).

5. SONUÇ
Maddi duran varlıklar, finansal durum tablosunun önemli kalemlerinden biridir. TMS 16
ve BOBİ FRS Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar standartları karşılaştırıldığında birbirilerine
uyumlu olmakla birlikte bazı farklılıklar da söz konusudur.
Maddi duran varlıklar bu standartlarda benzer şekilde tanımlandığı görülmektedir. Maddi
duran varlıklar ilk defa kayıt altına alınmasında TMS 16 ve BOBİ FRS’na göre maliyet bedeli
üzerinden kaydedilir. Fakat TMS 16’ya göre vadeli satın alımlarda vade farkı ayrıştırılarak
maliyete dahil edilmez. BOBİ FRS’na göre ise, bir yıldan uzun vadeli satın alımlarda fark
ayrıştırılır, bir yılın altında ise vade farkı ayrıştırılmaz, maliyetin bir parçası olarak kabul edilir.
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TMS 16 ve BOBİ FRS kapsamında maddi duran varlıklar maliyet veya yeniden
değerleme yöntemlerinden birini seçerek değerleme yapılmaktadır.
TMS 16 ve BOBİ FRS uyarınca amortisman hesaplama yöntemleri; doğrusal, azalan
bakiyeler ve üretim miktarı yöntemleridir. Maddi duran varlıklara ilişkin yayınlanan TMS 16,
BOBİ FRS Bölüm 12 karşılaştırıldığında daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bazı
farklılıkların yanında birbiriyle uyumlu olduğu görülmektedir.
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ÖZET
Intermodal taşımacılık aynı taşıma aracının kullanılması suretiyle iki veya daha çok taşıma modunun
elleçleme işlemine tabi tutulmadan gerçekleşmesi olarak ifade edilmektedir. Küresel lojistik ortamında
birden fazla modun sisteme entegre edilmesi her bir taşıma modunun oluşturduğu taşımacılık sorunları
ile birlikte baş edilmesini gerektirmektedir. Intermodal türü taşımacılığın yaygınlaşması ile birlikte
taşımacılık moduna uygun iyileştirmelerin yapılması için uygun karar verme yöntemlerinin seçilmesi
ve ülkeler bazında uygun mod seçimi ve intermodal taşımacılık sorunlarının belirlenmesi son derece
önem arz etmektedir. Çalışma fuar lojistiği alanında faaliyet gösteren bir işletmede uygulanmıştır.
Çalışma kapsamında işletmenin taşımacılık yaptığı ülkeler belirtilerek taşımacılıkla ilgili sorunların
çok kriterli karar verme yöntemleri ile çözümlenmesi amaçlanmıştır. Ülkeler bazında belirlenen
kriterler üzerinden veriler elde edilip, ÇKKV yöntemleri ile öncelik sıralarını belirlenmiştir.
Araştırmanın bulgularına göre, belirlenen en önemli kriter önem sırasına göre ağırlıklandırılmış,
sonrasında ülkelere göre intermodal taşımacılık sorunlarının çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fuar Lojistiği, Entropi-Topsis, Intermodal Taşımacılık.
ABSTRACT
Intermodal transport is defined as the realization of two or more modes of transport without handling
by using the same means of transport. The integration of multiple modes into the system in the global
logistics environment requires that each transport mode be dealt with together with the transport
problems. With the spread of intermodal transportation, it is very important to choose the appropriate
decision making methods and to determine the problems of intermodal transportation on the basis of
countries. The study was conducted in a company operating in the field of fair logistics. Within the
scope of the study, it is aimed to solve the transportation problems with multi-criteria decision making
methods by specifying the countries where the company makes transportation. Data were obtained
from the criteria determined on the basis of countries and their priority was determined by multicriteria decision making methods. According to the findings of the study, the most important criterion
determined was weighted in order of importance, and then suggestions were made to solve intermodal
transportation problems according to countries.
Key Words: Fair Logistics, Entropy-Topsis, Intermodal Transportation.
1. Giriş
Intermodal taşımacılık, sürdürülebilir taşıma sisteminin en önemli parçası olarak ifade edilmektedir.
Kombine taşımacılık için temel kabul edilen ve taşınan eşyaların iki yada daha çok ulaşım türü
kullanılarak aynı taşıma kabı kullanılması suretiyle, türün değişmesi gerçekleşse bile eşyanın
kendisinin yeniden değişikliğe uğramadan elleçleme yapılmadan gerçekleştirilen taşıma türü olarak
tanımlanır. Süreçsel etkinlik çerçevesinde eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulmaması bu taşımacılık
türünün ön planda tuttuğu kriter şeklinde değerlendirilmektedir.
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Intermodal taşımacılık sektördeki yeni trend olarak adlandırılmakla birlikte, işletmelerin de tercih
etme noktasında son zamanlarda daha çok yöneldikleri bilinen bir taşımacılık türü olmaya başlamıştır.
İşletmeler için bu türün tercih edilmesi kendilerine de oldukça fazla olumlu geri dönüş sağlaması
açısından değer kazandırmaktadır. Dolayısıyla günümüzde gerek araştırma yapanların gerekse
uygulayıcıların dikkatini cezbeden kritik bir çalışma konusu haline gelmiştir (Baykasoğlu ve Subulan,
2016: 384).
2. Kavramsal Çerçeve
Intermodalite Avrupa’daki ulaşım politikalarında özellikle son dönemde önemli hedefler arasında
yerini almıştır. Çünkü limanlar, düşük maliyet, müşteriyi odak noktasında tutan bir hizmet anlayışı ile
beraber diğer ulaşım modlarıyla bağlantı kurarak, sağlıklı bir taşımacılık hizmeti sunarak artan müşteri
beklentilerini karşılamaya çalışmaktadırlar (Çavuşoğlu ve Şakar, 2013: 39). Sürdürülebilirlik
hususunda AB’nin hazırladığı ‘Beyaz Kitap’ ta modlararası yaşanan orantısız büyüme hızının
önlenmesi, modlararası taşımacılık dengesinin kurulması ilk sıradaki ilkelerden biri olarak
tanımlanmaktadır (Deveci ve Çavuşoğlu, 2013: 100). Bu bağlamda intermodal taşımacılığın
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için de tercih edilmesi ve dengeli bir taşımacılık modu
şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü modlararası taşımacılığın bütünleşmesi sayesinde
taşınan yüklerin transfer edilmesinde elleçleme operasyonunun düşürülmesi verimliliği artırması
noktasında katkı sağlamaktadır (Kasapoğlu ve Cerit, 2011: 60).
Uzak mesafe taşımacılığı olarak gerçekleştirilen, yük akış hızı ve düzeninin terminallerin önemini
artırdığı günümüzde, ulaşım zincirinin etkin ve verimli devamlılığını sağlamak amaçlı intermodal
taşımacılık yapan terminaller, genelde ulusal veya uluslararası yük dağıtımı sistemleri kapsamında
değerlendirilmektedir (Kaynak ve Zeybek, 2007: 44). Eşya taşımacılığı sırasında kullanıcılar genel
itibariyle denizyolu ve karayolu entegre taşımacılığı tercih etmektedirler. Çünkü karayolunun esnek ve
hızlı bir taşıma sistemi olmasının yanı sıra aynı zamanda kapıdan kapıya taşımacılık yapabilmesi
avantajını da barındırması tercih edilme sıklığını artırmaktadır. Diğer taraftan ton başına tüketilen
birim maliyetlerin yüksek olması sebebiyle de hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafik kazaları gibi
kriterler sistemin olumsuz yönlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenler doğrultusunda işletmeler
maliyet avantajını küresel anlamda da elde edebilmek için uygun zamanlama ve çevresel
sorumlulukları da düşünerek intermodal taşımacılıktan yararlanmayı tercih etmektedirler (Saygılı,
2014: 204-205).
Ülkemizde modlararası taşımacılıkta tercih edilen önemli rotalar bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye’de
kullanılan intermodal taşımacılık rotalarından biri Trieste- Bettembourg arasında gerçekleşmektedir.
Bu rotasyon arasında trenler haftada en az altı gidiş dönüş yapmakta, yapılan seferlerde Türkiye’deki
çeşitli bölgelerden toplanan yükler römorklar yardımı ile taşınmaktadır. Bu römorklar, İstanbul, İzmir
ve Mersin limanlarından gemi yolu ile Trieste limanına ulaştırılır ve yola tren ile devam etmeyi tercih
etmektedirler (Şeker, 2016: 97). Uygulamayı gerçekleştirdiğimiz işletme için söz konusu taşımacılıkta
kullanılan limanlardan biri de Trieste limanıdır. Dolayısıyla karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve
öncelik sıralaması yapılması noktasında daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü işletmenin hizmet
alanı kapsamında değerlendirilmektedir.
Fuar lojistiği kavramı, lojistiğin özellikle son zamanlardaki artan önemi, fuarcılık gibi trend olan ve
son derece önemli diğer bir kavramla entegrasyon içine girince, uzmanlık gerektiren bir iş kolunun
oluşmasına sebep olmuştur. Fuar lojistiğinde zamanlama, tek seferde doğru iş yapmak ve güvenli
taşıma gibi kriterler son derecede önemsenmektedir. Gelişmekte olan bir iş kolu olduğundan dolayı
elbette karşılaşılan sorunlarla baş etmek gerekmektedir. Gümrükte zaman kaybı, gecikmeden dolayı
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cezai işlemlerin uygulanması bu sorunların başında gelmektedir. Fuar lojistiğinde karşılaşılan diğer
sorunlar; beyan edilmeyen ürünlerin gümrükte tespit edilmesi, evrak malzeme arasındaki tutarsızlıklar,
bazı ülke ve lojistik firmalar bazında yaşanan insana bağlı sorunlar, zamanlama hataları, , bu yeni iş
kolunda uzmanlaşmış hizmet sağlayıcı personelin az oluşu, operasyonel hatalar, fuar lojistiği
anlayışının tam anlamıyla benimsenmemiş olması şeklinde sıralanabilmektedir (Türkyılmaz, 2019: 8293). Bu noktadan hareketle uygulama yapmış olduğumuz işletmenin fuar lojistiği noktasında çalıştığı
ülkeler çerçevesinde intermodal taşımacılık sorunlarının çok kriterli karar verme yöntemleri ile
çözümlenmesi ve sonuçların değerlendirilerek, öneriler sunulması amaçlanmaktadır.
3. Metodoloji
3.1. Entropi Yöntemi
Entropi yöntemi mevcut veriden elde edilen yararlı bilginin miktarını ölçmek için uygulanmaktadır
(Wu, Z., Sun, J., Liang, L. ve Zha, Y., 2011: 5163). Entropi yöntemi değişik karar verme süreçlerinde
değerlendirme noktasında fayda sağlayacak şekilde kullanıma uygun bir ölçek olarak bilinmektedir.
Sosyal bilimlerde Entropi yönteminin genellikle indeks ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla
kullanıldığı görülmektedir. Yönteme göre entropi ağırlığı fayda sağlayan bilginin derecesini
gösterdiği için büyük Entropi ağırlığına sahip kriterin karar verme açısından daha önemli olduğu
sonucuna varılmaktadır (Çakır ve Perçin, 2013: 82-84). Entropi yönteminde olasılık değerleri toplamı
her zaman 1’e eşit olmalıdır.
W= (W1, W2, …Wj, …Wn)W1+W2+Wj+…+Wn=1
Entropi yöntemi için takip edilmesi gereken aşamalar genel hatlarıyla şu şekildedir (Demir ve Polat,
2018: 3568);
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Karar matrisinin normalizasyonunun sağlanması

(1)

Entropi değerinin hesaplanması

(2)

Ağırlık değerlerinin hesaplanması

(3)

Literatüre entegre çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalara bakıldığında; Kenger
ve Organ (2017) Entropi ve Aras; Çatı, Eş ve Özevin (2017) Entropi ve Topsis; Bakır ve Atalık (2018)
Entropi ve Aras; gibi bütünleşik yöntemlerin uygulandığı çalışmaların kullanıcılara yol göstermekte
olduğu görülmüştür. Bu nedenle entropi tabanlı bir yöntem seçmeye karar verilmiştir.
3.2. Topsis Yöntemi
Topsis yöntemi, çok kriterli karar verme yaklaşımlarından biridir. Literatürde çok sık kullanılan bu
yöntemde, alternatiflerin sıralanarak kullanıcıların karar almada etkili rol oynamasına katkı
sağlamaktadır. Yöntem, diğer yöntemlerle kıyaslandığında daha pratik ve kolay olması sebebiyle çok
sık tercih edilmektedir (Bakır ve Akan, 2018: 635). Topsis yönteminin uygulanması için takip
edilmesi gereken aşamalar şu şekildedir (Çakır ve Perçin, 2013; Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019;
Supçiller ve Çapraz, 2011; Kasirian ve Yusuff, 2013):
1. Aşama: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması
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(1)

2. Aşama; Normalize Karar Matrisinin (R) Oluşturulması

𝑟𝑟
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(2)

3. Aşama: Ağırlıklandırılmış Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması
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4. Aşama: İdeal (A+) ve Negatif İdeal (A-) Çözümlerin Oluşturulması

𝐴𝐴+ = ��max 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽� , (min 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽′ )�
𝑖𝑖
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5. Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması

S i* =

n

∑ (v
j =1

ij

− v *j ) 2

S i− =
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∑ (v
j =1

ij

− v −j ) 2

(5)

6. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması
Ci* =

Si−
Si− + Si*

(6)

𝐶𝐶𝑖𝑖 değerinin 0 ile 1 arasında değerler olması gerekmektedir. Alternatifler 𝐶𝐶𝑖𝑖 değerine göre
büyükten küçüğe sıralanarak kullanıcıların karar alma noktasında sıralamadan faydalanmasına
imkan tanımaktadır (Aktaş, Doğanay, Gökmen, Gazibey ve Türen, 2015: 232).
Bütünleşik çok kriterli karar verme yaklaşımlarının uygulandığı bazı çalışmalar (Supçiller ve Çapraz,
2011, AHP-Topsis; Arıkan ve Gökbek, 2014, AHP-Topsis; Şahin ve Başarır, 2019, Topsis) bu alanda
faaliyet gösteren ve problemlerin çözümü noktasında bu yaklaşımları uygulayanlara kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada entegre entropi-topsis yöntemleri kullanarak ülkeler
sıralanmış ve intermodal taşımacılık kapsamında öncelikler belirlenmiştir.
Uygulama
Çalışma, İstanbul’da fuar lojistiği alanında faaliyet gösteren bir işletmede uygulanmıştır. Firmada
oluşturulan uzman ekip tarafından intermodal taşımacılık hizmetinin uygulandığı ülkelerin belirtilmesi
ve hangi ülkelerdeki sorunlarla karşılaştıklarını öncelik sırasında göre belirtmeleri istenmiştir.
Neticede 5 ülke ve 5 sorun belirlenmiştir. İşletmenin intermodal taşımacılık yaparak fuar lojistiği
faaliyetini sürdürdükleri ülkeler; İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya ve G. Afrika olmak üzere
belirtilmiştir. Karşılaşılan sorunlar ise; hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafik kazaları, trafik sıkışıklığı
ve gümrük sorunları şeklinde belirlenerek işletme tarafından önem sırasına göre puanlamaları
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istenmiştir. Kriterler 1-10 arasında puanlanarak değerlendirmeye alınmıştır (Yılızatı ve Yazıcıoğlu,
2019: 305). Çalışmada kriterlerin ağırlıklarının Entropi yöntemi ile hesaplanmıştır. Daha sonra
uygulamanın ikinci aşaması olan Topsis yöntemi ile ülkeler kriterler bazında değerlendirilmiştir.
Tablo 1. Entropi Yöntemiyle Hesaplanan Kriter Ağırlıkları
Ağırlık

HK
0,228

GK
0,228

TK
0,217

TS
0,166

GS
0,158

Ağırlıklar hesaplandıktan sonra, her bir kriter ağırlığı normalize edilmiş karar matrisindeki değerlerle
çarpılarak ağırlıklandırılmış standart karar matrisi Tablo 2’deki gibi oluşturulmuştur.
Tablo 2. Ağırlıklandırılmış Normalize Edilmiş Karar Matrisi (V)
Kriterler
Ülkeler
ITA
FRA
ALM
AVUS
G. AFR

HK
0,102314
0,102314
0,102314
0,102314
0,102314

GK
0,1023135
0,1023135
0,1023135
0,1023135
0,1023135

TK
0,076898
0,153796
0,076898
0,076898
0,076898

TS
0,066735
0,106777
0,106777
0,013347
0,013347

GS
0,091362
0,091362
0,091362
0,009136
0,009136

Yöntemin sonraki adımında ideal pozitif (A+) ve ideal negatif (A-) çözüm kümeleri oluşturulmaktadır.
İdeal pozitif çözüm kümesi için ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisinde her bir sütundaki
en büyük değer alınırken, ideal negatif çözüm kümesi için her bir sütundaki en küçük değer
seçilmektedir. Bu işlemler sonucunda oluşan ideal pozitif ve negatif değerler Tablo 3’teki gibidir.
Tablo 3. İdeal (A+) ve Negatif İdeal (A-) Çözümün Belirlenmesi
A(+)
A(-)

0,102314
0,102314

0,1023135
0,1023135

0,153796
0,076898

0,106777
0,013347

0,091362
0,009136

Bu adımda her bir karar noktasının pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm noktalarından sapmaları
hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda her bir karar noktasının pozitif ideal ayırım (S+) ve negatif ideal
ayrım (S-) değerleri hesaplanmıştır. Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığı (C)
hesaplanmıştır. Yöntemin son aşaması olan ideal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması aşamasından
sonra bulunan C+ değerleri büyükten küçüğe doğru dizilerek performans sıralamaları belirlenmiştir.
C+ değeri en yüksek olan işletme ideal çözüme en yakın olan sorunların en sık karşılaşıldığı ülke
iken, C+ değeri en düşük olan ülke daha sorunla karşılaşılan ülke olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda,
intermodal taşımacılık türüne göre, ülkeler bazında karşılaşılan sorunların hava kirliliği, gürültü
kirliliği, trafik sıkışıklığı, trafik kazaları ve gümrük sorunları kriterlerine göre hangi ülkenin en çok
hangi ülkenin en az etkilendiği öncelikli tercih sıralaması Tablo 4’te incelenebilir.
Tablo 4. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması
Ülkeler
ITA
FRA
ALM
AVUS

C+
0,53
1,05
0,62
0,20

Sıra
3
1
2
4

G.AFR

0,15

5
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4. Sonuç ve Tartışma
Intermodal taşımacılık sağlanan ülkeler ile rotasyon; İstanbul-Trieste, Trieste-İstanbul ve İstanbulToulon, Toulon-İstanbul şeklinde deniz yolu ulaşımı; İstanbul (Edirne Kapıkule)-BulgaristanAvusturya-Almanya şeklinde kara yolu ulaşımı olarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Fuar lojistiğinde
zaman ve hız çok önemli iki faktör olduğundan, işletmenin genellikle denizyolu ulaşımı ve kara yolu
ulaşımını tercih ettiği görülmüştür. Dolayısıyla intermodal taşımacılık rahatlıkla zamanında teslim
imkanı sağladığı ve maliyet açısından da işletmeye katkı sağladığı için tercih edildiği belirtilmiştir.
Elde edilen verilere göre, işletmenin intermodal taşımacılık yaptığı ülkeler bazında öncelik Fransa
ülkesinde ve öncelikli olarak gümrük sorunlarının çözümünü gerektirmektedir. Daha sonra işletmenin
verileri toplama aşamasında da belirttiği ikinci varış noktası olan ülke Almanya olarak sıralanmıştır.
Üçüncü öncelik ise İtalya şekilde sıralanmıştır. Dolayısıyla kriterler arasında en fazla maruz kalınan
gümrük sorunlarının çözümü bu ülkeler açısından işletmeye zaman ve hız kazandıracaktır. Aksi
takdirde kullanılan rotasyonlar için diğer kriterlerin sorun teşkil etmesi işletmeyi hız, maliyet ve
zaman kriterleri bakımından çok fazla etkilemeyecektir. Avrupa ülkelerinde daha çok kara-deniz
karması ulaşım için alternatif oluştururken, Afrika-Avustralya-Amerika rotasyonlarında ise konteyner
taşımacılığına göre planlama yapıldığı belirtilmiştir. Özellikle Türkiye’deki gümrük çıkışları
noktasında sorunlarla karşılaşan firmanın, karayolu çıkışlarında gümrük işlemlerinin uzun sürmesi
sebebiyle uzun kuyrukların sebebiyet verdiği gecikme sorunlarının da yaşanmaması için karayolu
araçlarının denizyolu ile bir lokasyondan diğer lokasyona varışını sağlayan RO-RO taşımacılığına
yöneldikleri belirtilmiştir. Bunun yanı sıra firmanın kendi araçlarının Avrupa turları esnasında transit
geçiş için gerekli olan dozvola belgelerinde yaşanan sorunlardan dolayı sıkıntısı çekmekte oldukları da
belirtilen sorunlar arasında yer almaktadır. Sonuç olarak, intermodal taşımacılıktaki entegre denizyolu
ve karayolu kombinasyonları ile hız, zamanında teslimat, maliyet ve güvenlik optimizasyonu da
sağlanarak taşımacılık yapılmaktadır. Karşılaşılan sorunların optimum çözüme yakın bir seviyede
kalması ve sürdürülebilir ilişkilerin sağlanması noktasında çözüm odaklı olunmasına, kurumsallık
anlayışının yönetimde oturtulması neticesinde doğru ve kararlı iş planlamalarının yapılmasına olanak
verilmesi gerekmektedir.
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İMALAT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF LEVEL REACTIVE (AGILE) MANUFACTURING LEVELS OF
BUSINESSES IN TEXTILE SECTOR
Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖZGÜNER
Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZGÜNER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ÖZET
Günümüzde işletmeler içerisinde bulundukları çevrede meydana gelen sürekli ve hızlı değişimin
ortaya çıkardığı belirsizliklerle karşı karşıya kalmak durumundadırlar. Özellikle küreselleşme, iş ve
endüstriyel çevrede meydana gelen değişimler, artan rekabet, tüketici beklentilerindeki hızlı değişim
gibi nedenler işletmeleri rekabet edebilme noktasında oldukça zor durumlara düşürebilmektedir.
Tepkisel (çevik) imalat, işletmelerin değişen bu çevresel koşullara hızlı bir biçimde ayak uydurarak
değişim ve belirsizliklerin üstesinden gelebilmeleri noktasında oldukça önemli bir konudur. İşletmeler
tepkisel (çevik) imalat sayesinde, değişen pazar koşullarına daha hızlı adapte olup rekabet gücü
kazanabilmektedirler. Bu çalışmada işletmelerin tepkisel (çevik) imalat düzeyleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan anket Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan ve
tekstil sektöründe faaliyetlerine devam eden işletmeler üzerinde test edilmiştir. Elde edilen bulgular
tekstil işletmelerinin tepkisel (çevik) imalat düzeylerinin yüksek olduğu sonucunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevik üretim, İşletme, AMOS

Abstract
Nowadays, businesses have to face the uncertainties caused by the continuous and rapid changes that
occur in their environment. Especially globalization, changes in business and industrial environment,
increasing competition, and rapid changes in consumer expectations can cause businesses to compete
in difficult situations. Reactive (agile) manufacturing is an important issue for enterprises to quickly
adapt to these changing environmental conditions and overcome the uncertainties of change. With
agile production, enterprises can adapt to changing market conditions faster and gain competitive
power. In this study, it is tried to determine the reactive (agile) manufacturing levels of the enterprises.
The questionnaire prepared in this context was tested on the enterprises in Gaziantep Organized
Industrial Zones and continuing their activities in textile sector. The findings showed that reactive
(agile) manufacturing levels of textile enterprises were high.
Keywords: Agile manufacturing, Management, Manufacturing management

GİRİŞ
Küreselleşmenin hız kazandığı günümüz dünyasında işletmelerin rakiplerinin
sayılarında da hızlı bir artış gözlenmektedir. Bununla birlikte teknolojik alandaki hızlı
gelişmeler de, yoğunlaşan rekabet ortamında ürüne ait miktar, çeşit ve beklentiler açısından
dinamik olan talebe karşılık verebilmek için bazı koşulların yerine getirilmesini zorunlu
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kılmıştır. Böylesine çetin rekabeti, mevcut üretim yöntemleriyle sürdürebilmek oldukça
zorlaşmış ve bundan dolayı yeni fikirlere, yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur.
Günümüzde gerek küreselleşme, gerek rekabet ortamındaki değişmeler, gerekse de
teknolojik alandaki hızlı değişmelerin meydana getirdiği belirsizlik ortamı işletmeleri
değişime zorlayan unsurlar haline gelmiştir. Özellikle teknolojide meydana gelen değişimler
üretim ve yönetim alanlarında birçok kavramın değişmesine ve yeni kavramların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. İşte bu yeni yöntemlerden birisi de” Tepkisel (Çevik) İmalat” tır
(Kasap ve Paker, 2009: 58)
1980’ler ve 1990’lı yıllarda işletmelerin şirket dışı kaynaklarının ve yönetim
alanlarının genişlemesiyle rekabet, tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi arasında önemli
bir yönetim becerisi haline geldi. Böylece çevik üretim gibi kavramlar önemli hale geldi
(Carrie, 1999: 45).
1980 ve 1990’lı yılların başlarında üretim işletmelerinin en önemli stratejileri yoğun
rekabet ortamında ayakta kalabilmek için ürün çeşitliliğini sağlamaktı. Fakat buda
beraberinde maliyetleri artırmakta ve karlılığı olumsuz etkilemekteydi. Bu olumsuzlukları
ortadan kaldırmak amacıyla 19902’ lı yıllarda Toyota üretim sistemine bağlı olarak ortaya
çıkan yalın üretim yaklaşımı işletmelerde performans artışlarını sağlamasına rağmen dış çevre
koşullarına yetersiz kalmış ve bunun sonucunda da müşterilere daha hızlı cevap verebilmek
ve daha esnek olabilmek isteği “Çevik Üretim” yaklaşımının yalın üretim yaklaşımının yerini
almaya başlamıştır (Usatasüleyman, 2008: 162).
Tahmin edilemeyen ve sürekli değişen müşteri beklentilerini en kısa sürede, yüksek
kalitede ve en düşük maliyetlerle karşılayabilme yeteneği olarak tanımlanan Çevik Üretim,
günümüz işletmelerinin rekabet edebilirliğini güçlendiren bir üretim yöntemi olarak ortaya
çıkmıştır.
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Küreselleşmenin hız kazandığı günümüz dünyasında işletmeler, her geçen gün daha
fazla rakiple karşı karşıya kalmaktadır. Küreselleşmenin yanı sıra teknolojide yaşanan hızlı
gelişmeler, değişen iş çevresi, müşteri isteklerinin ve ihtiyaçlarının değişmesi rekabet
koşullarının değişmesine ve her geçen gün daha da zorlaşmasına neden olmuştur. Bu zorlu
rekabeti, mevcut üretim yöntemleri ile devam ettirmek hayli güçleşmiş, bundan dolayı yeni
fikir ve yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Çevik üretim, bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya
çıkmış bir kavramdır (Kasap ve Paker, 2009: 1).
Çevik imalatın meydana geliş sürecini anlayabilmek için üretim yönetiminin tarihsel
gelişimini incelememiz bize faydalı olacaktır. Üretim yönetimin gelişiminin 3 aşamadan
bahsetmek mümkündür (Hormozi, 2001: 134). ilk aşamasını “El Sanatı Tarzı Üretim”
oluşturmaktadır. 1850’li yılların en yaygın yaklaşımı olan ve günümüzde de varlığını devam
ettirmekte olan bu yaklaşımın temelini atölye tipi, siparişe göre üretim oluşturmaktadır (Smith
ve Hawkins, 2044: 1). Üretim yönetiminin gelişimin oluşturan bir diğer yaklaşım ise “Seri
Üretim” yaklaşımıdır. Seri üretim, Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan bu yaklaşım da
makineler yardımıyla, belirli bir tasarıma uygun olarak üretimde bulunulmuştur. Ürünler
belirli standartlarda ve kilelerde üretilmiştir. Ancak zamanla işletmelerin çevre isteklerine
cevap verememesi ile bu yaklaşım önemini yitirmeye başlamıştır (Kidd, 1994: 1). Yalın
üretim, üretim yönetiminin tarihsel gelişiminin diğer basamağını oluşturmuştur. 2. Dünya
savaşı sonrası Amerika artan üretime rağmen rekabet koşullarının değişmesiyle ve artan
maliyetler nedeniyle çöküşe uğrayan bu yaklaşım çevre şartlarına da uyum gösteremez hale
gelmiş ve yerini çevik üretime bırakmaya başlamıştır (Vernadat, 1999: 37).
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Yeni ürünlerin hızla çoğalması, pazar bölümlendirilmesi ve kişisel ürünlerin müşteriler
tarafından talep edilmeye başlanması, çevikliğe olan gereksinimin en önemli kanıtlarıdır.
Bununla birlikte önceki yıllarda üretim süreçleri ve yüksek teknolojiden yararlanarak rekabet
avantajı sağlayan işletmeler, günümüzde ve gelecekte çalışanların yaratıcılıkları ve
bilgilerinden yararlanarak rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışacaklardır. Bu noktada da çevik
üretimin gereksinimi bir kez daha ön plana çıkmaktadır (Çetin ve Altuğ, 2005: 301).
Çevik imalat, işletmelerin rekabetin yoğun olduğu ortamda değişim ve belirsizlik
koşulları altında sürekli bir biçimde ilerlemelerini başarabilmek için takip etmeleri gereken
yol ve yöntemlerdir(Zhang, 2000).
Pekmezci ve Demireli (2005:132)’ye göre çevik üretim, müşteri gereksinimlerine
yanıt verebilen, üretim süresini azaltan, üretim kalitesini artıran ve farklı istasyonlar
arasındaki geçişleri hızlandırabilen üretim sistemidir.
Çeviklik sadece değişimlere alışmak, uyum sağlamak değil beklenmeyen ve
muhtemelen kısa süreli pazar fırsatlarını değerlendirebilmek için şirket yapılarının,
organizasyon sistemlerinin, teknolojisinin, tesislerinin ve personelinin yeniden
yapılandırılması ve şekillendirilmesi ile başarılan bir adaptasyon yeteneğidir. Bir yerden
başka bir yere geçiş değil, komple değişiklik ve işbirliğini içermektedir (Arslan, 2007: 58)
Çevik imalat anlayışı Iacocca Enstitüsü tarafından yayımlanan 21. yüzyıl girişimci
üretim stratejisi raporu ile ortaya çıkmıştır. Bu raporda üç temel noktaya değinilmiştir. (Kidd,
1994: 35);
•
•
•

İmalat sektöründe oluşan rekabetçi ortam, değişimi zorunlu hale getirmiştir.
Rekabet ortamında avantajlı olmak için işletmeler kaliteli ve kişiye özel ürünlere olan
isteği hemen karşılamalıdır.
Çevik olabilmek için değişimlere ayak uydurmak ve çeviklik kabiliyeti kazanılmalıdır.

Çevik üretim yetenekli ve sinerji içerisinde çalışabilen kalifiye personel ile esnek ve
çağa uygun teknolojiler üretilebilen farklı bir imalat tarzıdır. Bu üretim tarzında işletmeler
arasında işbirliği en yüksek düzeyde kullanılmalıdır (Arslan ve Özcan, 2017: 152).
Hızlı ve esnek olmak değişimden korkmamayı, kendini düzenli olarak yenilemeyi,
belirsizliğin getirdiği fırsatlardan yararlanıp tehlikelerden korunmayı, rekabet üstünlüğü
sağlamayı, müşteri beklentilerini doğru okuyabilmeyi sağlayabilmektir. Kurumsal çevikliği ve
çevik şirket olmayı değerli yapan da budur (İleri ve Soylu, 2010: 15).
Güzel (2013: 187)’e göre çevik üretimin özellikleri şunlardır
•
•
•
•
•
•

Kitle üretimin kalıplaşmış özelliklerini bir tarafa bırakarak, yere, zamana ve miktara
bakılmaksızın müşterilerin bireysel isteklerine göre ürün üretilir.
Bireysel isteklere göre yapılan üretimin yüksek maliyetine katlanmadan, ölçek
ekonomisinden ziyade çeşit ekonomisine odaklanır.
Beklenmeyen müşteri ihtiyaçları ve artan müşteri tercihlerine odaklanır.
Çevik üretim, sadece atölye veya fabrikaya değil, tüm işletmeye hitap eder.
Çevik üretim, bir sanal işletmenin hızlı formasyonu veya pazara yeni ürünlerle hızlı
bir şekilde girmek için çoklu şirket anlaşmalarına dayanan teşebbüsleri içerir.
Çevik üretim, coğrafi sınırlar ve yoruma bağlı olmayan sınırlamalar olmaksızın sanal
teşebbüsler ve ürün geliştirme dönemleri boyunca daha fazla bilgi akışı ve daha fazla
şeffaflık gerektirir

Araştırmalara göre geleceğin lider işletmecileri, kaliteden ödün vermeden sürekli kârlı
büyüme ve çevik üretimi birlikte düşünen organizasyonlar olmalıdırlar. Kaliteyi ve maliyeti
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kıyaslayarak rekabet etme yerine; hız, hizmet ve inovasyon unsurları ile sektörde rekabet
edilmeye başlanmıştır. Çevik üretim bu rekabet şartlarında başarılı olabilmenin kestirme
yollarından biridir. Ayrıca çevik üretimin uygulamalarının özellikle tekstil sektöründe faaliyet
gösteren işletmeleri başarıya ulaştıracağı düşünülmektedir (Arslan ve Özcan, 2017: 153).
Çünkü tekstil sektörü yukarıda alan yazında bahsi geçen değişimin en hızlı yaşandığı sektörler
arasında yer almaktadır. Bu durum bu sektörde yer alan işletmeleri müşterilerin hızla değişen
beklentilerine cevap verme noktasında çevik bir yapıya sahip olmaları gerekliliğine itmektedir
II. YÖNTEM
Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan ve tekstil sektöründe faaliyetlerine
devam eden işletmelerin tepkisel (çevik) üretim düzeylerinin belirlenmesi maksadıyla yapılan
araştırmada; söz konusu OSB’lerde yer alan tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren
işletmelerden elde edilen veriler (n=117) doğrultusunda tanzim edilen araştırma modeline
ilişkin analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda araştırmada kullanılan ifadeler öncelikle Keşfedici
Faktör Analizine (KFA) tabi tutulmuştur. Sonraki aşamada, kullanılan ölçeğin araştırma
bağlamında toplanan verilerle uyumluluk düzeyini tespit etmek maksadıyla Doğrulayıcı
Faktör Analizi yapılmıştır. Daha sonra ölçeği oluşturan ifadelerin ortalama ve standart sapma
değerleri tablolar halinde sunulmuştur.
2.1.Araştırmanın Evreni
Çalışmanın evrenini Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan ve tekstil
sektöründe faaliyetlerine devam eden işletmeler oluşturmaktadır. Söz konusu OSB’de faaliyet
gösteren yaklaşık 900 işletmenin yarısına yakını tekstil sektöründe faaliyetlerini
sürdürmektedir.. Ana kütleden %95 güvenilirlik düzeyinde ve %5’lik hata payı göz önünde
bulundurularak en uygun örneklem büyüklüğü 200 işletme olarak belirlenmiştir (Sekaran,
1992:253). Öncelikle evrenin tamamına ulaşmak amaçlanmış olsa da işletmelerin birçoğu
yoğun iş süreçlerini öne sürerek çalışmaya dâhil olmamışlardır Bunu yanında işletmelerde
yetkili kişilerin bulunamaması da örneklemin tamamına ulaşılmasının önüne geçmiştir. Tüm
bu olumsuzluklar neticesinde görüşme yapılan 117 işletme çalışmaya dâhil edilmiştir.
2.2. Araştırma Ölçeği
Gaziantep OSB’lerde bulunan tekstil işletmelerinin tepkisel (çevik) imalat
düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yapılan bu çalışmada kullanılan ölçekle ilgili açıklamalar
aşağıda verilmektedir. Araştırmada kullanılan ölçeğe ait Keşfedici Faktör Analizi ve
Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucu ulaşılan uyum iyiliği değerleri verilmiştir. Gürbüz ve
Şahin (2016)’e göre araştırma değişkenlerinin ölçülmesinde kullanılan ölçeklerin istatistiki
açıdan geçerli olması ve yine istatistiki açıdan güvenilir olması gerekmektedir. Bu kapsamda
çalışmada kullanılan ölçeğe geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış ve ulaşılan sonuçlar
sunulmuştur. Ölçeğe ait KMO ve Barlett testleri kabul edilen sınırlar içerisindedir. Ayrıca
ölçeklerde çoklu bağlantı testleri yapılmış olup, bağlantı probleminin olmadığı görülmüştür.
2.2.1. Tepkisel (Çevik) İmalat Ölçeği (TİÖ)
Tekstil işletmelerinin tepkisel imalat düzeylerinin belirlenmesi için; Sharifi vd. (2001)
tarafından geliştirilen ve Teke (2011) tarafından kullanılan ve işletmelerin çevik üretim
düzeylerini belirlemeyi amaçlayan ölçek kullanılmıştır. Ölçek 7 boyut ve 25 ifadeden
oluşmaktadır. İfadelerin ölçümünde 5’li Likert (1=Çok Düşük, 5= Çok Yüksek)
kullanılmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliliğini ölçmek için öncelikle Keşfedici Faktör Analizi yapılmıştır.
Yapılan keşfedici faktör analizi (KFA) özdeğeri 1’den büyük olan 7 faktör elde edilmiştir. Bu
7 faktör toplam varyansın % 61,249’ini açıklamaktadır. Elde edilen bu oran çok yüksek bir
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değerdir. Çünkü faktör analizi neticesinde elde edilen varyans oranları ne kadar yüksekse,
ölçeğin faktör yapısı o ölçüde güçlü olarak değerlendirilir. Sosyal bilimlerde yapılan
analizlerde açıklanan varyans oranının en az %50 olması önerilmektedir. (Gürbüz ve Şahin,
2016)
Tablo 1’de her bir önermenin faktör yükleri verilmiştir. Bu değerlere göre faktör
analizi sonucunda tespit edilen 7 boyuta önermeler dağıtılmış ve önermelerin birbiriyle olan
bağlantısına bakılarak boyutlar isimlendirilmiştir.
Örneklemden elde edilen verilerin yeterliliğinin tespit edilmesi için KMO and
Bartlett's Testi yapılmaktadır. Bu testten elde edilecek değerin 1’e yaklaştıkça mükemmel
0,50’in altında ise kabul edilemez olduğu görüşü hâkimdir (Tavşancıl, 2010: 50).
Araştırmanın KMO and Bartlett's Test değeri 0,721 ile iyi bir değer aldığı görülmektedir.
Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini belirlemede Cronbach’s Alpha testinden
faydalanılmıştır. Alfa değeri 0-1 arası değerler alır ve kabul edilebilir bir değerin 0,7 olması
gerekir. (Altunışık vd., 2010:124). Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenirliliği 0,771 olarak
bulunmuştur. Bu değer oldukça yüksek güvenilirlikte bir çalışma yapıldığını ortaya
koymaktadır
Tablo 1. Tepkisel (Çevik) İmalat Düzeyi Ölçeği’ne Ait İfadelerin Faktör Yükleri
ÖNERMELER

Faktör
Yükleri

Boyut 1: Yeterlilik
Y1. Stratejik seviyede vizyon ve yön
verme düzeyi
Y2. Uygun teknoloji ve yeterli teknolojik
kapasite

,680

Y3. Ürün ve hizmet kalitesi

,932

Y4. Maliyet etkililiği ve verimliliği

,568

Y5. Yüksek düzeyde ürün tanıtımı
Y6. Yenilik ve yönetim değişiminin
tutundurulması
Y7. Bilgili, yeterli ve güçlendirilmiş insan

22.325

9,512

31,837

8,777

40,614

,650
,611
,678
,703

E3. Operasyonel esneklik

,561

Ö2. Tamamlayıcı firmalarla kaynaşma

9.739

,726

Y8. Operasyonel yeterlilik ve etkililik
Y9. İçsel ve dışsal işbirliği ve bütünleşme
düzeyi
Boyut 2: Hız
H1. Hızlı ürün geliştirme düzeyi
H2. Hızlı ve zamanında ürün ve hizmet
dağıtımı
H3. Daha hızlı üretim potansiyeli
Boyut 3: Esneklik
E1. Ürün model ve konfigirasyon
esnekliği
E2. Ürün hacim esnekliği
E4. Personelin değişimlere uyum yeteneği
Boyut 4: Örgütlenme
Ö1. Rakiplerle işbirliği düzeyi

12.587

Kümalatif
Varyans
(%)
12.587

Öz Değer
(%)

,421
,704
,526
,622
,660
,598
,714
,666
,487
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Ö3. Toplam Kalite Yönetimi gibi uygun
araç ve teknikler kullanma düzeyi
Boyut 5: İnsan Gücü
İ1. Ekip çalışmasına ve ekiplere güven
düzeyi
İ2. Güçlendirilmiş işgücü

,309

Boyut 7: Bilgi
B1. Geliştirilmiş sistem ve teknoloji
düzeyi
B2. Müşteriler ve tedarikçilerin
bütünleşme düzeyi

49,112

6,282

55,394

5,855

61,249

,554
,364

Boyut 6: Teknoloji
T1. Uygun teknolojilere yatırım düzeyi
T2. Esnek üretim sistemleri kullanma
düzeyi

8,498

,653
,635

,458
,932

Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi
yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde elde edilen uyum iyiliği değerlerinin standart
değerlerin altında olduğu görülmüştür. Bu noktada uyum iyiliği değerlerinde en fazla iyileşme
sağlayacağı tespit edilen ve aynı boyut altında yer alan e5 ile e8 arasında, e6 ile e8 arasında,
e10 ile e12 arasında ve e13 ile e16 arasında modifikasyon işlemi yapılmıştır. Modifikasyon
işlemlerinin ardından ölçeğin yedi bileşenli yapıya uyum sağladığı ve uyum iyiliği
değerlerinin kabul edilebilir standartlara yakın olduğu tespit edilmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizine ait grafik Şekil 1’de, ölçeğe ait uyum iyiliği değerleri
Tablo 2’de verilmiştir.
Şekil 1: Ölçeğe Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi
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Tablo 2: Ölçeğe Ait Uyum İyiliği Değerleri
GFI

AGFI

CFI

NFI

TLI

RMSEA

X²

df

DF≤5

≥.85

≥.80

≥.90

≥.90

≥.90

≤.08

435,127

219

1,98

.87

.80

.90

.84

.86

.07

Ölçek
Tepkisel İmalat Ölçeği

CMIN/

Uyum iyiliği değer aralıkları “kabul edilebilir “ standartlara göre düzenlenmiştir (Gürbüz ve Şahin,
2015:337)

Özellikle CMIN/df, CFI ve RMSEA değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde
veya bu değerlere yakın değerler almış olması ölçeğin uyumlu olduğunun söylenebilmesi için
yeterli sayılabilir (Gürbüz ve Şahin, 2016).
III. BULGULAR
3.1. Ölçekte Yer Alan İfadelere Ait Ortalama Değerler
Tablo 3. Tepkisel İmalat Ölçeği’ ne Ait Önermelerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Tepkisel İmalat Düzeyi Önermeler

Ort.

YETERLİLİK

St. Sapma
4,09

Y1. Stratejik seviyede vizyon ve yön verme düzeyi

4,27

,567

Y2. Uygun teknoloji ve yeterli teknolojik kapasite

4,20

,529

Y3. Ürün ve hizmet kalitesi

4,11

,692

Y4. Maliyet etkililiği ve verimliliği

4,46

,637

Y5. Yüksek düzeyde ürün tanıtımı

4,33

,670

Y6. Yenilik ve yönetim değişiminin tutundurulması

4,09

,749

Y7. Bilgili, yeterli ve güçlendirilmiş insan

4,11

,640

Y8. Operasyonel yeterlilik ve etkililik

3,62

,829

Y9. İçsel ve dışsal işbirliği ve bütünleşme düzeyi

3,67

,947

HIZ

4,18

H1. Hızlı ürün geliştirme düzeyi

4,32

,717

H2. Hızlı ve zamanında ürün ve hizmet dağıtımı

4,29

,617

H3. Daha hızlı üretim potansiyeli

3,94

,620

ESNEKLİK

3,97

E1. Ürün model ve konfigirasyon esnekliği

4,15

,502

E2. Ürün hacim esnekliği

4,22

,617

E3. Operasyonel esneklik

3,81

,596

E4. Personelin değişimlere uyum yeteneği

3,70

,757

ÖRGÜTLENME

3,90

Ö1. Rakiplerle işbirliği düzeyi

3,82

,677

Ö2. Tamamlayıcı firmalarla kaynaşma

3,62

,693

Ö3. Toplam Kalite Yönetimi gibi uygun araç ve teknikler kullanma düzeyi

4,26

,511

İNSAN GÜCÜ

4,23

İ1. Ekip çalışmasına ve ekiplere güven düzeyi

4,08

,559

İ2. Güçlendirilmiş işgücü

4,39

,587
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TEKNOLOJİ

4,40

T1. Uygun teknolojilere yatırım düzeyi

4,26

,575

T2. Esnek üretim sistemleri kullanma düzeyi

4,54

,580

BİLGİ

4,03

B1. Geliştirilmiş sistem ve teknoloji düzeyi

3,95

,764

B2. Müşteriler ve tedarikçilerin bütünleşme düzeyi

4,11

,692

TOPLAM

4.12

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan işletmelerin tepkisel (çevik) imalat alt
boyutlarından “Yeterlilik” düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir (4,09). Bu kapsamda
“maliyet etkinliği ve verimlilik” düzeylerinin oldukça yüksek olduğu (4,46) yine “ürün
tanıtımı yeteneklerinin” oldukça iyi (4,33) olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Bununla
birlikte “operasyonel etkinlik ve yeterlilik” düzeylerinin (3,62) ve “içsel ve dışsal işbirliği ve
bütünleşme” düzeylerinin (3,67) orta düzeyde olduğunu görmek mümkündür.
Tepkisel imalat alt boyutlarından biri olan “Hız” ile ilgili bulgular incelendiğinde
işletmelerin genel olarak çevik üretim için gerekli hıza sahip oldukları görülmektedir (4,18).
Özellikle “Hızlı ürün geliştirme” (4,32) ve “hızlı ve zamanında ürün ve hizmet dağıtımı”
noktasında işletmelerin yüksek bir hıza sahip olduklarını söylemek mümkündür.
Esneklik boyutuna ilişkin bulgulara bakıldığında Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin tepkisel imalat yapabilecek esnekliğe sahip
oldukları görülmektedir (3,97). İşletmelerin “ürün hacim esnekliği” düzeyleri (4,15) ile “ürün
model ve konfigirasyon esnekliği” düzeylerinin(4,22) iyi olduğunu söylemek mümkündür.
Bununla birlikte operasyonel esneklik ve personelin değişime uyum yeteneklerinin orta
düzeyde olduğu söylenebilir.
Örgütle alt boyutuna ilişkin veriler incelendiğinde işletmelerin çevik yapının
gerektirdiği örgütlenme düzeyine sahip oldukları görülmektedir (3,90). İşletmeler Toplam
Kalite Yönetimi gibi uygun araç ve teknikler kullanabildikleri gibi rakipleri ve işbirlikçileri
ile iyi ilişkiler kurabildikleri söylenebilir.
Tepkisel imalat alt boyutlarında “İnsan Gücü” boyutuna ait bulgular işletmelerin çevik
üretimin önemli bir parçası olan çalışan yapısının güçlü olduğu sonucuna işaret etmektedir
(4,23). İşletme içerisinde ekip çalışmasına önem verildiği gibi ekiplere duyulan güven yüksek
düzeydedir. Bunun yanında işletmelerde güçlendirilmiş iş gücü düzeyinin yüksek olduğu
görülmektedir.
Teknoloji alt boyutuna ilişkin bulgular incelendiğinde işletmelerin teknoloji
yeterliliklerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. “Uygun teknolojilere yatırım” düzeyi
(4,26) ve “esnek üretim sistemleri kullanma” düzeylerinin (4,54) oldukça yüksek olduğunu
söylemek mümkündür.
Son olarak “Bilgi” alt boyutu incelendiğinde işletmelerin tepkisel imalat düzeyine
ulaşabilmeleri noktasında oldukça önemli olan bilgi edinme, bilgiyi paylaşma ve yönetme
düzeylerinin yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (4,03). Bilgi işleme noktasında
geliştirilmiş sistem ve teknolojileri kullanma düzeyi yüksek olan işletmelerin aynı zamanda
bilgi paylaşımı noktasında müşterileri ve tedarikçileri ile bütünleşik hareket edebildikleri
görülmektedir.
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Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin tepkisel (çevik) imalat düzeylerinin yüksek
olduğunu söylemek mümkündür (4,12).
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Gaziantep OSB’lerde bulunan tekstil işletmelerinin tepkisel (çevik) imalat
düzeylerinin ölçülmesi amacıyla Sharifi vd. (2001) tarafından geliştirilen ve Teke (2011)
tarafından kullanılan ve işletmelerin tepkisel (çevik) imalat düzeylerini belirlemeyi amaçlayan
ölçekten yararlanılarak veriler toplanmış analiz edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak ölçeğin
yapı geçerliliğini ölçmek için keşfedici faktör analizi (KFA) yapılmıştır. Yapılan keşfedici
faktör analizi neticesinde verilerin yedi boyut altında toplandığı görülmüş ve hemen akabinde
ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek maksadıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.
Yapılan DFA neticesinde ölçeğe ait uyum iyiliği değerlerinin uygun sınır değerlere sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma neticesinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil
işletmelerinin tepkisel (çevik) imalat düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İşletmeler sürekli değişen ve gelişen, müşteriler tarafından etkilenen bir rekabet
ortamında hayatlarını devam ettirmektedirler. Küreselleşmenin yoğun olduğu, teknolojinin
hızla geliştiği, belirsizliklerin arttığı günümüz dünyasında rekabet koşulları da hızla
değişmekte ve zorlaşmaktadır. Böylesine yoğun rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını
devam ettirebilmeleri, düşük maliyetlerle, yüksek kalitede ve müşteri istek ve ihtiyaçlarına
uygun şekilde ürünler üretmelerine yani esnek ve çevik olmalarına bağlıdır. İşletmeler bu
esneklik ve çevikliğe ulaşabilmek için işgücü ve teknolojiye dayalı bir yapı oluşturmalıdırlar.
Bu da ancak Çevik Üretim ile başarılabilir. Ayrıca iş çevresindeki değişimleri yakından takip
ederek fırsat ve üstünlüklerin farkına varıp bunları kendi lehlerine kullanarak esnekliğe
ulaşılmalıdır. Bununla birlikte işletmeler üretim ve bilgi teknolojilerini de sürekli izleyerek
esnekliklerini artırmalıdırlar.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin hizmetkâr liderlik algılarının belirlenmesi ve söz
konusu algıların çeşitli demografik özellikler açısından farklılıklarının incelenmesidir.
Çalışma kapsamında bir devlet üniversitesinde görevli 210 akademisyene 42 maddeden
oluşan Hizmetkâr Liderlik Ölçeği (HLÖ) uygulanmıştır. Bölüm başkanlarının hizmetkâr
liderlik özelliklerine yönelik akademisyen algılarını belirlemek amacıyla uygulanan
Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda 4 faktör elde edilmiştir. Söz konusu faktörler
Adanmışlık, Sevgi ve Güven, Liderlik Paylaşımı ve Alçakgönüllülük şeklinde literatüre dayalı
olarak isimlendirilmiştir.
Akademisyenlerin hizmetkâr liderlik algılarının çeşitli demografik özelliklere göre
farklılıklarının analizi sonucunda, cinsiyet ve medeni hal bakımından istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Buna karşılık kurumdaki çalışma süresi 2 yıldan az olan
akademisyenlerin, Adanmışlık ile Sevgi ve Güven özelliklerine yönelik algılarının daha
olumlu olduğu, 20-25 yaş aralığındaki ve Araştırma Görevlisi statüsündeki akademisyenlerin
Sevgi ve Güven özelliğine yönelik algılarının daha olumlu olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hizmetkâr Liderlik, Akademisyen, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)
ABSTRACT
The aim of this study is to determine servant leadership perceptions of the academicians and
to examine the differences of these perceptions in terms of various demographic
characteristics. Within the scope of the study, Servant Leadership Assesment Instrument
(SLAI) was applied to 210 academicians who were working at a state university. In order to
determine the perceptions of academicians about servant leadership characteristics of the
faculty heads, Explanatory Factor Analysis (AFA) was applied and four factors were obtained
as a result. Based on the literature, these factors were named as Devotion, Love and Trust,
Shared Leadership and Humility.
As a result of the analysis of the differences of the servant leadership perceptions of
the academicians according to various demographic characteristics, no statistically significant
difference was determined in terms of gender and marital status. On the other hand, it was
determined that academicians who were working less than 2 years in the institution had more
positive perceptions about Devotional, Love and Trust characteristics, and it was also
determined that Love and Trust perceptions of the academicians who were between the ages
of 20 and 25 in the status of Research Assistant were more positive.
Keywords: Servant Leadership, Academician, Explanatory Factor Analysis (EFA)
Bu bildiri; 25.06.2014 tarihinde tamamlanan “Hizmetkâr Liderlik İle Lider-Üye Etkileşimi Arasındaki İlişki:
Bir Devlet Üniversitesinde Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
*
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1. GİRİŞ
Hızla gelişen teknoloji, sanayi ve endüstri devrimi, makineleşme gibi tarihin seyrine
farklı ivme kazandıran gelişmeler, liderliğe bakış açısında da değişimlere sebep olmuştur.
Daha önce liderin kişisel özellikleri ve davranışları ekseninde yapılmış liderlik tanımları,
yerini liderin takipçilerine verdiği öneme ve güvene, onları motive edebilme, güçlendirme ve
ihtiyaçlarını karşılayabilme düzeyine yönelmiştir. Bu doğrultuda literatüre birçok modern
liderlik yaklaşımları girmiş olup, bu yaklaşımlardan bir tanesi de hizmetkâr liderliktir.
İlk kez Robert K. Greenleaf (1970) tarafından “Lider bir hizmetkârdır...” şeklinde
tanımlanan ve literatüre giren hizmetkâr liderlik, bir kişinin bilinçli ve doğal olarak hizmet
etme isteğinden gelen bir liderlik biçimidir. Bu bağlamda hizmetkâr liderler, başkalarının
ihtiyaçlarıyla ilgilenen ve takipçilerine sosyal açıdan hizmet eden liderlerdir.
Küresel rekabet ortamı, artan iş yükü, giderek dikeyleşen ast-üst ilişkileri ve çalışan
kesimden beklentilerin artması, bireyler üzerinde yoğun stres oluşturabilmekte, motivasyon
düşüşüne ve psiko-sosyal yıpranmalara sebep olabilmektedir. Söz konusu yıpratıcı etmenlerin
bulunduğu iş hayatında, takipçilerine sevgi ve güven duyan, onları güçlendiren, alçakgönüllü,
şefkatli, fedakar, vizyon sahibi ve takipçilerinin hizmetkârı olan liderlere duyulan gereksinim
hızla artmaktadır. Söz konusu lider modeline duyulan gereksinim birçok sektörde olabileceği
gibi eğitim sektöründe de ortaya çıkmaktadır.
Hizmetkâr liderlik, diğer liderlik tarzlarına göre daha yeni bir kavram olsa da
literatürde konuyla ilgili çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Söz konusu çalışmalar daha çok
hizmetkâr liderliğin kavramsal çerçevede incelenmesine (Greeneaf, 1970; Senge, 1995; Wong
ve Page, 1998; Spears, 1998; Russell, 2001; Patterson, 2003; Hunter, 2004; Dierendonck,
2011; Sun, 2013), örgütsel vatandaşlık, kurum kültürü, lider-üye etkileşimi vb. değişkenlerle
olan ilişkisinin belirlenmesine (Setley, 2005; Vidic, 2007; Rauch, 2007; Erdem ve Dikici,
2009; Moss ve Barbuto, 2010; McManus, 2011; Yılmaz, 2013), hizmetkâr liderlik
özelliklerinin boyutlandırılmasına veya ölçek geliştirmeye (Dennis ve Bocarnea, 2005;
Barbuto ve Wheeler, 2006; Liden vd., 2008; Dierendonck ve Nuijten, 2011) ve bazı liderlik
modelleri ile karşılaştırmaya (Stone vd., 2004; Smith vd., 2004, Scuderi, 2010; Dierendonck
vd., 2013; Ling vd., 2016) yöneliktir.
Literatürde eğitmenlerin veya akademisyenlerin hizmetkâr liderlik özelliklerini konu
alan çalışmalar da bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalardan bazıları şöyle özetlenebilir: Cerit
(2008), ilköğretim okulu müdürlerinin hizmetkâr liderlik davranışlarının öğretmenlerin
tükenmişliklerine olan etkisini incelemiştir. Farris (2010), hizmetkâr liderlik ile iş tatmini
arasındaki ilişkiyi Alabama’daki kamu üniversitelerinde görev yapan rektör, bölüm başkanları
ve diğer çalışanlar açısından araştırmıştır. Akyüz (2012), özel liselerde görev yapan
öğretmenlerin müdürlerinde gördükleri hizmetkâr liderlik davranışlarının örgütsel vatandaşlık
davranışları ve performansları üzerindeki etkisini örgütsel adalet algısı aracılığıyla saptayarak,
bu değişkenler arasındaki ilişkileri incelemiş, Sanı vd. (2013) ise hizmetkâr liderlik
davranışlarını öğretim-üyesi öğrenci ilişkisi bağlamında araştırmışlardır. Chambliss (2013),
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güneydoğu Texas’taki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin iş tatminleri
ile yerleşke yöneticilerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi, Türkmen (2016),
ortaokul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel
bağlılıklarına etkisini araştırmıştır.
Hizmetkâr liderlik anlayışı, güçlü bir kurumsal yapının kurulması, bireyler arası
ilişkilerin kalitesini artırabilmesi, karşılıklı sevgi, saygı ve güvenin tesisi bakımından
önemlidir. Literatür incelemesinden de görüldüğü gibi, hizmetkâr liderlik özelliklerinin
belirlenmesi konusunda yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Buradan hareketle, bu çalışma ile
akademisyenlerin hizmetkâr liderlik algılarının belirlenmesi amaçlanarak literatüre katkı
sağlanacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda, bir devlet üniversitesindeki 210 akademisyenden
bölüm başkanlarının hizmetkâr liderlik özelliklerine yönelik görüşleri alınarak AFA ile
hizmetkâr liderlik özellikleri belirlenmiştir. Belirlenen özelliklerin bazı demografik
değişkenlere göre farklılıkları incelenmiştir.
2. YÖNTEM
Bölüm başkanlarının hizmetkâr liderlik özelliklerinin belirlenerek söz konusu
özelliklerin demografik değişkenler bakımından farklılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan
bu çalışmanın evrenini, bir devlet üniversitesindeki fakülte bölüm başkanlarına bağlı olarak
çalışan akademisyenler oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde söz konusu
pozisyonlarda çalışan toplam 596 akademisyene anket formu elden bırakılmış, 210
akademisyenden geri dönüş sağlanmıştır (Dal, 2014). Araştırmanın amacı doğrultusunda,
üniversite bölüm başkanlarının hizmetkâr liderlik özellikleri, kendilerine bağlı öğretim
elemanlarınca değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, Robert Steven Dennis (2004)
tarafından geliştirilmiş Hizmetkâr Liderlik Ölçeği (HLÖ) kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde,
akademisyenlerin demografik özelliklerinin (cinsiyet, medeni hal vb.) belirlenmesine yönelik
sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde, akademisyenlerin, bağlı oldukları bölüm
başkanlarının hizmetkâr liderlik özelliklerini değerlendirdikleri 5’li Likert tipindeki
Hizmetkâr Liderlik Ölçeği (HLÖ) yer almaktadır.
Araştırmaya konu üniversitenin 4 yıllık fakültelerinde görev yapan bölüm
başkanlarının hizmetkâr liderlik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla iki aşamalı Açıklayıcı
Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. AFA ile elde edilen boyutlar bakımından
akademisyenlerin bazı demografik özelliklerine göre görüş farklılıklarının analizinde
Bağımsız Örneklemler t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmaya katılan
gösterilmiştir.

akademisyenlere ait demografik özellikler Tablo 1’de

Tablo 1’den görüldüğü gibi; 210 akademisyenin % 57,1’i kadın, %42,9’u erkektir.
Akademisyenlerin büyük çoğunluğu (%62,4) evli bireylerden oluşmaktadır. Yaş grupları
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açısından değerlendirildiğinde, akademisyenlerin %74,8’inin 25-45 yaş aralığında olduğu
görülmektedir.
Tablo 1. Akademisyenlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları
Değişken
Cinsiyet

Kurumda
Çalışma Süresi

Yaş Grupları

Değişken
Tanımı

Frekans

Yüzde

Erkek

120

57,1

Kadın

90

42,9

2 Yıldan Az

59

28,1

Değişken
Medeni Hal

Değişken
Tanımı

Frekans

Evli

Yüzde

131

62,4

Bekâr

79

37,6

Arş.Gör.

78

37,1

21

10

2 Yıl - 8 Yıl

46

21,9

Arş.Gör.Dr.

8 Yıl - 16 Yıl

59

28,1

Öğr.Gör.

16 Yıl ve Üzeri

46

Öğr.Gör.Dr.

20-25

17

21,9 Kurumdaki
8,1 Statü

25-35

81

38,6

Yrd.Doç.Dr.

65

31

35-45

76

36,2

Doç.Dr.

30

14,3

45-55

26

12,4

Prof.Dr.

16

7,6

55 ve üzeri

10

4,8

Uzm.Dr.

n = 210

Akademisyenlerin hizmetkâr liderlik algılarını belirlemek için HLÖ’ne uygulanan
AFA sonucunda faktör yükleri %50’den düşük olan “Yöneticimin bende oluşturduğu güven
seviyesi, benim örgüte bağlılığımı arttırır” , “Kendini övmekten hoşlanmaz” , “Benim için
kişisel fedakârlık(lar)da bulunur” ve “Örgütün amaç ve hedeflerini belirlemede çalışan
görüşlerini almaya isteklidir” ifadeleri ölçekten çıkarılmıştır. 38 ifadeden oluşan hizmetkâr
liderlik ölçeğine tekrar uygulanan AFA sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
AFA sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem değeri 0,973>0,5; Bartlett testi
Ki-Kare değeri: 8797,969 ve p=0,000<0,5 olarak belirlenmiştir. KMO değeri, kabul sınırları
içerisindedir.
Tablo 2. HLÖ Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) Sonuçları
Faktörler

Faktör
Yükü

Açıklanan
Varyans
(%)

Cronbach
Alpha

24,024

0,968

22,378

0,964

1. Faktör
15. Başkalarına hizmet etmenin her şeyden önemli olduğunun farkındadır.
1. Hizmet etmeyi başkalarına karşı sorumluluk içeren bir görev olarak
görür.
29. Hizmet etmenin, liderliğin özü olduğunu bilir.
4. Hizmet konusunda başkalarına ilham verecek bir örnektir.
38. Davranışları, tavırları ya da değerleriyle hizmet konusunda iyi bir
örnektir.
16. Karşılık beklemeksizin özveride bulunur.
31. Korku ya da güvensizlikten ziyade güven aşılamaya uğraşır.
35. Hizmet edilmeyi değil, hizmet etmeyi ister.
26. Başkalarına yardım etmek amacıyla fedakarlıklarda bulunur.
18. Art niyet taşımaksızın özveride bulunur.
8. Kendi başarılarından çok çalışanların başarılarından söz eder.
30. Bana güven verir.
7. Yüksek etik standartlarını teşvik edip besleyen bir kültür yaratır.

,765
,718
,684
,679
,676
,672
,619
,612
,598
,594
,581
,580
,546

2. Faktör
19. Bana olan davranışlarında şefkat gösterir.
41. Görevimi kötüye kullanmaya tenezzül etmeyeceğimi bilir.
2. Bir insan olarak benimle gerçekten ilgilenir.

,686
,665
,664
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27. Bana ilgi gösterir.
17. Beni teşvik etmekle beni önemsediğini gösterir.
28. Bana kendimi geliştirmem için fırsatlar tanır.
5. İyiliğimi bencillikten uzak bir biçimde gözetir.
11. Gittikçe daha çok sorumluluk içeren kararlar almama müsaade eder.
24. Bana işimi yapmam için gereken yetkiyi verir.
10. Benden fikir almaya açık olmakla bana güvendiğini gösterir.
21. Bana kendimi önemli hissettirir.
3. Bana sır tutmak konusunda güvenir.

,658
,651
,633
,608
,605
,605
,604
,555
,525

3. Faktör
34. Yöneticim ve ben örgütümüz için açık ve net bir vizyon oluşturduk.
14. Örgüt vizyonu konusunda benim vizyonumu öğrenmek ister.
36. Örgütün gelecekteki yönünün nasıl olması gerektiği ile ilgili
düşüncelerimi alır.
33. Karar verme sürecinde beni görevlendirir.
42. Örgütümüzün ortak vizyonuna bağlılık düzeyimi öğrenmeye çalışır.
32. Ortak bir vizyon belirleyip geliştirmek konusunda beni teşvik eder.
25. Daha çok sorumluluk alayım diye kontrolün bir kısmını bana devreder.
6. Liderlik potansiyelimi geliştirmeyi arzu eder.

,724
,695
,670
,647
,642
,605
,556
,543

17,738

0,940

9,921

0,893

4. Faktör
12. Kendi becerilerine haddinden fazla güvenmemekte ya da abartılı değerler
biçmemektedir.
39. Tavırları mütevazıdır.
37. Kendi başarılarına odaklanmaz.
22. Her sorunun cevabını bilmiyor olabileceği zamanlarda örgütteki başka
insanlara akıl danışacak kadar alçakgönüllüdür.
Kümülâtif Varyans (%): 74,061

,811
,585
,579
,537

Cronbach Alpha: % 98,5

Tablo 2’de görüldüğü gibi, bölüm başkanlarının hizmetkâr liderlik özellikleri 4 faktör
altında toplanmıştır.
Güvenilirlik değerlendirmesinde, belirlenen 4 faktörün her birine ait Cronbach Alpha
değeri hesaplanmıştır. Açıklanan toplam varyans %74,061 olarak belirlenmiştir. Faktörlerin,
ele alınan içeriği yansıtma derecesi açıklanan varyans yüzdesiyle verilmiştir. Buna göre
birinci faktör, toplam varyansın %24,024’ünü, ikinci faktör %22,378’ini, üçüncü faktör
%17,738’ini ve dördüncü faktör %9,921’ini açıklamaktadır.
Elde edilen faktörler, literatüre (Laub, 1999; Patterson, 2003; Dennis, 2004) dayalı
olarak Adanmışlık (1. Faktör), Sevgi ve Güven (2. Faktör), Liderlik Paylaşımı (3. Faktör),
Alçakgönüllülük (4. Faktör) olarak adlandırılmıştır.
Akademisyenlerin cinsiyet ve medeni hal özellikleri ile hizmetkâr liderlik özellikleri
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda,
cinsiyet ve medeni hal değişkenlerinin 4 hizmetkâr liderlik özelliği ile istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.
Akademisyenlerin kurumda çalışma sürelerine göre hizmetkâr liderlik algılarındaki
farklılığa yönelik ANOVA sonuçları Tablo 3a’da verilmiştir. Buna göre, Adanmışlık ve Sevgi
ve Güven özellikleri açısından anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 3a. HLÖ Özellikleri Bakımından Akademisyenlerin Kurumda Çalışma
Sürelerine Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı

Adanmışlık
Sevgi ve Güven

Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam
Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam

Kareler
Ortalama

s.d.

8,080
166,861
174,941
8,180
149,755
157,935

3
206
209
3
206
209

F

p

2,693
,810

3,325

,021

2,727
,727

3,751

,012

Tablo 3a’da gözlemlenen farklılığın kurumda çalışma süreleri açısından
karşılaştırılmasında Tukey testi uygulanmış, sonuçlar Tablo 3b’de verilmiştir. Buna göre;
•

2 yıldan az süredir çalışmakta olan akademisyenler ile 2 Yıl-8 Yıl arasında çalışan
akademisyenler arasında bölüm başkanlarının Adanmışlık ve Sevgi ve Güven
özelliklerine olan algılarında,

•

2 yıldan az süredir çalışmakta olan akademisyenler ile 16 yıl ve üzeri süredir çalışan
akademisyenler arasında ise bölüm başkanlarının Sevgi ve Güven özelliklerine olan
algılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir.

Tablo 3b. HLÖ Özellikleri Bakımından Akademisyenlerin Kurumda Çalışma Sürelerine
Göre Tukey Testi Sonuçları
Kurumda
Çalışma Süreleri

Adanmışlık

2 Yıldan Az

Kurumda
Çalışma Süreleri
2 Yıl-8 Yıl
8 Yıl-16 Yıl
16 Yıl ve Üzeri
2 Yıl-8 Yıl
8 Yıl-16 Yıl
16 Yıl ve Üzeri

2 Yıldan Az

Sevgi ve Güven

Ortalama
Fark
,500*
,252
,441
,477*
,266
,475*

Standart
Hata
,177
,166
,177
,168
,157
,168

p
,027
,428
,065
,025
,331
,026

Akademisyenlerin yaşlarına göre hizmetkâr liderlik algılarındaki farklılığı inceleyen
ANOVA ve Tukey testi sonuçları Tablo 4’te incelenmiştir. Tablo 4’ten görüleceği üzere, 2025 yaş grubundaki akademisyenler ile 45-55 yaş grubundaki akademisyenler arasında bölüm
başkanlarının Sevgi ve Güven özelliklerine olan algıları bakımından istatistiksel olarak
anlamlı farklılık bulunmaktadır.
Tablo 4. HLÖ Özellikleri Bakımından Akademisyenlerin Yaşlarına Göre
ANOVA ve Tukey Testi Sonuçları
Sevgi ve Güven
Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam
F=2,963

Kareler
Toplamı
8,633
149,301
157,935

s.d.
4
205
209

K.O.
2,158
,728

Tukey Testi
20-25

25-35
35-45
45-55
55 ve Üzeri

Ortalama
Fark

Standart
Hata

,553
,598
,910*
,610

,228
,229
,266
,340

p
,112
,072
,007
,380

p=,021

Hizmetkâr liderlik özelliklerinin akademisyenlerin kurumdaki statüleri açısından
karşılaştırılması amacıyla yapılan ANOVA ve Tukey testi sonuçları Tablo 5’te verilmiş olup,
Arş.Gör. ile Doç.Dr. statüsündeki akademisyenler arasında, bölüm başkanlarının Sevgi ve
Güven özelliklerine olan algıları bakımından farklılık olduğu belirlenmiştir. Diğer bir
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ifadeyle, Arş.Gör. statüsündeki akademisyenlerin Doç.Dr. statüsündeki akademisyenlere göre
bölüm başkanlarının Sevgi ve Güven özelliğine olan algılarının olumlu yönde olduğu
belirlenmiştir.
Tablo 5. HLÖ Özellikleri Bakımından Akademisyenlerin Kurumdaki Statülerine Göre
ANOVA ve Tukey Testi Sonuçları
Sevgi ve Güven
Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam
F=2,467

Kareler
Toplamı
7,254
150,681
157,935

s.d.
4
205
209

K.O.
1,814
,735

Tukey Testi
Arş.Gör.

Arş.Gör.Dr.-Uzm.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.

Ort.
Fark
,203
,120
,520*
,437

Std.
Hata
,211
,144
,184
,235

p
,872
,919
,041
,344

p=,046

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Üniversite bölüm başkanlarının hizmetkâr liderlik özelliklerinin kendilerine bağlı
olarak çalışan akademisyenlerin algılarıyla belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, 42
ifadeden oluşan Hizmetkâr Liderlik Ölçeği (Dennis, 2004) kullanılmış ve 210
akademisyenden veri toplanmıştır. Verilerle yapılan iki aşamalı Açıklayıcı Faktör Analizi
(AFA) sonucunda, hizmetkâr liderlik özelliklerine yönelik 38 ifade ve 4 faktör belirlenmiştir.
Her bir faktör altında toplanan ifadelerin işaret ettiği hizmetkâr liderlik özellikleri literatüre
bağlı olarak (Laub, 1999; Patterson, 2003; Dennis, 2004);
1. Faktör için “Adanmışlık”,
2. Faktör için “Sevgi ve Güven”,
3. Faktör için “Liderlik Paylaşımı” ve
4. Faktör için “Alçakgönüllülük” olarak belirlenmiştir.
Akademisyenlerin demografik özelliklerine göre hizmetkâr liderlik özellikleri
bakımından farklılıklarına yönelik analizler sonucunda;
•

Cinsiyet ve medeni hal değişkenleri açısından herhangi bir fark bulunamamıştır.

•

2 yıldan az süredir çalışmakta olan akademisyenlerde, diğer çalışma sürelerindeki
akademisyenlere göre bölüm başkanlarının Adanmışlık, Sevgi ve Güven özelliklerine
yönelik olumlu algının olduğu belirlenmiştir.

•

Yaş grupları açısından yapılan analiz sonucunda, 20-25 yaş grubundaki
akademisyenlerde, 45-55 yaş grubundaki akademisyenlere göre bölüm başkanlarının
Sevgi ve Güven özelliklerine yönelik olumlu algının olduğu belirlenmiştir.

•

Arş.Gör. statüsündeki akademisyenlerde, Doç.Dr. statüsünde çalışan akademisyenlere
göre bölüm başkanlarının Sevgi ve Güven özelliklerine yönelik olumlu algının olduğu
belirlenmiştir.

327

•

Liderlik Paylaşımı ve Alçakgönüllülük özelliklerinin diğer demografik özelliklere göre
farklılıklarının analizleri sonucunda istatistiksel olarak herhangi bir farklılık
bulunmamıştır.
Analizlerden elde edilen sonuçlar şu şekilde değerlendirilebilir:

Genç ve kurumda çalışma süresi az olan araştırma görevlileri ile diğer akademisyenler
arasında bölüm başkanlarının hizmetkâr liderlik özellikleri bağlamında görüş farklılıkları
olduğu belirlenmiştir. Araştırma görevlilerinin, bağlı oldukları bölüm başkanlarının hizmetkâr
liderlik özelliklerine yönelik algılarının diğer akademisyenlere göre olumlu olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Buna göre, yaş ve kurumda çalışma süresi özellikleri bakımından yapılan
incelemede, Doç.Dr. statüsündeki akademisyenlerde Sevgi ve Güven algısının diğer
akademisyenlere göre olumsuz yönde olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonuçları, hizmetkâr liderliğin devlet üniversitelerinde veya özel
üniversitelerde model alınabilecek bir liderlik biçimi olabileceğine dair kanaat
uyandırmaktadır. Bu sebeple, üniversitelerin kurum kültürüne hizmetkârlık felsefesinin
yerleştirilmesinin kurumsal gelişime katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
Kurumlardaki başarıya doğrudan etki edeceği değerlendirilen Sevgi ve Güven faktörünün
statüler bakımından farklılığı altında yatan nedenlerin kurumsal düzeyde araştırılması
önerilmektedir. Üniversite bölüm başkanlarının hizmetkâr liderlik algılarının belirlenmesi
amacıyla yapılmış bu çalışmanın benzer kurumlarda ve farklı liderlik özellikleri kullanılarak
yapılmasının literatür açısından fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. Benzer
araştırmaların, farklı ölçekler kullanılarak farklı kurumlarda yapılması durumunda hizmetkâr
liderlik özelliklerinin değişiklik gösterebileceği değerlendirilmektedir. Yabancı literatürde
çeşitli bilim insanları tarafından öne sürülen hizmetkâr liderlik özelliklerinin Türk literatürüne
uyarlanması doğrultusunda yapılacak çalışmaların arttırılması önerilmektedir. Bununla
birlikte, farklı kurumlarda araştırma yapılabilecek hizmetkâr liderlik ölçeklerinin
geliştirilmesi de önerilmektedir.
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ELECTRE YÖNTEMİYLE C SEGMENTİ OTOMOBİL SEÇİMİ
C SEGMENT AUTOMOBILE SELECTION BY USING ELECTRE METHOD
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden ELECTRE
yöntemiyle bir tüketicinin belirlediği kriterler altında C segmenti otomobil seçimine yön
verebilecek seçenekleri sıralamaktır. Çalışma kapsamında, C segmentinde 0 km. otomobil
almak isteyen bir tüketicinin belirlemiş olduğu seçenekler ve kriterler hakkında sayısal
veriler toplanmıştır. Toplanan veriler ağırlıklandırılarak analiz edilmiştir. Elde edilen
bulgular sonucunda tüketiciye seçebileceği otomobiller sıralanarak önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKVT), ELECTRE
Yöntemi, Otomobil Seçimi

ABSRTACT
The aim of this study is to sort the options that can guide the selection of C segment
automobiles under the criteria determined by a consumer by ELECTRE method which is
one of the Multi Criteria Decision Making Methods. Within the scope of the study,
quantitative data were collected about the options and criteria determined by a consumer
who wanted to buy a brandnew and C segment car. The collected data were analyzed by
weighting. As a result of the findings, the automobiles that the consumer can choose are
proposed in order.
Keywords: Multi Criteria Decision Making Methods (MCDM), ELECTRE Method,
Automobile Selection
1. GİRİŞ
Karar verme, bireyin karşılaştığı birden fazla seçenek arasında en uygun olan
seçimi yapması olarak nitelendirilebilir. Bireyler veya kurumlar, gündelik yaşamda birçok
problemle karşı karşıya kalabilmektedirler. Söz konusu durumlarda, çoğu zaman birden
fazla çözüm yolu arasından hangisinin ihtiyaca en uygun cevabı verebileceği problem
konusu olabilmektedir. Bireylerin veya kurumların seçimlerine temel oluşturan kriterleri,
değer yargıları, ihtiyaçları, standartları vb. etmenler problemi daha da karmaşık duruma
sokabilmekte, karar vericinin bocalamasına neden olabilmektedir. İnsanoğlu, çok kriterli
seçimlerinde çoğu zaman sezgisel davranabilmektedir. Ancak araştırmalar sezgisel
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davranışın, gündelik kararlar alınmasında yeterli olmasına rağmen karmaşık ve hayati
kararlar için tek başına yeterli olmadığını göstermiştir (Saaty, 1994).
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, birden fazla kriterden oluşan ve bireylerin
problemini, kriterlere verdikleri önem doğrultusunda sistematik biçimde çözmeye yarayan
analitik yöntemlerdir. Söz konusu yöntemler, 1960’lı yıllarda, karar verme işlemlerine
yardımcı olacak bir takım araçların gerekli görülmesiyle geliştirilmeye başlanmıştır
(Saaty,1980’den Akt. Yücel ve Ulutaş, 2009:328).
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, kendi içinde temel yöntemler, tek sentezleme
kriteri yöntemleri, sıralama yöntemleri ve etkileşimli yöntemler olmak üzere 4 alt başlık
altında incelenmektedir. Söz konusu alt başlıklar altında AHP, TOPSIS, PROMETHEE,
MACHBETH, VIKOR, STEM vb. birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birisi
de sıralama yöntemlerinden ELECTRE yöntemidir.
İlk kez, Roy, Beneyoun ve arkadaşları tarafından 1966 yılında ortaya atılan
ELECTRE (Elemination and Choice Translating Reality), günümüze dek tarımdan çevre
ve su yönetimine, şirketlere personel alımlarından nakliyeye ve proje seçimine kadar
gerçek hayattaki birçok kararda yaygın biçimde kullanılmaktadır (Figueira vd. 2012:61).
ELECTRE, “gerçeği yansıtan eleme ve seçim” manasını taşımakta olup (Turan ve Turan,
2016:20), her bir değerlendirme faktörü için alternatif karar noktaları arasında ikili
üstünlük kıyaslamalarına dayanmaktadır.
ELECTRE yöntemiyle yapılmış birçok çalışmanın olduğu mevcut literatürden
anlaşılmaktadır. Söz konusu çalışmalar, firma/tedarikçi seçimi (Birgün ve Cihan, 2010;
Kılıçoğulları vd., 2012; Yavuz, 2013; Arslan ve Uysal, 2017, Wan vd. 2017; Shojaie vd.,
2018; Ji vd. 2018), performans değerlendirmesi (Karacasu, 2007; Urfalıoğlu ve Genç,
2013; Özbek, 2015; Dash, 2016; Günay ve Kaya, 2017), hizmet kalitesi değerlendirmesi
(Çelik ve Ustasüleyman, 2015; Uludağ ve Doğan, 2016) yer seçimi problemleri (Yücel ve
Ulutaş, 2009; Akyüz ve Soba, 2013; Soba, 2014; Ghoseiri ve Lessan, 2014; Keleş ve
Tunca, 2015; Turan ve Turan 2016; Kumar vd. 2016; Pereira vd., 2019) gibi çalışmalardır.
Literatürde, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri kullanılarak araç/gereç seçimi
konularında yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalardan bazıları
şöyle özetlenebilir: Ballı vd. (2007), dilsel değerlerle ifade edilen kriterlere göre otomobil
seçim problemini Bulanık PROMETHEE metodu kullanarak ele almıştır. Yürekli (2008),
ATAK projesi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılayacak en uygun
taarruz helikopterini, belirlenmiş kriterler altında beş ELECTRE yöntemi ile çözmüştür.
Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2010), ELECTRE ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP)
yöntemlerini bir arada kullanarak bir işletmede dizüstü bilgisayar seçim problemini ele
almıştır. Athawale ve Chakraborty (2011), en uygun malzeme taşıma ekipmanını
belirlemede ELECTRE II yöntemini kullanmıştır. Chatterjee vd. (2014), ELECTRE
yöntemlerini kullanarak otomatik muayene cihazı seçimi konusunu ele almışlardır.
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Bu çalışmada, bir tüketicinin belirlemiş olduğu C segmentindeki 9 farklı marka
otomobil, ELECTRE yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Tüketicinin belirlemiş olduğu
kriterlerin önem sırasına göre ağırlıkları ve ölçek aralıkları tespit edilmiştir. Otomobillerin
sahip olduğu özellikler puanlandırılarak matrisler oluşturulmuş ve hesaplamalar sonucunda
kriterlere en uygun seçenekler tüketiciye sıralanmıştır.
2. YÖNTEM
Bireyler, otomobil almak istediklerinde oldukça fazla kriteri göz önünde
bulundurmaktadırlar. Aracın kasa tipi, rengi, fiyatı, performansı, güvenliği, yakıt tasarrufu,
dizaynı, 2. el piyasası vb. birçok faktör karar alıcıların göz önünde bulundurdukları
kriterlerdendir. Bu çalışmada, spesifik bir bireyin temel ihtiyaçları doğrultusunda
belirlemiş olduğu 9 farklı markadaki otomobil, yine tüketicinin kriterleri bağlamında
ELECTRE yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Tüketicinin seçim problemine uygun cevap
verebilecek seçenekler sıralanmıştır.
C segmentinde otomobil alacak birey, 0 km., motor silindir hacmi 1.499 cc.-1.600
cc. aralığında, hatchback (5 kapı) kasa tipinde, dizel yakıtlı, otomatik vites ve üst paket
donanıma sahip bir otomobil almayı planlamaktadır. Söz konusu özellikleri taşıyan birçok
otomobil bulunmakla birlikte yaptığı araştırmalar ve beğenileri neticesinde aşağıda yer
alan 9 seçenek arasında kalmıştır. Bu seçenekler;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opel Astra-K Excellence
Volkswagen Golf Highline
Seat Leon Xcellence
Audi A3 Design
Honda Civic Executive
Ford Focus Titanium
Peugeot 308 Allure
Fiat Egea Lounge
Hyundai i30 Elite olarak belirlenmiştir.

Belirlenen 9 modelin önemini belirleyen ölçü kriterleri ise aşağıdaki gibidir.
a) Fiyat: Birey, alacağı otomobili en uygun fiyata almayı düşünmekte, bunun için
fiyatı düşük olan otomobili daha öncelikli tercih etmektedir. Puanlama
yapılırken, en yüksek puan alan otomobil, en düşük fiyata sahip olan
otomobildir. Buna göre, seçeneklerde yer alan otomobillerin anahtar teslim
fiyatları internet siteleri üzerinden elde edilerek puanlama yapılmıştır.
b) Güvenlik: Satın alınacak otomobilin emsallerine göre en yüksek güvenlik
düzeyine sahip olması tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, seçeneklerdeki
otomobillerin Euro NCAP testine giren en son versiyonunun test skorları
dikkate alınarak puanlama yapılmıştır. Test skorlarının hesaplanmasında,
modellerin Euro NCAP testlerinde değerlendirmeye alındığı yetişkin yolcu,
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c)

d)

e)

f)

g)

çocuk yolcu, yaya ve güvenlik yardımcısı yüzdelik skorlarının aritmetik
ortalaması dikkate alınmıştır.
Performans: Otomobilin, emsallerine göre en yüksek performansa sahip
olması beklenmektedir. Performans puanlandırmasında dikkate alınacak kriter
ise otomobillerin 0-100 km. hıza çıkış süresinin saniye (sn.) cinsinden değeri
olacaktır. Bunun için her bir modelin internet sitelerindeki teknik bilgileri
incelenerek 0-100 km. hıza ulaşma değerleri belirlenmiştir. En düşük süreye
sahip araca en yüksek puan verilmiştir.
Yakıt Tasarrufu: Her aracın şehir içi ve şehirlerarası 100 km. mesafede yaktığı
ortalama yakıt miktarı değişmektedir. Aracın hem şehir içi hem de şehirlerarası
kullanımda en düşük yakıt tüketimine sahip olması istenmektedir. Bunun için
her bir modelin 100 km. mesafede yaktığı ortalama karma yakıt miktarına
ulaşılarak puanlandırma yapılmış, en düşük tüketime sahip olan araca en yüksek
puan verilmiştir.
İkinci El Piyasası: Birey, alacağı otomobilden memnun kalmama olasılığını
veya acil paraya ihtiyacı olma gibi ani durumları düşünerek otomobilini satışa
çıkardığında kısa sürede satmayı istemektedir. Bunun için de aracın ikinci el
piyasasının en iyi olmasını arzu etmektedir. Bu amaçla, Türkiye’de oldukça
yaygın olarak kullanılan bir alım-satım sitesinde seçeneklerdeki modellerden
kaç adet satışta olduğunu belirlemiştir. Satış adedi fazla olan otomobil için en
yüksek puanlandırma yapılmıştır.
Memnuniyet: Seçeneklerdeki otomobillerin marka memnuniyeti alıcı için
önem taşımaktadır. Bireylerin markalardan memnuniyet düzeylerini
değerlendirmek ve puanlama yapabilmek amacıyla Türkiye’de sık kullanılan bir
şikâyet sitesindeki verilerden yararlanılmıştır. Söz konusu şikâyet sitesinde, üye
markaların müşteri temsilcileri bulunmakta, şikâyetlere en kısa sürede cevap
verebilmektedirler. Buna göre, müşterilerin markalara yazdığı şikâyet ve
teşekkür sayısı ile genel memnuniyet yüzdesi dikkate alarak puanlandırma
yapılmıştır.
Garanti Süresi: Alıcı, aracın otomatik şanzıman olması itibarıyla ve olası
arızalarda yol açacağı masrafları hesaba katarak en uzun garanti süresi (veya
km. olarak garanti) veren marka olmasını istemektedir. Buna göre, yıl veya km
olarak en fazla garanti süresi veren otomobil markası için en yüksek
puanlandırma yapılmıştır.

3. UYGULAMA VE BULGULAR
ELECTRE yönteminin uygulanması için kriterlerin her birinin sayısal bir ağırlığa
ve ölçek değerine sahip olmalıdır. Kriterlerin ölçek aralıkları belirlenirken ölçek uzunluğu
isteğe bağlı olarak seçilebilir. Ancak, kriterlerin önem sırası göz önüne alınarak en büyük
ölçek değerinin önem derecesi en yüksek olan ölçüte verilmesinde fayda bulunmaktadır.
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Ağırlıklar için de benzer durum geçerlidir. Önem derecesi en yüksek olan kriter, en yüksek
ağırlığa sahiptir (Yücel ve Ulutaş, 2009:337).
Tablo 1’de seçenekler ve kriterler gösterilmektedir. Ağırlıkları aynı olan kriterlerin
ölçek değerleri de aynı alınmıştır. Bunun sebebi işlem kolaylığı sağlamasıdır. Güvenlik ve
Performans kriterleri aynı önem derecesine sahiptirler. Bu sebeple aynı ölçek ve ağırlık
alınmıştır.

Volkswagen Golf Highline

Seat Leon Xcellence

Audi A3 Design

Honda Civic Executive

Ford Focus Titanium

Peugeot 308 Allure

Fiat Egea Lounge

Hyundai i30 Elite

Ağırlık

Ölçek

FİYAT

8

4

9

3

5

6

7

8

10

7

(3-10)

GÜVENLİK

8

7

8

9

8

7

7

2

6

6

(1-9)

PERFORMANS

8

5

8

5

4

4

9

6

6

6

(1-9)

ORTALAMA YAKIT

1

2

3

3

3

2

5

4

3

1

(1-5)

İKİNCİ EL PİYASASI

5

7

4

6

2

4

3

5

3

4

(1-7)

MEMNUNİYET

2

2

2

2

1

3

6

2

3

2

(2-6)

GARANTİ

6

6

6

6

7

5

6

8

5

5

(5-8)

Seçenekler

Opel Astra-K Excellence

Tablo 1. Seçenekler ve Kriterler Tablosu

Kriterler

3.1. Matrislerin Oluşturulması
ELECTRE tekniğinde Uyumluluk Matrisi, Birinci Uyumsuzluk Matrisi ve İkinci
Uyumsuzluk Matrisi olmak üzere üç tür matristen yararlanılır.
3.1.1. Uyum Matrisinin Oluşturulması
Uyum matrisinin oluşturulmasında seçeneklerin birbirlerine göre baskın veya eşit
oldukları durumlar göz önünde bulundurulur. Örneğin, Tablo 1’deki Opel Astra-K
Excellence ile Volkswagen Golf Highline seçenekleri arasındaki baskınlık ve eşitlik
durumları incelendiğinde Opel Astra-K Excellence seçeneği Volkswagen Golf Highline
seçeneğine fiyat, güvenlik, performans ölçütlerinde baskın iken memnuniyet ve garanti
ölçütlerinde birbirleriyle eşittirler. Bu sebeple Opel Astra-K Excellence seçeneğinin
Volkswagen Golf Highline seçeneğinden yüksek veya eşit aldığı ölçütlerin ağırlıkları alınır
ve toplam ağırlık değerine bölünür. Opel Astra-K Excellence’in Volkswagen Golf
Highline’a uyum üstünlüğü=(7+6+6+2+5)/31=0,84 olarak bulunur. Bu değer, Opel AstraK Excellence sütununun Volkswagen Golf Highline satırı ile çakıştığı alana yazılır. Tüm
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seçenekler birbirleriyle bu şekilde kıyaslanarak uyum matrisi elde edilir. Uyum Matrisi
Tablo 2’de gösterilmiştir.

Seat Leon Xcellence

Audi A3 Design

Honda Civic Executive

Ford Focus Titanium

Peugeot 308 Allure

Fiat Egea Lounge

Hyundai i30 Elite

Opel Astra-K Excellence

Volkswagen Golf Highline

Opel Astra-K Excellence

Tablo 2: Uyum Matrisi

0,39

0,87

0,58

0,39

0,10

0,45

0,61

0,32

0,87

0,65

0,61

0,52

0,87

0,68

0,52

0,58

0,39

0,19

0,45

0,39

0,32

0,42

0,29

0,68

0,68

0,52

0,61

0,65

0,81

0,65

0,87

0,74

0,68

0,52

0,35

Volkswagen Golf Highline

0,84

Seat Leon Xcellence

0,74

0,35

Audi A3 Design

0,65

0,77

0,68

Honda Civic Executive

0,81

0,39

0,84

0,61

Ford Focus Titanium

0,90

0,71

0,94

0,71

0,58

Peugeot 308 Allure

0,71

0,48

0,71

0,48

0,35

0,32

Fiat Egea Lounge

0,69

0,39

0,68

0,39

0,19

0,26

0,48

Hyundai i30 Elite

0,58

0,48

0,71

0,52

0,39

0,55

0,77

0,68
0,52

3.1.2. Birinci Uyumsuzluk Matrisinin Oluşturulması
Birinci uyumsuzluk matrisinin oluşturulması için seçeneklerin birbirlerine baskın
olduğu ölçütler seçilip aralarından seçenekler için en yüksek puan farkına sahip olan
ölçüt belirlenir. Fark değeri, en büyük ölçek uzunluğuna bölünüp birinci uyumsuzluk
sayısı bulunur. Örneğin, Opel Astra-K Excellence’in Volkswagen Golf Highline’a baskın
olduğu ölçütler fiyat, güvenlik, performanstır. Bu ölçütler içinde en yüksek puan farklarına
sahip ölçüt;
max [(8-4=4), (8-7=1), (8-5=3)]=4, yani fiyat olduğu görülmektedir.
Ölçekteki en yüksek değer 8 olduğu için 4/8=0,50 olarak bulunur. Bu değer,
Volkswagen Golf Highline seçeneğinin Opel Astra-K Excellence seçeneğine göre birinci
uyumsuzluk (en büyük uyumsuzluk) sayısı olup, Volkswagen Golf Highline sütunu ile
Opel Astra-K Excellence satırının çakıştığı alana yazılır. Söz konusu işlemler, tüm
seçenekler için yapılır ve birinci uyumsuzluk matrisi elde edilmiş olur. Tablo 3’te Birinci
Uyumsuzluk Matrisi gösterilmiştir.
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Seat Leon Xcellence

Audi A3 Design

Honda Civic Executive

Ford Focus Titanium

Peugeot 308 Allure

Fiat Egea Lounge

Hyundai i30 Elite

Opel Astra-K Excellence

Volkswagen Golf Highline

Opel Astra-K Excellence

Tablo 3. Birinci Uyumsuzluk Matrisi

0,50

0,11

0,56

0,50

0,50

0,22

0,75

0,20

0,33

0,11

0,63

0,43

0,44

0,63

0,40

0,67

0,44

0,44

0,22

0,67

0,20

0,44

0,22

0,33

0,78

0,30

0,25

0,11

0,75

0,20

0,11

0,63

0,10

0,56

0,30

Volkswagen Golf Highline

0,25

Seat Leon Xcellence

0,11

0,56

Audi A3 Design

0,22

0,22

0,22

Honda Civic Executive

0,25

0,13

0,11

0,22

Ford Focus Titanium

0,13

0,29

0,11

0,33

0,25

Peugeot 308 Allure

0,44

0,44

0,44

0,44

0,56

0,56

Fiat Egea Lounge

0,38

0,50

0,22

0,56

0,38

0,38

0,22

Hyundai i30 Elite

0,20

0,60

0,10

0,70

0,50

0,40

0,30

0,30
0,40

3.1.3. İkinci Uyumsuzluk Matrisinin Oluşturulması
İkinci uyumsuzluk matrisini belirlemede, birinci uyumsuzluk matrisi belirlemedeki
işlem uygulanır. Ancak, seçenekler için en yüksek ikinci puan farkına sahip olan ölçüt
belirlenir. Bulunan fark değeri, en büyük ölçek uzunluğuna bölünüp ikinci uyumsuzluk
sayısı bulunur. Opel Astra-K Excellence’in Volkswagen Golf Highline’a baskın olduğu
ölçütleri fiyat, güvenlik, performans olarak birinci uyumsuzluk matrisi oluşturmak için
belirlemiştik. Bu ölçütler içinde en yüksek ikinci puan farklarına sahip ölçüt;
max [(8-4=4), (8-7=1), (8-5=3)]=3, yani performans olduğu görülmektedir.
Ölçekteki en yüksek değer 8 olduğu için 3/8=0,38 olarak bulunur. Bu değer,
Volkswagen Golf Highline seçeneğinin Opel Astra-K Excellence seçeneğine göre ikinci
uyumsuzluk sayısıdır. Sonuç, Volkswagen Golf Highline sütunu ile Opel Astra-K
Excellence satırının çakıştığı alana yazılır. Söz konusu işlemler, tüm seçenekler için
yapılarak ikinci uyumsuzluk matrisi de elde edilmiş olur. Tablo 4’te İkinci Uyumsuzluk
Matrisi gösterilmiştir.
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Seat Leon Xcellence

Audi A3 Design

Honda Civic Executive

Ford Focus Titanium

Peugeot 308 Allure

Fiat Egea Lounge

Hyundai i30 Elite

Opel Astra-K Excellence

Volkswagen Golf Highline

Opel Astra-K Excellence

Tablo 4. İkinci Uyumsuzluk Matrisi

0,38

0,00

0,33

0,38

0,13

0,11

0,25

0,20

0,00

0,11

0,13

0,14

0,00

0,25

0,10

0,33

0,44

0,33

0,11

0,22

0,20

0,11

0,22

0,22

0,11

0,30

0,13

0,11

0,00

0,20

0,00

0,13

0,10

0,44

0,30

Volkswagen Golf Highline

0,13

Seat Leon Xcellence

0,22

0,33

Audi A3 Design

0,11

0,11

0,11

Honda Civic Executive

0,13

0,13

0,00

0,11

Ford Focus Titanium

0,13

0,14

0,00

0,11

0,25

Peugeot 308 Allure

0,44

0,44

0,22

0,44

0,56

0,33

Fiat Egea Lounge

0,25

0,25

0,11

0,22

0,38

0,25

0,22

Hyundai i30 Elite

0,20

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,00

0,20
0,20

3.2. Eşik Değeri Bulma ve Eşik Matrisi Oluşturma
Eşik Değeri, matrislerden çözüme ulaşılması için gerekli olan sayılardır. Bu sayılar;
p: Uyum matrisini gösterir, bu değerden büyük veya bu değere eşit olan
kutucuklar seçilir,
q: Uyumsuzluk matrislerini gösterir, bu değerden küçük veya eşit olan
kutucuklar alınır,
s: uyumsuzluk matrisinin birinci mi, yoksa ikinci mi olduğunu gösterir.
Her iki matriste de aynı alan dolu ise o alana çarpı konur. Diğer değerlere göre
ortalarda bir değer olması nedeniyle uyum matrisi için p değeri 0,6 seçilmiştir. s=1
alınmıştır, yani birinci uyumsuzluk matrisine bakılacaktır. Eğer sonuç burada bulunmazsa
ikinci matrise geçilecek, q değeri de değiştirilebilecektir. Birinci uyumsuzluk matrisi için q
değeri 0,3 seçilmiştir. Söz konusu değerin ortalama bir değer olduğu düşünülmektedir.
Uyum matrisinde 0,6 değerinden büyük ve eşit değerler işaretlenmiştir. Sonrasında,
birinci uyumsuzluk matrisinde 0,3’ten küçük veya eşit değerler işaretlenmiştir.
İşaretlemelere ilişkin tablo, Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Seat Leon Xcellence

Audi A3 Design

Honda Civic Executive

Ford Focus Titanium

Peugeot 308 Allure

Fiat Egea Lounge

Hyundai i30 Elite

Opel Astra-K Excellence

Volkswagen Golf Highline

Uyum Matrisi
( p ≥ 0,6 )

Opel Astra-K Excellence

Tablo 5. Uyum Matrisi ve Birinci Uyumsuzluk Matrisi İşaretlemeleri

0,39

0,87

0,58

0,39

0,10

0,45

0,61

0,32

0,87

0,65

0,61

0,52

0,87

0,68

0,52

0,58

0,39

0,19

0,45

0,39

0,32

0,42

0,29

0,68

0,68

0,52

0,61

0,65

0,81

0,65

0,87

0,74

0,68

0,52

0,35

Honda Civic Executive

0,81

0,39

0,84

0,61

Ford Focus Titanium

0,90

0,71

0,94

0,71

0,58

Peugeot 308 Allure

0,71

0,48

0,71

0,48

0,35

0,32

Fiat Egea Lounge

0,69

0,39

0,68

0,39

0,19

0,26

0,48

Hyundai i30 Elite

0,58

0,48

0,71

0,52

0,39

0,55

0,77

1. Uyumsuzluk
Matrisi
( q ≤ 0,3 )

Opel Astra-K Excellence

0,68
0,52

Hyundai i30 Elite

0,68

Fiat Egea Lounge

0,77

Peugeot 308 Allure

0,65

Ford Focus Titanium

Audi A3 Design

Honda Civic Executive

0,35

Audi A3 Design

0,74

Seat Leon Xcellence

Seat Leon Xcellence

Volkswagen Golf Highline

0,84

Opel Astra-K Excellence

Volkswagen Golf Highline

0,50

0,11

0,56

0,50

0,50

0,22

0,75

0,20

0,33

0,11

0,63

0,43

0,44

0,63

0,40

0,67

0,44

0,44

0,22

0,67

0,20

0,44

0,22

0,33

0,78

0,30

0,25

0,11

0,75

0,20

0,11

0,63

0,10

0,56

0,30

Volkswagen Golf Highline

0,25

Seat Leon Xcellence

0,11

0,56

Audi A3 Design

0,22

0,22

0,22

Honda Civic Executive

0,25

0,13

0,11

0,22

Ford Focus Titanium

0,13

0,29

0,11

0,33

0,25

Peugeot 308 Allure

0,44

0,44

0,44

0,44

0,56

0,56

Fiat Egea Lounge

0,38

0,50

0,22

0,56

0,38

0,38

0,22

Hyundai i30 Elite

0,20

0,60

0,10

0,70

0,50

0,40

0,30

0,30
0,40

Tablo 5’teki işaretlemelerden sonra matrisler üst üste konup işaretlerin kesiştiği
kutulara çarpı işareti konmuş ve eşik matrisi oluşturularak Tablo 6’da gösterilmiştir. X
İşareti sütunda bulunan seçeneğin satırdaki seçeneğe üstün olduğunu göstermektedir.
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X

X

X

X

Hyundai i30 Elite

X

Fiat Egea Lounge

Peugeot 308 Allure

Honda Civic Executive

Audi A3 Design

Ford Focus Titanium

Opel Astra-K Excellence

Seat Leon Xcellence

Volkswagen Golf Highline

Opel Astra-K Excellence

Tablo 6. Eşik Matrisi

X

Volkswagen Golf Highline

X

Seat Leon Xcellence

X

Audi A3 Design

X

Honda Civic Executive

X

Ford Focus Titanium

X

X

X

X
X

X

X

X

Peugeot 308 Allure
Fiat Egea Lounge

X

Hyundai i30 Elite

X

X
X

Tablo 6’da elde edilen sonuçların ok gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Ok gösterim
şemalarında okun başlangıç noktası birbirlerine göre baskın olan seçeneği; bitiş noktası
(işaret ettiği uç kısmı) ise zayıf olan seçeneği göstermektedir. Okun uç kısmı gelmeyen
seçenek, belirlenen kriterler altında en uygun seçeneği göstermektedir. Bir seçeneği işaret
eden ok ucu sayısı, o seçeneğin tanımlanmış problemi çözme sıralamasıyla ters orantılıdır.
Diğer bir ifadeyle, bir seçeneği ne kadar az ok işaret ediyorsa o seçenek kadar tercih
edilebilir demektir.
Şekil 1. Ok Gösterimi
Opel Astra-K
Excellence

Seat Leon
Xcellence
Volkswagen
Golf Highline

Peugeot
308 Allure

Honda Civic
Executive

Hyundai i30
Elite

Ford Focus
Titanium
Audi A3
Design

Fiat Egea
Lounge
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4. SONUÇ
C segmenti otomobil seçimi probleminin ele alındığı bu araştırmada, bir bireyin
belirlemiş olduğu ana kriterler doğrultusunda 9 otomobilin ELECTRE yöntemiyle
sıralaması yapılmıştır. Otomobil seçimine esas oluşturan kriterler, fiyat, güvenlik,
performans, yakıt tasarrufu, ikinci el piyasası, memnuniyet, garanti süresidir. Söz konusu
kriterler ve karar vericinin kriterlere yüklediği önem doğrultusunda ağırlıklandırma
yapılmış, alternatifler hakkında toplanan bilgiler puanlandırılmıştır. ELECTRE yöntemi ile
uyum matrisi ve uyumsuzluk matrisleri hesaplanmıştır. Birinci uyumsuzluk matrisi,
çözüme cevap verdiği için ikinci uyumsuzluk matrisinin kullanılmasına gerek
görülmemiştir. Analiz sonucunda yapılan işaretlemelere göre C segmenti otomobil seçimi
probleminin çözümüne yönelik aşağıdaki seçeneklerin sırasıyla en iyi çözüm oldukları
belirlenmiştir.
1. Peugeot 308 Allure,
2. Opel Astra-K Excellence, Seat Leon Xcellence,
3. Volkswagen Golf Highline, Hyundai i30 Elite, Fiat Egea Lounge,
4. Audi A3 Design,
5. Ford Focus Titanium,
6. Honda Civic Executive.
ELECTRE yöntemiyle elde edilen ve yukarıda sıralanan sonuçlar sübjektiftir.
ELECTRE metodunun uygulanmasında amaç iyi ya da kötüyü bulmak değil, kriterlere en
uygun seçenekleri belirlemektir. Kriterlere verilen önem derecesi ve puanlandırma
değiştiğinde sonuçlar da değişebilecektir. ELECTRE yöntemi, sadece seçenekleri kriterler
ölçüsünde sıralar. Nihai karar, karar organındadır. ELECTRE yöntemi, problem
çözümünde karar alıcılara alternatifler sıralaması bakımından yararlı bir yöntemdir.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, 2000-2016 dönem aralığında İspanya’daki sağlık harcamaları, gelir ve
nüfus arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Amaç doğrultusunda, GSYH, doktor sayısı,
kentsel nüfus, 0-14 yaş aralığındaki nüfus, 15-64 yaş aralığındaki nüfus, 65 yaş ve üzeri
nüfusun sağlık harcamaları üzerindeki etkisi için ARDL Sınır Testi eşbütünleşme
metodolojisi izlenmiştir. ARDL modeli bulgularına göre, hata düzeltme terimi (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
−0.18), değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkinin; Sınır Testi ise (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖. = 2.04), uzun
dönemli ilişkinin varlığının kanıtlarını vermiştir. Kurulan model için kısa dönemli bulgular,
GSYH, doktor sayısı, kentsel nüfus, 15-64 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş ve üzeri nüfusun
sağlık harcamaları ile pozitif korelasyon; 0-14 yaş aralığındaki nüfusun ise sağlık harcamaları
ile negatif korelasyon içerisinde olduğunu göstermiştir. Doktor sayısı sağlık harcamalarının
temel belirleyicisi olurken, doktor sayısını sırasıyla 15-64 yaş aralığındaki nüfus, 65 yaş ve
üzeri nüfus, GSYH, 0-14 yaş aralığındaki nüfus ve kentsel nüfus izlemiştir. Modelin uzun
dönemli bulguları, GSYH, doktor sayısı, 15-64 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş ve üzeri
nüfusun sağlık harcamalarını artırdığı; kentsel nüfus ile 0-14 yaş aralığındaki nüfusun ise
sağlık harcamalarını azalttığı bilgisini vermiştir. Sağlık harcamalarının uzun dönemdeki temel
belirleyicisi 65 yaş ve üzeri nüfus olurken, onu sırasıyla GSYH, doktor sayısı, kentsel nüfus,
15-64 yaş aralığındaki nüfus ve 0-14 yaş aralığındaki nüfus takip etmiştir. Ulaşılan
sonuçlarda, her iki dönemde de GSYH, doktor sayısı, 15-64 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş
ve üzeri nüfusun sağlık harcamalarını artırdığı; 0-14 yaş aralığındaki nüfusun sağlık
harcamalarını azalttığı; ancak, kentsel nüfusun kısa dönemde sağlık harcamalarını artırırken,
uzun dönemde azalttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, İspanya, ARDL Sınır Testi Metodolojisi
Abstract
The aim of this study is to evaluate the relationship between health expenditures, income and
population in Spain in the period 2000-2016. For the purpose, the ARDL Bound Test
cointegration methodology was followed for the effect of GDP, the number of physicians,
urban population, population in the 0-14 age range, population in the 15-64 age range,
population in the 65 age and above on health expenditures. According to ARDL model
findings, the error correction term (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −0.18), the short-term relationship between
variables; the Bound Test (𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. = 2.04) provided evidence of the existence of a long-term
relationship. Short-term findings for established model were positively correlated with GDP,
the number of physicians, urban population, population in the 15-64 age range and population
in the 65 age and above with health expenditures; the population in the 0-14 age range has a
negative correlation with health expenditures. While the number of physicians was the main
determinant of health expenditures, the number of physicians was followed by the population
in the 15-64 age range, the population in the 65 age and above, GDP, the population in the 0-
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14 age range population and the urban population. The long-term findings of the model
indicate that GDP, number of physicians, the population in the 15-64 age range and the
population in the 65 age and above increase health expenditures; urban population and the
population in the 0-14 age range reduce health expenditures. The main determinant of health
expenditures in the long-term is the population in the 65 age and above, followed by GDP, the
number of physicians, urban population, the population in the 15-64 age range and the
population in the 0-14 age range followed. The results showed that in both periods, the
number of physicians, the population in the 15-64 age range and the population in the 65 age
and above increased health expenditures; that the population in the 0-14 age range reduces
health expenditures; however, while urban population increased health expenditures in the
short term, it decreased in the long term.
Keywords: Health Expenditures, Spain, ARDL Bound Test Methodology
1. GİRİŞ
En sağlıklı ülkelerin gelişmiş ekonomilere sahip olan ülkeler olduğu konusunda geniş bir
konsensüs bulunmaktadır. Bu ülkeler daha düşük kirlilik oranlarına ve bebek ölümlerine, daha
yüksek yaşam beklentisi süresine, daha kaliteli sağlık hizmetleri sunumuna, temiz ve
güvenilir içme suyuna erişim gibi imkânlara sahiptir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde
hastalıkların yaygınlığı, sağlık sorunları ve ölüm oranları azgelişmiş ve gelişmekte olan ülke
ekonomilerine göre çok daha düşük olmaktadır (WPR, 2019).
Bloomberg tarafından dünyadaki en sağlıklı ve en sağlıksız ülkeleri belirlemek amacıyla,
Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nden derlenen verilerle “En
Sağlıklı Ülke Endeksi” oluşturulmuştur. Endekste 169 ülkeyi sıralamak için sağlık riskleri
(tütün kullanımı, yüksek tansiyon, obezite), temiz su, yaşam beklentisi, yetersiz beslenme ve
ölüm nedenleri faktörleri kullanılmıştır. Söz konusu faktörler kullanılarak, her ülkeye 100
üzerinden puan verilmiştir (WEF, 2019 & WPR, 2019).
2019 yılı “En Sağlıklı Ülke Endeksi”ne göre dünyadaki en sağlıklı 10 ülkeden altı tanesi
(İspanya, İtalya, İzlanda, İsviçre, İsveç, Norveç) Avrupa’da bulunmaktadır. Avrupa bölgesi,
listenin başında yer alarak Akdeniz ülkeleri ile birlikte dünyanın sağlık alanına liderlik
etmektedir. Endekse göre ABD 35. sırada, Asya ülkeleri sıralamasında Singapur 8., Güney
Kore 17., Çin ise dünyada 52. sırada yer almaktadır. Kuzey Amerika bölgesinde, Kanada 16.
sıradaki rank sıralaması ile ABD ve Meksika’yı aşmaktadır (Bkz. Tablo 1).
Tablo 1: Bloomberg 2019 En Sağlıklı Ülke Endeksi Sıralaması
2019
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2017
Rank
6
1
2
7
3
8
5
4
11
9
10

Değişim

Ekonomi

Sağlık Notu

Sağlık Skoru

+5
-1
-1
+3
-2
+2
-2
-4
+2
-1
-1

İspanya
İtalya
İzlanda
Japonya
İsviçre
İsveç
Avustralya
Singapur
Norveç
İsrail
Lüksemburg

92.75
91.59
91.44
91.38
90.93
90.24
89.75
89.29
89.09
88.15
87.39

96.56
95.83
96.11
95.59
94.71
94.13
93.96
93.19
93.25
92.01
92.03

Sağlık Riski
Cezaları
-3.81
-4.24
-4.67
-4.21
-3.78
-3.89
-4.21
-3.90
-4.16
-3.86
-4.64
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

14
12
15
13
17
24
19
23
22

+2
-1
+1
-2
+1
+7
+1
+4
+2

Fransa
Avusturya
Finlandiya
Hollanda
Kanada
Güney Kore
Y. Zelanda
İngiltere
İrlanda

86.94
86.30
85.89
85.86
85.70
85.41
85.06
84.28
84.06

91.70
90.81
90.18
90.07
90.31
89.48
89.68
88.74
89.57

-4.76
-4.51
-4.29
-4.21
-4.61
-4.07
-4.62
-4.46
-5.51

Kaynak: Miller ve Lu, 2019.

Küba 30. rank sıralaması ile Dünya Bankası tarafından yapılan tanımlamaya göre, yüksek
gelirli olarak sınıflandırılmayan tek ülke konumundadır. En sağlıksız 30 ülkeden 27 ülke
Sahra-altı ekonomileri olarak endeks sıralamasına dâhil edilmiştir. Sahra-altı bölgesindeki en
sağlıklı ülke, en düşük ölüm oranına sahip olması nedeniyle 74. sırada yer alan Mauritius’tur.
Türkiye ise, 62.81 sağlık notu ile 2019 yılı rank sıralamasında 51. sırada bulunmaktadır
(Miller ve Lu, 2019).
Harita 1, genel sağlık durumuna katkı sağlayan faktörlere göre 169 ekonomiyi sıralayan
Bloomberg En Sağlıklı Ülke Endeksi 2019 baskısını göstermektedir.

Harita 1: Dünyadaki En Sağlıklı Ülkeler
Kaynak: Miller ve Lu, 2019.

Harita 1 İspanya özelinde incelendiğinde, İspanya’nın 2019 yılında 92.75 sağlık notu ile 2017
yılı En Sağlıklı Ülke Endeksi’ne göre listede beş sıra yükselerek birinci sıraya yerleştiği
görülmektedir. İspanya’nın listenin başında yer alarak, küresel sağlık liderliğine öncülük
etmesi yapılan bu çalışmanın örneklem kümesi seçiminde çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Araştırma dört başlık altında örüntülenmiştir. Giriş kısmının ardılı, ikinci kısımda İspanya’da
sağlık sistemi ve sağlık ekonomisi ele alınmış, üçüncü kısımda ampirik analiz başlığı altında
veri seti, metodoloji ve bulgular, dördüncü kısımda ise sonuç ve değerlendirme başlıklarına
yer verilmiştir.
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2. İSPANYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK EKONOMİSİ
Toplumların sağlık durumu, ülkelerin ekonomik esnekliği açısından büyük bir öneme sahiptir.
Sağlık sistemindeki önemli bir özellik, gerek devlet gerekse de hane halkı tarafından yapılan
sağlık harcamalarıdır (Muratbek, 2018: 1).
Sağlık sistemindeki en önemli faktör, sisteme ne kadar para harcandığı yerine paranın nasıl
harcandığı gibi görünmektedir. İspanya, son on yılda kısmen tarama ve önlemeye dayalı etkili
halk sağlığı politikalarının bir sonucu olarak, kardiyovasküler hastalıklarda ve kanserden
kaynaklanan ölümlerde dikkate değer bir düşüş deneyimlemiştir. İspanya sağlık sistemi,
ağırlıklı olarak vergi gelirleri kullanılarak kamu tarafından finanse edilmektedir. Sistem
evrensellik, serbest erişim ve finansal adalet ilkeleri üzerinde çalışmaktadır. Temel olarak,
bireylerin ne kadar paraları olursa olsun, herkes aynı seviyede bakım hakkına sahiptir. Başlıca
bakım hizmetleri, özellikle uzman aile hekimleri tarafından yerine getirilmektedir (WPR,
2019). İspanya Sağlık Sistemleri ve Politikaları Gözlemevi (2018), “temel bakım, esasen
kamu hizmeti sağlayıcıları, uzman aile hekimleri ile çocuklara, kadınlara ve yaşlı hastalara
önleyici hizmetler sunan hemşireler tarafından, akut ve kronik bakım” nedeniyle
kardiyovasküler hastalıklarda ve kanserden kaynaklanan ölümlerde son on yılda bir düşüş
olduğuna vurgu yapmaktadır (Miller ve Lu, 2019).
İngiltere tıp dergisi “The Lancet” tarafından 195 ülke üzerine yapılan en iyi sağlık sitemine
sahip olan ülke sıralamasında İspanya 8. sırada bulunmaktadır. 2017 yılında yapılan
çalışmada temel olarak sağlık sistemine katılan kitlenin genişliği ile sağlık hizmetlerine
erişimin süresi dikkate alınmıştır (Euronews, 2019).
İspanya, Birleşmiş Milletler verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek yaşam
beklentisine sahip ülkedir ve dünya genelinde Japonya ve İsviçre’den sonra 3. sırada
gelmektedir. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nün
verilerine göre, İspanya’nın 2040 yılına kadar yaklaşık 86 yıl yaşam beklentisi süresi ile
dünyada en yüksek ömre sahip olacağı, ardından Japonya, Singapur ve İsviçre’nin geleceği
tahmin edilmektedir (BI, 2019 & Kitchn, 2019).
Grafik 1 dikkate alındığında, küresel sağlık endeksinde ilk sırada yer alan İspanya’nın 2015
yılındaki kişi başına düşen sağlık harcamasının (3.153 $), OECD ortalamasının (3.814 $)
altında ve ABD’nin (9.451 $) üçte biri kadar olduğu görülmektedir.

Grafik 1: En Pahalı Sağlık Sistemine Sahip Ülke Sıralaması, 2015 Yılı
Kaynak: WEF, 2019 (Not: * işareti 2014 yılına ait verileri göstermektedir).
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Grafik 2, İspanya özelinde kişi başına düşen sağlık harcamaları ile kişi başına düşen GSYH
arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. 2000-2016 dönem aralığını yansıtan veriler, kişi başına
düşen sağlık harcamalarının artan bir eğilim sergilediğini göstermektedir. Kişi başına düşen
GSYH verileri ise 2009, 2010 ve 2012 yılları hariç GSYH’nin yükseldiği bilgisini
vermektedir. GSYH’nin düşük olduğu ilgili yıllarda bile sağlık harcamalarının artmış olması
dikkate değer bir noktadır.
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Grafik 2: İspanya’da Sağlık Harcamaları ve GSYH Arasındaki İlişki, 2000-2016 Dönemi
Kaynak: Dünya Bankası, 2019.

2016 yılı verilerine göre, İspanya’da toplam sağlık harcamaları içerisindeki kamu
harcamalarının payı %71.24 iken; özel harcamaların payı %28.76’dır. Mevcut sağlık
harcamalarının gelir içerisindeki oranı ise, GSYH’nin %8.97’si kadardır (Dünya Bankası,
2019).
Ülkelerin gelir düzeyleri sağlık sistemi açısından güçlü bir gösterge olsa da, En Sağlıklı Ülke
Endeksi sıralaması sağlık sisteminde başka faktörlerin de etkili olduğuna işaret etmektedir.
Ülkelerin beslenme alışkanlıkları, bu faktörlerin başında gelmektedir. Araştırmalar, beslenme
alışkanlıklarının İspanya ve İtalya’nın sağlık seviyelerine dair ipuçları sağlayabileceğini,
sızma zeytinyağı veya fındık ile takviye edilmiş bir Akdeniz diyetinin daha büyük
kardiyovasküler hastalıkları önleyebileceğini söylemektedir. Bir diğer önemli faktör ise, açık
hava etkinlikleri, egzersiz ve diğer fiziksel aktivitelere katılım oranları olarak belirtilmektedir.
İspanya’da işe araba ile gitmek yerine yürüyerek gidenlerin oranı %37’dir ve bu oran ABD’de
%6’dır. Aynı zamanda İspanya, Avrupa’daki en yüksek yürüyüş yapma oranına sahip olan
ülkesidir. Üçüncü bir faktör olarak, İspanya’nın evrensel sağlık programının çok başarılı
olduğu söylenmektedir. Bu bağlamda, önlenebilir ölüm oranları 100.000 kişi başına 45.4
önlenebilir ölüm oranına düşürülmüştür (Miller ve Lu, 2019 & WPR, 2019).
Endeksteki ülke sıralaması, İskandinav ve Doğu Asya diyetleri ile sağlıklı yaşam tarzlarıyla
da ilişkilendirilmekte ve sıralama ile obezite oranları arasında da güçlü bir ilişki olduğu ifade
edilmektedir. Obezitenin aynı zamanda sedanter bir yaşam tarzıyla da bağlantılı olduğu,
egzersiz ve diğer fiziksel aktivitelere katılım oranlarının yüksek olduğu İsviçre ve İsveç gibi
ülkelerin listenin başında yer aldığı görülmektedir (WPR, 2019).
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3. AMPİRİK ANALİZ
3.1. Veri Seti
Yapılan araştırmanın amacı, 2000-2016 dönem aralığında İspanya’daki sağlık harcamaları,
gelir ve nüfus arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Amaç doğrultusunda, Dünya
Bankası’nın Dünya Gelişme Göstergeleri veri tabanından ulaşılan verilerle aşağıdaki lineer
regresyon modeli kurulmuştur:
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2 𝑃𝑃ℎ𝑦𝑦𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 + 𝛼𝛼4 𝑃𝑃0 − 14𝑡𝑡 + 𝛼𝛼5 𝑃𝑃15 − 64𝑡𝑡 + 𝛼𝛼6 𝑃𝑃65 ≥𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑡𝑡
(1)

Modeldeki 𝐻𝐻𝐻𝐻 değişkeni, kişi başına sağlık harcamasını (satın alma gücü paritesi, cari,
uluslararası $); 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 değişkeni, kişi başına GSYH’yi (satın alma gücü paritesi, cari,
uluslararası $); 𝑃𝑃ℎ𝑦𝑦 değişkeni, doktor sayısını (1.000 kişi başına); 𝑈𝑈𝑈𝑈 değişkeni, kentsel
nüfusu (toplam nüfusun %si); 𝑃𝑃0 − 14 değişkeni, 0-14 yaş aralığındaki nüfusu (toplam);
𝑃𝑃15 − 64 değişkeni, 15-64 yaş aralığındaki nüfusu (toplam); 𝑃𝑃65 ≥ değişkeni, 65 yaş ve
üzeri nüfusu (toplam) açıklamaktadır. 𝛼𝛼0 , sabit katsayıya; 𝛼𝛼1 , 𝛼𝛼2 , 𝛼𝛼3 , 𝛼𝛼4 , 𝛼𝛼5, 𝛼𝛼6 parametre
katsayılarına; 𝜇𝜇𝑡𝑡 ise hata terimine işaret etmektedir. Alt simge 𝑡𝑡 ise 2000-2016 dönem
aralığıdır.
Model içerisine dâhil edilen tüm değişkenlere logaritmik dönüşüm işlemi uygulanmıştır.
Analiz işlemleri için Eviews paket programı kullanılmıştır.
3.2.

Ekonometrik Model

Eşbütünleşme metodolojisinde ilk aşama olan birim kök testi bulguları doğrultusunda yapılan
analizde Pesaran ve Shin (1999) tarafından önerilen ve Pesaran vd. (2001) tarafından
geliştirilen Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL-Autoregressive Distributed Lag) Sınır
Testi tercih edilmiştir.
Sağlık harcamalarının gelir ve nüfus belirleyicilerini araştırmak için kurulan Model 1’in
ARDL gösterimi aşağıdaki gibidir (Rezaei vd., 2016: 3-4):
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝛼𝛼1𝑖𝑖 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=0 𝛼𝛼2𝑖𝑖 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=0 𝛼𝛼3𝑖𝑖 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥ℎ𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑖𝑖 +
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=0 𝛼𝛼4𝑖𝑖 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=0 𝛼𝛼5𝑖𝑖 𝛥𝛥𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙0 − 14𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=0 𝛼𝛼6𝑖𝑖 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥15 − 64𝑡𝑡−𝑖𝑖 +
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=0 𝛼𝛼7𝑖𝑖 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥65 ≥𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽3 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽4 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙0 −
14𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽5 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙15 − 64𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽6 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙65 ≥𝑡𝑡−1 + 𝜇𝜇𝑡𝑡
(2)

Modeldeki 𝛥𝛥, değişkenlerin birinci fark düzeylerini; 𝛼𝛼0 , sabit terimi; 𝜇𝜇𝑡𝑡 ise hata terimini
belirten notasyonlarıdır. ∑ işareti, modelin kısa dönem dinamiklerini gösterirken, 𝛽𝛽1 … . 𝛽𝛽6
parametreleri ise modelin uzun dönem ilişkisini temsil eden ifadelerdir.
3.3.

Bulgular

Analizde serilerin durağanlık derecelerinin belirlenmesi amacıyla, öncelikle Augmented
Dickey-Fuller (1981, ADF) ve Phillips-Perron (1988, PP) birim kök testleri yapılmıştır. Birim
kök testi bulguları, 0-14 yaş aralığı ile 15-64 yaş aralığındaki nüfus değişkenlerinin düzey
değerlerinde I(0); sağlık harcamaları, GSYH, doktor sayısı, kentsel nüfus ile 65 yaş ve üzeri
nüfus değişkenlerinin ise birinci fark düzeylerinde I(1) durağanlaştığının bilgisini sunmuştur.
Bulgular Tablo 2 içerisinde raporlanmıştır.
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Tablo 2: Birim Kök Testi Bulguları
Değişkenler
ADF C
ADF C&T
PP C
PP C&T
lnHE
-1.35 (2)
-0.60 (0)
-2.23 (1)
0.21 (15)
ΔlnHE
-2.84 (0)*
-4.14 (0)*
-2.79 (2)*
-7.46 (14)*
lnGDP
-1.90 (0)
-0.84 (0)
-1.83 (1)
-0.84 (0)
ΔlnGDP
-3.24 (0)*
-3.48 (3)*
-2.98 (1)*
-2.86 (0)
lnPhy
-1.41 (0)
-2.06 (0)
-1.41 (0)
-2.06 (0)
ΔlnPhy
-3.98 (0)*
-3.80 (0)*
-3.98 (1)*
-3.80 (1)*
lnUP
-2.76 (2)*
-2.80 (3)
1.39 (0)
-6.49 (2)*
ΔlnUP
-6.34 (1)*
-15.57 (0)*
-10.98 (2)*
-15.57 (0)*
lnP0-14
-3.58 (3)*
-1.75 (3)
-1.18 (2)
-5.31 (14)*
ΔlnP0-14
-1.25 (0)
-2.59 (0)
-1.41 (1)
-0.43 (2)
lnP15-64
-6.00 (1)*
-4.76 (1)*
-2.68 (2)*
0.06 (2)
ΔlnP15-65
-2.05 (2)
-0.56 (2)
-0.76 (2)
-2.53 (2)
lnP65≥
-1.37 (3)
-1.66 (3)
0.70 (0)
-3.22 (0)
ΔlnP65≥
-3.28 (1)*
-3.02 (1)
-4.56 (14)*
-4.56 (14)*
Not: * işareti, değişkenlerin 0.01, 0.05 ve 0.10 kritik düzeylerindeki anlamlılığı göstermektedir.

Değişkenlerin farklı durağanlık dereceleri içermesi nedeniyle, model kurulumu için ARDL
Sınır Testi uygulanmıştır.
Gecikme uzunluğu seçimi bulguları, modelin 1 gecikme uzunluğunda Akaike bilgi kriterine (59.10321*) göre kurulmasını önermiştir. Modelde hata düzeltme terimi bulgusu (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
−0.18), değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkinin; Sınır Testi bulgusu (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖. = 2.04) ise,
uzun dönemli ilişkinin kanıtlarını vermiştir. Kurulan modelin uygunluğunu açıklayan
tanımlayıcı istatistikler ile değişkenlere ait kısa ve uzun dönemli elastikiyetler Tablo 3
içerisine aktarılmıştır.
Tablo 3: ARDL (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) Modeli İçin Kısa ve Uzun Dönemli Elastikiyetler
Değişkenler

Kısa Dönemli Elastikiyetler
Uzun Dönemli Elastikiyetler
Katsayılar
t-istatistiği
Katsayılar
t-istatistiği
ΔlnGDP
0.563825
18.38 (0.0346)
0.955300
2.03 (0.0291)
ΔlnPhy
1.949719
13.67 (0.0465)
0.476316
2.14 (0.0278)
ΔlnUP
0.300565
10.82 (0.0586)
-0.391590
-0.13 (0.0916)
lnP0-14
-0.548641
-17.03 (0.0373)
-0.117336
-1.73 (0.0332)
lnP15-64
1.037366
8.12 (0.0780)
0.186394
1.54 (0.0366)
ΔlnP65≥
0.764889
14.99 (0.0424)
1.134440
2.29 (0.0261)
ECM(-1)
-0.182327
-17.16 (0.0370)
F Sınır Testi
Değer
Anlam Düzeyi
Alt Değer I (0)
Üst Değer I (1)
F-ist
2.04
10%
1.99
2.94
5%
2.27
3.28
2.5%
2.55
3.61
1%
2.88
3.99
Tanımlayıcı İstatistikler
0.93
0.95
𝑹𝑹𝟐𝟐
����
0.91
0.92
𝑹𝑹𝟐𝟐
F_ist.
64.7597 (0.0000)
79.6539 (0.0000)
Jarque-Beraa
3.7845 (0.3485)
0.6395 (0.7263)
Breusch-Godfreyb
1.7476 (0.3813)
3.4336 (0.8348)
Harveyc
9.6433 (0.5864)
12.7154 (0.2164)
Ramsey Resetd
0.7447 (0.3284)
0.5329 (0.5976)
NOT: Parantez içindeki rakamlar olasılık değerleridir. a simgesi, normallik; b simgesi, otokorelasyon; c
simgesi, değişen varyans; d simgesi ise, model kurma varsayımlarına ait testleri açıklamaktadır.

ARDL (1,1,1,1,1,1,1) modeli için elde edilen kısa dönemli bulgular, -tüm katsayıların
istatistiksel anlamlılığı altında- GSYH, doktor sayısı, kentsel nüfus, 15-64 yaş aralığındaki
nüfus ile 65 yaş ve üzeri nüfusun sağlık harcamaları ile pozitif korelasyon; 0-14 yaş
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aralığındaki nüfusun ise sağlık harcamaları ile negatif korelasyon içerisinde olduğunu
göstermiştir. Doktor sayısı (%1.95) sağlık harcamalarının temel belirleyicisi olurken, doktor
sayısını sırasıyla 15-64 yaş aralığındaki nüfus (%1.04), 65 yaş ve üzeri nüfus (%0.76), GSYH
(%0.56), 0-14 yaş aralığındaki nüfus (%0.55) ve kentsel nüfus (%0.30) izlemiştir.
Modelin uzun dönemli bulguları, -tüm katsayıların istatistiksel anlamlılığı altında- GSYH,
doktor sayısı, 15-64 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş ve üzeri nüfusun sağlık harcamalarını
artırdığı; kentsel nüfus ile 0-14 yaş aralığındaki nüfusun ise sağlık harcamalarını azalttığı
bilgisini vermiştir. Sağlık harcamalarının uzun dönemdeki temel belirleyicisi 65 yaş ve üzeri
nüfus (%1.13) olurken, onu sırasıyla GSYH (%0.96), doktor sayısı (%0.48), kentsel nüfus
(%0.39), 15-64 yaş aralığındaki nüfus (%0.19) ve 0-14 yaş aralığındaki nüfus (%0.12) takip
etmiştir.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu araştırmada, 2000-2016 dönem aralığında İspanya’daki sağlık harcamaları, gelir ve nüfus
arasındaki ilişki incelenmiştir. Amaç doğrultusunda GSYH, doktor sayısı, kentsel nüfus, 0-14
yaş aralığındaki nüfus, 15-64 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş ve üzeri nüfus değişkenlerinin
sağlık harcamaları üzerindeki etkisi için ARDL Sınır Testi metodoloji izlenmiştir.
Elde edilen sonuçlarda, kısa ve uzun dönemde GSYH, doktor sayısı, 15-64 yaş aralığındaki
nüfus ile 65 yaş ve üzeri nüfusun, sağlık harcamalarını artırdığı; 0-14 yaş aralığındaki
nüfusun, sağlık harcamalarını azalttığı; kentsel nüfusun ise, sağlık harcamalarını kısa
dönemde artırırken, uzun dönemde azalttığı görülmüştür.
Bir ülkede yaşayan insanların sağlığa harcama yapma yetenekleri, kişi başına düşen GSYH
cinsinden ölçülen gelir seviyesine bağlıdır. Ekonomik teori, kişi başına düşen GSYH’nin, kişi
başına düşen sağlık harcamasıyla, katsayının büyüklüğünden bağımsız olmakla birlikte pozitif
yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ampirik çalışmalar sağlık harcamalarının
temel belirleyicisi olarak geliri önermektedir (Angko, 2013: 109). Bu bağlamda gelire ilişkin
ulaşılan sonuç iktisadi açıdan değerlendirildiğinde, GSYH’nin kısa ve uzun dönemde sağlık
harcamalarını sırasıyla, 0.56 ve 0.96 artırdığı görülmekte ve sağlık hizmetlerinin zorunlu mal
olduğu söylenmektedir. Bununla birlikte doktor sayısındaki artışın, maaş, prim ödemeleri gibi
kişi başına düşen maliyetlerde artış yaratarak sağlık harcamalarını artırması beklenen bir diğer
sonuçtur.
Kentlerde yaşayan nüfusun sağlık tesislerine kolaylıkla erişebilecekleri ve kentsel alanların
çoğunun bulaşıcı hastalık riskleri ile ilişkili olduğu göz önüne alındığında, kentsel nüfusun
sağlık hizmetlerini daha fazla kullanma eğiliminde oldukları kabul edilmektedir (Angko,
2013: 109). Bu doğrultuda, kentsel nüfusun sağlık harcamalarında artışa yol açtığı kısa
dönemli bulgu beklentilerle tutarlıdır.
Yaşlanmakta olan bir nüfusun daha yüksek sağlık hizmeti maliyetlerine yol açtığı
varsayıldığında, 0-14 yaş aralığındaki nüfusun sağlık harcamalarını azaltırken; 15-64 yaş
aralığındaki nüfus ile 65 yaş ve üzeri nüfusun sağlık harcamalarını artırması beklenen bir
sonuç olarak değerlendirilmektedir. Outreville (2004) çalışmasında, yaşlanmanın etkisine
daha yoğun tedavilerin ve daha pahalı teknolojilerin kullanılmasının aracılık ettiğini; ilaçların
maliyetinin sadece ortalama sağlık hizmeti maliyetlerinden çok daha yüksek bir oranda
artmadığını, aynı zamanda yaşa bağlı olarak arttığını da söylemektedir. Bununla birlikte
Angko (2013) tarafından ifade edildiği gibi, yaşlıların tedavisi, sağlık hizmetlerinin maliyetini
artıran teknik bilgi ve ekipman gerektiren uzun süreli, zor tedavi edilebilir, daha yüksek
maliyetli, karmaşık hastalıkları da içermektedir.
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ATATÜRK’ÜN FİNANSMAN MODELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doç. Dr. Gürhan UYSAL1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 55139 SAMSUN
ÖZET
Cumhuriyet Döneminde Devletçilik ilkesi 1930 yılında kabul edilmiştir. 1931 yılında
CHP parti programına girmiştir. Bu çalışmada Atatürk’ün finansman modeli ve Sümerbank
etkisi incelenmekte, modelin bugün nasıl uygulanabileceği tartışılmaktadır. Atatürk’ün
finansman yaklaşımı, devlet kapitalizmi modeli olarak incelenebilir.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Finansman, Devlet Kapitalizmi, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı

1. Finansman Modelinde Sümerbank Etkisi
1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. İzmir’in seçilmesinin nedeni
Levantenler’in de etkisi ile İzmir’in bir ticaret şehri olmasıdır. Bu kongrede genç Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin liberal ekonomi politikaları izlemesi benimsenmiştir. Yatırımları özel
sektör yapacaktır. Fakat sermaye stokunun yetersiz olması ve 1929 Ekonomik Buhranı süreci
nedeni ile liberal ekonomi politikaları uygulanamamıştır.
Bunun üzerine 1930 yılında Ankara’da 1.Sanayi Şurası toplanmış ve devletçilik ilkesi
benimsenmiştir. Devlet, fabrika kuracaktır.
1920’li yıllarda Atatürk tarafından birçok banka kurulmuştur. Bu bankaların misyonu,
bir sektörün finansmanıdır. Emlak Bankası konut sektörü, Etibank madencilik sektörü, İş
Bankası ticaret kesimi, diğer, finansmanı üstlenmiştir.
1933 yılında 1.Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır Merkezi planlama Sovyet
modelidir. O dönemde dünya ekonomik krizi döneminde kapitalizm risk altına girmiş ve
Sovyetler Birliği ekonomik olarak başarılıdır. Atatürk, Türkiye’ye özgü bir model
geliştirmiştir: 1.Beş Yıllık Kalkınma Planı ile kurulması kararlaştırılan fabrikaların
finansmanını Sümerbank üstlenmiştir. Bu model 1950 ve daha sonralarında denenmiş, fakat
başarılı olunamamıştır. Nedeni, finansmandır. Devlet Kapitalizmi modelinde, kurulacak
fabrikaların finansmanı bir banka tarafından üstlenmiştir. Sümerbank sermaye ve finansman
desteği vermiştir (Ertuna, 2005).
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1980 sonrası dönemde serbest piyasa ekonomisi
benimsemiştir. Serbest piyasa ekonomisi kurum, kuruluş ve yasaları ile yürürlüktedir.
Özelleştirme hızla uygulanmıştır. O halde, devlet kapitalizmi günümüzde nasıl uygulanabilir?
Özel bir banka finansmanı üstlenebilir. Girişimciler projelerini ve fizibilite etüdünü bankaya
verecek ve banka finansmanı ve kuruluş sermayesini üstlenecektir. Bu banka TEB – Türkiye
Ekonomi Bankası ya da Garanti Bankası olabilir.
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2. DSO Etkisi (Devlet Sanayi Ofisi): 1930 ve 1933
1930 yılında Ankara’da toplanan Sanayi Şurası ile devletçilik ilkesi benimsenmiş ve bu şura ile
Devlet Sanayi Ofisi (DSO) kurulmuştur. DSO, DPT gibi proje hazırlamakta, kurulacak
fabrikaların fizibilite etüdlerini yapmaktadır. DSO’nun hazırladığı bu projeler, 1933 yılı 1.Beş
Yıllık Sanayi Planı ile uygulamaya konmuştur. DSO ve 1.Beş Yıllık Sanayi Planında kurulması
kararlaştırılan fabrikaların finansmanını Sümerbank yapmıştır (Özsoylu, 2013).
Atatürk Finansman Modelinde 4 unsur vardır. Bunların etkileşimi ile Model yürürlüğe
girmektedir:
•
•
•
•

DSO
Devletçilik İlkesi
1.Beş Yıllık Sanayi Planı
Sümerbank

1938 yılında hazırlanan 2.Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamasına Atatürk’ün ömrü vefa
etmemiştir. Bu model daha sonra 1950’lerde ve Beş Yıllık Kalkınma planlarında uygulanmış,
fakat finansman boyutu eksik kalmıştır. İthal İkameci dönem ve sonrasında Beş Yıllık
Kalkınma Planlarının finansmanını IMF destekleri üstlenmiştir. Atatürk Döneminde
finansmanı, Sümerbank yapmıştır. Atatürk hammaddesi içerde olan tüketim malları üretimine
yönelmiş ve modelde talep boyutunda da sıkıntı yaşanmamıştır. İthal ikameci dönemde kurulan
KİT’ler ekonomiye girdi sağlamış ve enflasyona neden olmuşlardır.
Bu model günümüzde nasıl uygulanabilir (Uysal, 2014)? DPT eli ile uygulanabilir (devlet
planlama teşkilatı). DPT halihazırda Beş Yıllık Kalkınma Planlarını hazırlamakta ve bir think
tank kuruluşudur. Bu nedenle DSO gibi projeler hazırlayabilir. Finansmanı ise İş Bankası
üstlenebilir. Böylece özel sektör eli ile yeni yatırımlar yapılabilir.
Sonuç
Atatürk’ün modelinin daha sonra neden uygulanmadığı tartışma konusudur. Model başarılı
olmuştur. 1950 ve ithal ikameci dönemde bu model denenmiş, yeni KİT’ler kurulmuş, fakat
finansman ve talep boyutu eksik olduğu için başarısız olunmuştur. Atatürk Döneminde kurulan
KİT’ler muhasebe başta olmak üzere, işletme biliminin Türkiye’de gelişmesinde önemli
katkıları olmuştur.
Sonuç olarak, Atatürk altyapı yatırımları yapmamış ve yeni fabrikalar kurmuştur. Oysa dünya
ekonomisinde hükümetler borçlanma ile altyapı yatırımları yapmakta ve bu politika ekonomik
krizlere neden olmaktadır. Türkiye ekonomisi de son 40 yılda borçlanma ile altyapı
yatırımlarını tamamlamıştır. ve 1994 ve 2001 olmak üzere iki önemli kriz yaşamıştır. Oysa,
özel sektör eli ile bir bankanın finansmanında devlet kapitalizmi modeli uygulanabilir. ve
ekonomi yönetiminde yeni piyasa ekonomisi fabrikaları kurulabilir.
Kaynakça
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TÜRKİYE’DE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ:
TÜRK MODELİ S.İKY
Doç. Dr. Gürhan UYSAL1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 55139 SAMSUN

ÖZET
Türkiye’de İK departmanları doğrudan genel müdüre bağımlıdır. O nedenle, Türk
işletmelerinde Stratejik İKY uygulamak için İK, tepe yönetimde alınan kararlara etki etmelidir.
Birinci faktör budur.
Uysal’a göre (2016), Türk işletmeleri S.İKY uygulama için p-HRM modeli uygulamalıdır.
Danışman’a göre (2008), Türkiye’de özde personel yönetimi uygulanmaktadır. Personel
yönetimi özlük işlemleri olarak sürdürülmektedir. Personel Yönetimindeki İK uygulamaları
İKY tarafından devralınmıştır. Dolayısı ile Türkiye’de uygulanacak bir S.İKY modeli, personel
yönetimini dikkate almalıdır. Bu nedenle, Türk örgütlerinde, PY ve İKY birlikte
uygulanmalıdır. Uysal (2016), bu konseptti p-HRM olarak nitelendirmektedir. p-HRM
modelinde işletme, örgütsel yapıda personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimini bir arada
uygulamaktadır. Devanna vd. (1981) ve Wright ve McMahan’a göre (1992), S.İKY elde etmek
için İKY örgütsel sonuçları etkilemelidir. Bu, strateji ve performans ile ilişkilidir. Yönetici bir
insan kaynağı ve entelektüel sermayedir. Bu iki yönü ile yönetici örgütte, sonuçları
etkileyebilir. Dolayısı ile İK’nın örgütsel sonuçları etkilemesi bakımında, S.İKY uygulamak
için işletmeler p-HRM modeli uygulamalıdır.
Amerikan yazınında, stratejik insan kaynakları yönetiminin (S.İKY) iki tanımı vardır (Uysal,
2019): Birinci tanımda Devanna et al. (1981), insan kaynakları yönetimini stratejik yönetim ile
ilişkilendirmiştir. Bu Michigan Modeli’dir. İkinci tanımda Wright ve McMahan (1992) İKY’yi
firm performansı ile ilişkilendirmiştir. Harvard Modeli’nde ise İKY, İK sistemi ile
ilişkilendirilir. Dolayısıyla, bir işletmede stratejik İKY uygulama için strateji ,performans ve
İK sistemi boyutları dikkate alınmalıdır. Uysal (2019), Türk işletmelerinde S.İKY uygulamak
için, p-HRM modelini önermektedir. P-HRM ile personel yönetimi ve İKY örgütte birlikte
uygulanacaktır. Türk işletmeleri İKY uygulamaları ile bireysel performansa etki etmektedir.
Örgütte, İK uygulamaları etkin uygulanmaktadır. Dolayısıyla, p-HRM modeli aracılığı ile
örgütlerde bireysel ve işletme performansına daha kuvvetli etki edilebilir ve S.İKY
uygulanabilir. Bu araştırma Türk işletmelerinde S.İKY uygulamak için iki sonuç önermektedir:
1. İKY, tepe yönetimde insan kaynakları ile ilgili kararlara etki etmelidir.
2. İşletmeler p-HRM modeli uygulamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Türk Modeli, Performans, p-HRM,
Uysal.
Giriş
Türk işletmeleri günümüzde insan kaynakları yönetimi uygulamaktadır. Türkiye’de
universalistic perspective geçerlidir. İK, örgütsel sonuçları doğrudan etkilemektedir. Personel
yönetimi özlük işlemleri olarak uygulanmaya devam etmektedir. Bayraktaroğlu’na göre (2016),
Türkiye’de henüz stratejik insan kaynakları yönetimi uygulanmamaktadır. Bu araştırma, Türk
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işletmeleri S.İKY’yi nasıl uygulayabilir? araştırması içindedir. Bu araştırma, Türkiye’de
stratejik İKY’nin nasıl uygulanabileceğini araştırmaktadır.
Bir örgütte İK, neden kaynaktır? İKY’de neden kaynak yaklaşımı vardır? İnsan kaynağı
entelektüel sermayedir. İnsanın kaynak olmasının nedeni budur. Entelektüel sermaye olması
nedeni ile örgüte rekabet avantajı kazandırmaktadır. Örneğin, Muhtar Kent bir entelektüel
sermayedir ve çalıştığı örgüte rekabet avantajı kazandırmaktadır.
1. 21. Yüzyılda İKY
21.yüzyılda (2020 ve 2040) endüstri 5.0’ın gerçekleşmesi beklenmektedir. İşletme Endüstri 5.0
şartlarında nasıl rekabet edebilir? Her endüstri devrimlerinin kendine özgü ürünleri vardır.
Bilgisayar 2.sanayi devrimi; cep telefonu 3. Sanayi devrimi; ve dijital teknolojiler ise 4.sanayi
devrimi ürünleridir. 4.sanayi devriminde küreselleşme vardır ve ülkeler teknolojik ve sermaye
olarak birbirine yakındır ve ürünler birbirine benzerdir. 4.Sanayi Devrimi’nde isomorphism
şartları geçerlidir. O halde Endüstri 5.0’da hangi ürünler üretilecek ve rekabet edilecektir?
19 ve 20.yüzyıllarda işletmeler ölçek ekonomisi ve kitle üretimi ağırlıklı rekabet etmişlerdir.
21.yüzyılda sermaye ve teknoloji olarak işletme ve ülkeler birbirine yakındır. Hindistan ay’a
uzay yolculuğu düzenlemiştir. 21.yüzyılda belirgin, baskın bir ekonomi yoktur. Dünya tekrar
iki kutuplu bir dünya olabilecekken, bu durum değişmiştir. O halde bir işletme ölçek ekonomisi
ve kitle üretimi geçerliliğini kaybetmişken, 21.yüzyılda ve Endüstri 5.0’da nasıl rekabet
edebilir? Yanıt, insan kaynakları yönetimi olabilir. Amerikan İKY’de İK, örgüte rekabet
avantajı kazandırmaktadır. Amerikan işletmelerinde de Türk işletmelerinde olduğu gibi,
universalistic perspective geçerlidir. İK ile performans arasında lineer doğrudan ilişki vardır.
Türkiye’de İK, İKY uygulamaları ile performansa etki eder. ABD’de ise İK, inovasyon yapar
ve bu inovasyon ile işletme performansına olumlu etki eder. Bu nedenle, inovasyon potansiyeli
nedeni ile bir işletmede İKY, 21.yüzyıl ve endüstri 5.0’da işletmenin rekabetine olumlu etki
edebilir. Çünkü yeni ürünler ile işletme, pazarda rakiplerinden bir adım önde olmaktadır.
Örneğin, Bor madeninden tükenmez kalem üretilebilir. Bor’dan elde edilecek sıvı ısıtılarak,
mürekkep ile kalem yapılabilir. 21.yüzyılda İK, sahip olduğu inovasyon potansiyeli ile işletme
performansını geliştirebilir ve işletme rekabet gücü elde edebilir.
Çünkü insan kaynakları ile işletme farklılaşma stratejisi izleyebilir. Endüstri 4.0’da ürünler
birbirine benzemekte ve bu rekabeti zorlaştırmaktadır. Örneğin, Samsun piyasasında değişik
showroomlar ve 1000 tane TV vardır. ve Ürünler birbirine benzerdir. O halde TV işletmesi
nasıl rekabet edecek ve tüketici nasıl tercih yapabilecektir? İK, işletme ürünlerini
farklılaştırabilir ve Porter’ın farklılaşma stratejisini izleyebilir.
Bir işletmenin İK’sı temel yetenek ve entelektüel sermayedir. Temel yetenek taklit edilemez;
dolayısı ile bir işletmeyi rakiplerinden farklılaştırabilir. Entelektüel sermaye ise örgütte yenilik
yapar. Bu nedenle 21.yüzyıl ve endüstri 5.0’da rekabet için İK’ya yatırım yapılabilir. Çünkü İK
örgüte, endüstri 5.0’da ürünlerini farklılaştırma ve inovasyon stratejisi izlemesini sağlayabilir.
Temel yetenek olması özelliği ile bir işletmeye rekabet avantajı kazandırabilir. Temel yetenek,
taklit edilemez ve işletmeyi rakiplerinden ayrıştırır. Dünya ekonomisinde ürünler benzerdir.
Örneğin, Samsun TV piyasasında 1000 tane ürün olsa hepsi benzerdir. Tüketici nasıl tercih
yapacaktır? Temel yetenek politikası ile bir işletme farklılaştırma stratejisi izleyebilir ve
ürünlerini farklılaştırabilir. İKY bu noktada ön plana çıkmaktadır.
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İşletme yönetiminde dört üretim faktörü vardır: doğal kaynaklar, işgücü, sermaye ve girişimci.
Bugün her ekonomi hammadde, makine-teknoloji, sermaye olarak eşittir. O nedenle rekabet
giderek zorlaşmaktadır. Her ekonomide yeterli hammadde ve ara mal temini vardır. Ülkeler
teknolojik olarak birbirine yakınlaşmıştır. Sermaye (para) stoku olarak ABD, AB, Asya, ve
Afrika pazarları birbirine yakındır. Bu durumda işletmeler ve ekonomiler, işgücü (İK) temelli
rekabet edebilir. Çünkü İK, entelektüel sermaye ve temel yetenektir. Bu iki boyut ile işletmede
bir üretim faktörü ve kaynaktır. Entelektüel sermaye ve temel yetenek işletmeyi rakiplerinden
farklılaştırır. İşletme rakiplerinden değişik ve teknolojik ürünler üretebilir ve işletme rekabet
avantajı yakalayabilir. Bu nedenle işletmeler, 21.yüzyılda İnsan Kaynakları temelli rekabet
politikaları izlemeli ve insan kaynağına gereken önemi vermelidirler. Bu nedenle 21.yüzyılda
ve endüstri 50’da işletmelerin Çin, AB, ABD işletmelerine karşı rekabet avantajı kazanmasında
insan kaynakları yönetimi bir faktör olabilir. Çünkü İK entelektüel sermaye ve temel yetenek
olması ile, işletme ürünlerini rakip ürünlerden farklılaştırabilir. Çünkü günümüzde endüstri 4.0
vardır ve Endüstri 4.0’da ürünler birbirine benzemekte ve rekabet zorlaşmaktadır.
2. Türk Modeli Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Türkiye’de İK departmanları doğrudan genel müdüre bağımlıdır. O nedenle, Türk
işletmelerinde S.İKY uygulamak için, İK, tepe yönetimde alınan kararlara etki etmelidir.
Birinci faktör budur.
Uysal’a göre (2016), Türk işletmeleri S.İKY uygulama için p-HRM modeli uygulamalıdır.
Danışman’a göre (2008), Türkiye’de özde personel yönetimi uygulanmaktadır. Personel
yönetimi özlük işlemleri olarak sürdürülmektedir. Personel Yönetimindeki İK uygulamaları
İKY tarafından devralınmıştır. Dolayısı ile Türkiye’de uygulanacak bir S.İKY modeli, personel
yönetimini dikkate almalıdır. Bu nedenle, Türk örgütlerinde, PY ve İKY birlikte
uygulanmalıdır. Uysal (2016), bu konseptti p-HRM olarak nitelendirmektedir. p-HRM
modelinde işletme, örgütsel yapıda personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimini bir arada
uygulamaktadır.
Devanna vd. (1981) ve Wright ve McMahan’a göre (1992), S.İKY elde etmek için İKY örgütsel
sonuçları etkilemelidir. Bu, strateji ve performans ile ilişkilidir. Yönetici bir insan kaynağı ve
entelektüel sermayedir. Bu iki yönü ile yönetici örgütte, sonuçları etkileyebilir. Dolayısı ile
İK’nın örgütsel sonuçları etkilemesi bakımında, S.İKY uygulamak için işletmeler p-HRM
modeli uygulamalıdır.
Amerikan yazınında S.İKY’nin iki tanımı vardır (Uysal, 2019): Birinci tanımda Devanna et al.
(1981), insan kaynakları yönetimini stratejik yönetim ile ilişkilendirmiştir. Bu Michigan
Modeli’dir. İkinci tanımda Wright ve McMahan (1992) İKY’yi firm performansı ile
ilişkilendirmiştir. Harvard Modeli’nde ise İKY, İK sistemi ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla, bir
işletmede stratejik İKY uygulama için strateji ,performans ve İK sistemi boyutları dikkate
alınmalıdır. Uysal (2019), Türk işletmelerinde S.İKY uygulamak için, p-HRM modelini
önermektedir. P-HRM ile personel yönetimi ve İKY örgütte birlikte uygulanacaktır. Türk
işletmeleri İKY uygulamaları ile bireysel performansa etki etmektedir. Örgütte, İK
uygulamaları etkin uygulanmaktadır. Dolayısıyla, p-HRM modeli aracılığı ile örgütlerde
bireysel ve işletme performansına daha kuvvetli etki edilebilir ve S.İKY uygulanabilir.
Örneğin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığında hem personel yönetimi
hem de insan kaynakları yönetimi ofisi vardır. Dolayısı ile bu daire başkanlığında p-HRM
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modeli uygulanmaktadır. Personel Yönetimi bölümünde idari işler, özlük işleri ve personel
dosyaları vardır. İKY Ofisinde ise yetenek yönetimi uygulanmaktadır. Kurum bu şekilde
personelin bireysel performansına ve oradan kurum performansına etki edebilir. Herhangi bir
işletmede İK departmanında personel şefliği İKY ofisi bulundurabilir. Personel şefliği
personelle ilgili günlük idari konular, özlük işleri ve personel bilgi sistemi ile ilgilenmektedir.
İKY ofisinde ise çalışanın bireysel performansını artırmaya yönelik bireysel İKY uygulamaları
ve yetenek yönetimi uygulanabilir. Uysal (2014) geliştirdiği S.İKY modelinde, İK-işletme
performansı ilişkisini bireysel performans ile sağlamaktadır. Buna göre bu işletme, p-HRM
modeli ile çalışanların bireysel performansına etki edebilir. ve İKY departmanı bireysel
performanslar aracılığı ile kurumsal performansı artırabilir. Bu nedenle Türk işletmeleri
organizasyon yapılarında stratejik insan kaynakları yönetimini uygulamaya koymak için, pHRM (personel yönetimi-İKY birlikteliği) modelini uygulamalıdır. P-HRM halen literatürde
personel İnsan Kaynakları Yönetimi olarak bilinmektedir.
3. Kaynak Temelli Teori Olarak İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletmede insanın kaynak ve rekabet unsuru olmasının iki temel faktörü vardır: İnsan temel
yetenek ve Entelektüel sermayedir. Kaynak temelli teori Barney (1991) tarafından
geliştirilmiştir. Kaynak temelli teori, insan kaynakları yönetimine önemli bir temel teşkil
etmektedir. Örgüte rekabet avantajını “kaynaklar” sağlamaktadır ve insan kaynağı bu
kaynaklardan bir tanesidir.
İK’nın örgütte iki temel fonksiyonu vardır: rekabet avantajı sağlamak ve örgütsel performansa
etki etmek. İK’nın tanımı bu şekildedir. Bu tanımdan hareketle, İK’nın iki özelliği vardır: temel
yetenek olması ve entelektüel sermaye olması. Bu iki özelliği ile İK, örgüte rekabet avantajı
kazandırmakta ve örgütsel performansa etki etmektedir. Bu nedenle bir işletme yönetiminde İK
departmanı, İK’nın temel yetenek ve entelektüel sermaye olmasını algılamalı ve bu yönde İK
politikaları yürütmelidir. Örneğin, işletme performans yönetimi ve yetenek yönetimi
programları yürütebilir. Örneğin, Metin Tekin bir temel yetenek ve Muhtar Kent entelektüel
sermaye ise, İK bunu fark etmeli, yıldız çalışanların performansını artması yönünde politikalar
uygulamalıdır.
Sonuç
İK yöneticisi bilişsel zekaya sahip olmalıdır. Çünkü işletmede stratejik partner ve stratejik
danışman rolündedir. İK ile ilgili kararlarda üst yönetime katılmakta ve üst yönetim ile sürekli
iletişim halindedir. İK yöneticisi aynı zamanda İKY ile ilgili konularda hat yönetici ve
birimlerin danışmanlığını yapmaktadır. İkinci olarak, İK yöneticisi örgütte İKY
uygulamalarının yönetilmesinden sorumludur. Partner ve danışmanlık rolü nedeni ile İK
yöneticisinde bilişsel zeka olmalıdır.
Bilişsel zekayı elde etmek için, İK yöneticisinde duygusal zeka olmalıdır. Önce duygusal zeka
gelişecek ve sonrasında bilişsel zeka oluşacaktır. Duygusal ve bilişsel zeka İK yöneticisinin
performansını olumlu etkileyebilir.
Bu araştırma, Türk işletmelerinde S.İKY’yi uygulamaya geçirmek için iki model önermektedir:
3. İK departmanı tepe yönetimde insan kaynakları ile ilgili kararlara etki etmelidir.
4. İKY p-HRM modeli uygulamalıdır.
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US POSITIONS IN INTERNATIONAL TRADE AT THE NEW STAGE OF GLOBAL
COMPETITION
N. Marie CZOLOWSKI
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ABSTRACT
The article analyzes the key indicators of export-import of goods and services, the dynamics
and structure of the trade balance, the importance of exports for the restoration of the US
economy in the post-crisis period. The assessment of national export initiative to improve the
organizational, technical, informational, financial support of exporters in the context of
economic growth, job creation in the US market; increase national competitiveness, strengthen
national security. Particular attention is paid to the ambitious plans of the United States to form
the largest transcontinental economic blocs in the history: the Transatlantic and the TransPacific.
Keywords: trade / exports/imports of goods and services / global competition / us trade
balance dynamics
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ÖZET
İçsel modeller, uzun vadeli büyüme oranındaki değişimleri kamu harcamalarının yapısına
dayandırmaktadır. Bu bağlamda, devlet harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi
önemli bir analiz konusu haline gelmiştir. Fiziksel altyapı veya insan sermayesi yatırımları
büyümeyi arttırsa da, bu yatırımların finansmanının büyüme üzerinde olumsuz etkileri olabilir.
Bu çalışmanın amacı, 1998-2016 dönemi için üç aylık dönem verileri kullanılarak Türkiye’de
yatırım harcamalarının iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada özel
yatırımları, devlet yatırımları, tüketim harcamaları ve insan sermayesi yatırımlarını dikkate alan
Ram (1986) büyüme modeli temel alınmıştır. Buna yönelik olarak, uzun ve kısa dönem etkilerin
incelenebilmesi amacıyla ARDL yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yatırım Harcamaları, Ekonomik Büyüme, ARDL yöntemi
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ÖZET
Dünya genelinde uluslararası turizme katılan kişi sayısındaki artışa paralel olarak turizmin
önemi de günden güne belirgin bir şekilde artmaktadır. Ülkelerde turizm faaliyetlerinin artışının
sağlanması ve bu artışın sürdürülebilir olması, turizm sektöründe çalışanların nitelikli
elemanlardan oluşmasını ve turizm eğitimini almış olmasını gerekli kılmaktadır. Araştırmada
Türkiye’deki turizm eğitiminin durumunun tespiti, işleyişinin açıklanması ve turist sayısı
bakımından önde gelen ülkelerin turizm eğitim sistemleriyle kıyaslanması amaçlanmıştır.
Türkiye’deki turizm eğitim sistemi ile araştırma kapsamındaki ülkelerin turizm eğitim
sistemleri arasındaki farkların ve benzerliklerin ortaya çıkarılmasından sonra turizm eğitim
sistemiyle ilgili öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Turizm sektörü, Eğitim, Turizm eğitimi.

ABSTRACT
In parallel with the increase in the number of people participating in international tourism
worldwide, the importance of tourism is increasing day by day. The increase in tourism
activities in the countries and the sustainability of this increase necessitates that the employees
in the tourism sector should be composed of qualified personnel and have tourism education.
In the study, the determination of the status of tourism education in Turkey, explanation of the
operation and it is aimed to compare the tourism education system in Turkey with tourism
education system of leading the country in terms of number of tourists. Diffirences and
Similarities between the education system in Turkey tourism and tourism education systems of
countries involved in the research will be revealed. Then, suggestions about the tourism
education system will be presented.
Keywords: Tourism Sector, Education, Tourism education
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HASTALARIN BİLGİ İHTİYACININ MEMNUNİYET VE SADAKATE ETKİSİNDE
GÜVEN DÜZEYİNİN ILIMLAŞTIRICI ETKİSİ
(GAZİANTEP ÖRNEĞİ)
MODERATOR EFFECT OF THE LEVEL OF CONFIDENCE ON THE EFFECT OF
PATIENTS' NEED OF INFORMATION TO SATISFACTION AND LOYALTY
(GAZİANTEP CASE)
Dr. İbrahim BOZKURT
Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
ÖZET
İnsanlar bedensel veya ruhsal olarak yaşadıkları ve kendi kendilerine baş edemeyeceklerini
düşündükleri sağlık problemlerinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyabilirler. Hissedilen ihtiyaç
öncesinde, içinde bulunduğu durumu değerlendirip belirtilere göre hasta olup olmadığına karar
vermek durumundadır. Ayrıca hastane ve hekim seçimi yapabilmek ve hastalığın belirtileri,
tedavisi, iyileşme süreci ile sağlık hizmetinden yararlanırken maruz kaldığı iş ve işlemleri
anlamlandırma ve değerlendirme yapabilmek için yeteri kadar bilgiye sahip olamayabilirler. Bu
süreç içerisinde varlığını hissettiren bilgi eksikliği ve bilinmezlik bilişsel açıdan bir takım
olumsuzluklara yol açabilmektedir.
Bu çalışmada hastaların sağlık hizmetleri ve hastalıkları ile ilgili bilgi ihtiyacının, alınan sağlık
hizmetlerinden memnun olma ve sadakat niyetine etkisini ve bu etki üzerinde hastaların güven
düzeyinin ılımlaştırıcı etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Bu çalışma, Gaziantep İlinde faaliyet gösteren tüm hastanelerde sağlık hizmetinden yararlanan
hastaları kapsamaktadır. Bu hastanelerden tıp fakültesi hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi
ile üç adet devlet hastanesi doğrudan seçilirken, özel hastaneler arasından üç tanesi tesadüfi
olarak seçilerek, çalışmanın uygulama alanına dahil edilmiştir. Hastanelerin her biri için
örneklem sayısı ise tabakalı örneklem yöntemiyle hizmet verilen hasta sayılarının oranlaması
yapılarak belirlenmiştir. Hastanelerde sağlık hizmeti almakta olan, ulaşılabilen ve katılmayı
kabul eden (kolayda örneklem yöntemi) 855 hastaya anket uygulanarak, elde edilen formlardan
uygun görülen 851 adeti analize dahil edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan anket formunda; bilgi
ihtiyacını (Rutten vd.,2005; Çatal ve Dicle,2008), güveni (Ertong,2011), memnuniyeti (Casalo
vd.,2008), sadakati (Çatı ve Koçoğlu,2008) ve sosyo-demografik özellikleri sorgulayan 31
ifade bulunmaktadır.
Elde edilen veriler istatistik paket programı ile frekans dağılımı, faktör analizi, anova,
korelasyon, regresyon analizi ve güven unsurunun ılımlaştırıcı etkisi açısından incelenmiştir.
Araştırma modelini oluşturan 24 ifadenin Cronbah’s Alpha değeri ,949 olarak bulunmuştur.
Bilgi ihtiyacı ölçeğinin alt boyutlarını belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi (KMO
Testi=,921 ve Bartlett Küresellik Testi sig.=,00) sonucunda warimax döndürme tekniği
kullanılarak toplam varyansın % 85,5’ni açıklayan 5 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ancak alt
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boyutlardan finans bilgisi tek ifadeden oluştuğu için analizden çıkarılarak, 4 alt boyuttan oluşan
(tedavi, hastalık, prognoz ve sistem bilgisi) bilgi ihtiyacı ölçeği analizlerde kullanılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre; hekim ve sağlık personelinin deneyimi veya nitelikleri hakkında
(%84,8), hastalığın belirtileri, tedavisi, etkileri ve iyileşme süreci ile ilgili konularda (% 70) ve
tedavi maliyeti, sigorta kapsamı veya diğer finansal konulardaki bilgiye (% 54,4) ihtiyaç
duyulmaktadır. Hastalar en fazla hekime (% 83,1) ve hemşireye (% 75,6) güven duymaktadır.
Hastaların çoğunluğunun (% 73) alınan sağlık hizmetinden memnun ve sağlık kurumunu tekrar
tercih ve tavsiye etme niyetinde (% 65,6) oldukları anlaşılmaktadır. Hastaların bilgi ihtiyacı ile
memnuniyet ve sadakat düzeyi arasında anlamlı negatif yönlü bir ilişki ve etkinin var olduğu
tespit edilmiştir. Memnuniyet üzerindeki değişimin % 21,4’ü ve sadakat üzerinde ise % 17,4’ü
bilgi ihtiyacı tarafından açıklanmaktadır. Hastaların güven düzeyinin bilgi ihtiyacı ile
memnuniyet ve bilgi ihtiyacı ile sadakat arasında ılımlaştırıcı bir etkiye sahip olduğu ve bilgi
ihtiyacının memnuniyet ve sadakat üzerindeki negatif etkisinin ılımlaştırıcı etki sayesinde
ortadan kalktığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi İhtiyacı, Güven, Memnuniyet, Sadakat

ABSTRACT
People may need health care if they experience physical or mental health problems that they
cannot cope with on their own. Prior to the need felt, he / she has to assess the situation and
decide whether he / she is ill or not according to the symptoms. In addition, they may not have
enough information to be able to make a hospital and physician selection and to make sense
and evaluate the symptoms, treatment, healing process and the jobs and procedures that they
are exposed to while using the health service. In this process, lack of knowledge and obscurity
which may make its presence felt may lead to some cognitive problems.
In this study, it is aimed to reveal the effect of patients' need of information about health services
and diseases on satisfaction and loyalty intention and the moderating effect of patients'
confidence level on this effect.
This study covers patients who benefit from health services in all hospitals operating in
Gaziantep. Among these hospitals, medical faculty, education and research hospital and three
state hospitals were directly selected, while three of them were randomly selected from private
hospitals and included in the field of application of the study. The number of samples for each
hospital was determined by proportioning the number of patients served by stratified sampling
method. A questionnaire was applied to 855 patients who received health care in hospitals, who
were available and accepted to participate (sampling method easily), and 851 of the obtained
forms were included in the analysis. In the questionnaire form used in this study; there are 31
statements that question the need for information (Rutten et al., 2005; Çatal and Dicle, 2008),
trust (Ertong, 2011), satisfaction (Casalo et al., 2008), loyalty (Çatı and Koçoğlu, 2008) and
socio-demographic characteristics.
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The data were analyzed with statistical package program in terms of frequency distribution,
factor analysis, anova, correlation, regression analysis and the moderating effect of confidence
factor. The Cronbah’s Alpha value of the 24 expressions constituting the research model was
found to be ,949. As a result of factor analysis (KMO Test =, 921 and Bartlett Sphericity Test
sig. =, 00) to determine the sub-dimensions of the information need scale, a 5-factor structure
explaining 85.5% of the total variance was obtained by using warimax rotation technique.
However, since the financial information from the sub-dimensions consisted of a single
expression, the information need scale consisting of 4 sub-dimensions (treatment, disease,
prognosis and system information) was used in the analyzes.
According to the analysis results; information on the experience or qualifications of physicians
and health personnel (84.8%), symptoms, treatment, effects, and healing process (70%) and
information on treatment costs, insurance coverage or other financial issues (54.4%) are needed.
Most of the patients had confidence in physicians (83.1%) and nurses (75.6%). The majority of
the patients (73%) were satisfied with the health service received and they intend to re-choose
and recommend the health institution (65.6%). It was found that there was a significant negative
correlation and effect between the information need of the patients and the level of satisfaction
and loyalty. 21.4% of the change on satisfaction and 17.4% on loyalty are explained by the need
for information. It was determined that the trust level of the patients had a moderating effect
between the need for information and satisfaction and the need for information and loyalty, and
the negative effect of the need for information on satisfaction and loyalty was eliminated
through the moderating effect.
Keywords: Information Need, Trust, Satisfaction, Loyalty
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REKABET BİLEŞENLERİ AÇISINDAN MIST ÜLKELERİNİN REKABET GÜCÜ
ANALİZİ
COMPETITIVENESS ANALYSIS OF MIST COUNTRIES IN TERMS OF COMPETITION
COMPONENTS
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AKAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
ÖZET
Bu çalışmanın amacı küresel rekabet kavramını, küresel rekabetin göstergelerini ve
belirleyicilerini açıklayarak MIST (Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye) ülkeleri
açısından bir karşılaştırma yapmaktır. Küresel düzeyde rekabet gücü mikro ve makroekonomik
açılardan birçok ölçütü kapsayacak şekilde ölçülebilmektedir. Küresel rekabet gücünün ölçümü
konusunda Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Küresel Rekabet Endeksi ve Uluslararası
Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) Dünya Rekabet Gücü Endeksi geniş kapsamlarıyla
dikkat çekmektedir. Bu çalışmada MIST ülkelerinin küresel rekabet açısından kıyaslamaları
yapılırken Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Endeksinden yararlanılmıştır. Bu
dönemde yayınlanan yıllık raporlardan faydalanılmıştır. Çalışma, 2009-2019 dönemini
kapsamaktadır. Bu raporda rekabetçilik kalkınmanın farklı aşamalarına göre 3 alt endeks ve
bunlara bağlı 12 bileşene göre ölçülmektedir. Çalışmada MIST ülkeleri arasındaki kıyaslama
bu 12 bileşene göre yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar araştırmanın sonuç kısmında
değerlendirilmiş ve Türkiye için politika önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Rekabet Gücü, Dünya Ekonomik Forumu, MIST Ülkeleri
ABSTRACT
The aim of this study is to compare in terms of MIST (Mexico, Indonesia, South Korea
and Turkey) countries describing the concept of global competition and the indicators and
determinatives of global competition. Global competitive power can be measured to cover
many criteria in terms of macroeconomics and microeconomics. About the measurement of
global competitive power, Global Competition Index of World Economic Forum (WEF),
Global Competitive Power Index of International Institute for Management Development
(IMD) attract attention for their broad scopes. In this study, while the comparisons of MIST
countries are made in terms of competition, Global Competition Index of World Economic
Forum were utilized. The study covers the period of 2009 – 2019 and the annual reports,
published in this period, were utilized. In this report, competiveness is measured according
to 3 sub-indexes and 12 pillars depending on these in respect to the different stages of
development. In the study, the comparisons between MIST countries were made according to
these 12 pillars. The results obtained were discussed in the section of conclusion and policies
were suggested for Turkey.
Keywords Competitiveness, World Economic Forum, MIST Countries.
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MÜŞTERİ KİŞİSELLEŞTİRİLMESİNDE BÜYÜK VERİNİN KULLANIMI
USE OF BIG DATA IN CUSTOMER PERSONALIZATION
Dr. Öğr. Üyesi İlhami TUNCER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
ÖZET
Teknolojideki gelişmeler işletmelerin değişimi ve gelişimi açısından büyük bir etki
oluşturmuştur. Teknolojinin işletmeler üzerindeki en büyük etkilerinden birisi dijital
dönüşümdür. Dijitalleşme birlikte akıllı teknolojilerdeki gelişmeler büyük verinin işletmeler
açısından önemi ortaya çıkarmıştır. Bu teknolojiler verilerin depolanması ve en önemlisi analiz
edilmesinde işletmelere büyük kolaylık sağlamıştır. Özellikle büyük verinin müşteri ilişkileri
yönetiminde müşteri bölümlendirilmesine ve kişiselleştirilmesine büyük katkısı olmuştur.
Örneğin, büyük verilerin analizi ile işletmeler müşterilerine kişiselleştirilmiş ürün, içerik
pazarlaması ve iletişim sunma fırsatı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu fırsatı kullanabilen
işletmelerin stratejik rekabet üstünlüğü sağlamasında büyük veri oldukça önemlidir. Bu
çalışmada büyük verinin müşteri kişiselleştirmesine etkisi kavramsal olarak irdelenerek
kavramsal bir çerçeve ortaya koyulmuştur. Dahası, işletmelerin stratejik rekabet sağlaması için
çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müşteri Kişiselleştirmesi, Büyük Veri, Müşteri İlişkileri Yönetimi

ABSTRACT
Advances in technology have a major impact on the change and development of businesses.
One of the biggest impacts of technology on businesses is digital transformation. With the
digitalization, developments in smart technologies have revealed the importance of big data for
businesses. These technologies have provided great convenience to businesses in the storage
and analysis of data. In particular, big data has contributed greatly to customer segmentation
and personalization in customer relationship management. For example, with the analysis of
big data, businesses provide their customers with the opportunity to offer personalized products,
content marketing and communication. Therefore, big data is very important for businesses that
can use this opportunity to provide strategic competitive advantage. In this study, the effect of
big data on customer personalization is examined conceptually and a conceptual framework is
presented. Moreover, a number of recommendations have been made to ensure strategic
competition for business executives.
Keywords : Customer Personalization, Big Data, Customer Relations Management
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ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNDE YENİ NESİL GİRİŞİMLER HAKKINDA BİR
İNCELEME
Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ
Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Küçükoğlu
Yalova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
ÖZET
Dünya’da son yıllarda adından sıkça bahsettiren ve 4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan
Endüstri 4.0 kavramı; hız, verimlilik, teknoloji ve yenilik odaklı üretim ve pazarlama anlayışını,
gelişen teknoloji imkanları sayesinde gelinen yeni düzeyi ifade ediyor. Endüstri 4.0 ile üretim
süreçlerindeki tüm faktörlerin birbirleriyle iletişim kurabilmesi, verilere tam zamanlı
ulaşabilmesi ve böylece beklentileri en iyi düzeyde karşılayacak çıktıların elde edilmesi
hedeflenmektedir.
Endüstri 4.0 kavramını ortaya çıkaran teknolojik gelişmelere bakıldığında dijital dünyada
meydana gelen hızlı ve büyük gelişmeler ve bunların ortaya çıkardığı siber-fiziksel sistemler,
nesnelerin interneti adı verilen ve birbirleriyle iletişim kurabilen milyarlarca alet ve cihazın
büyük veri işleme yeteneği gibi bir çok faktör öne çıkmaktadır. Endüstri 4.0 geçmişteki diğer
sanayi devrimlerine benzer şekilde üretim esaslı olarak ortaya çıkmış gibi görünse de muhtemel
etkilerinin sadece bu alanda sınırlı kalmayacağı tahmin edilmektedir. Dijital teknoloji ve onun
desteklediği sistemler üretimden pazarlamaya ait işletmenin klasik fonksiyonlarını yerine, yeni
teknolojik yöntemleri ile tüm işletme üretim ve satış sürecini de etkilemektedir.
Ayrıca bu süreç sadece işletme düzeyinde değil, çok daha geniş bir alanı etkileyecek gibi
gözükmektedir. Büyüme, istihdam edilenlerin niteliği, eğitim düzeyleri, işletmelerin çalışma ve
üretim süreçleri ile müşterilerle olan ilişkiler, girişimcilik çeşit ve kalitesi gibi makro düzeydeki
konular vb,. Endüstri 4.0 sürecinin etkilemesini beklediğimiz önemli konulardan biri de yeni iş
alanları ve modellerinin ortaya çıkması ve bu yeni duruma uygun yeni girişimler ile bu
girişimlere ruh ve hayat verebilecek eğitim, donanım ve niteliğe sahip vasıflı girişimcilerin
yetiştirilebilmektir. Bu çalışmamızda özellikle bu yeni üretim ve yönetim sürecine uygun
girişimlerin kurulması ile bu girişim ve işletmelerde görev alacak ve küresel ölçekteki rakip
firmalarla rekabet edebilecek insan kaynağı ve girişimlerimizin durumunu incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Girişimcilik, KOBİ’ler, Yeni İşletmeler
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İMALAT SANAYİSİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ VE REEL ÜCRET DENGESİ
LABOR PRODUCTIVITY AND REAL WAGE BALANCE IN MANUFACTURING
INDUSTRY
Dr. Öğr. Üyesi Sabiha OLTULULAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ÖZET
Çalışmanın amacı, imalat sanayinin verimliliğini incelemek ve bu incelemeyi yaparken de reel
ücret dengesini dahil ederek ekonometrik bir analiz yapmaktır. İşgücü verimliliğinde meydana
gelecek değişimlerin işgücünün üretimde alacağı paya yani reel ücretlere yansıyacağı
düşünülmektedir. Çalışmada, 2007-2019 dönemi dikkate alınmıştır. İşgücü verimliliği, yıllık
üretim değerlerinin çalışan sayısına bölünmesi sonucunda elde edilen değer kullanılmıştır.
Toplam imalat sanayinde çalışılan saat başına ücrete göre hesaplanan reel ücret endeksi diğer
bir değişken olarak analize dahil edilmiştir. Değişkenler arasında nedensellik analizinin
yapılmasından önce durağanlık analizi yapılmıştır. ADF, PP ve KPSS testleri ile durağanlık
analizi, Granger testi ile de nedensellik analizi uygulanmıştır. Bununla birlikte Cobb Douglas
Üretim fonksiyonu da tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi, İşgücü Verimliliği, Nedensellik, Cobb Douglas Üretim
Fonksiyonu
ABSTRACT
The aim of the study is to examine the productivity of the manufacturing industry and to make
an econometric analysis by including the real wage balance while making this examination. It
is thought that changes in labor productivity will be reflected in the share of labor in production,
in other words real wages. 2007-2019 period was taken into consideration in this study. Labor
productivity was calculated by dividing the annual production values by the number of
employees. The real wage index calculated according to the wages per hour worked in the total
manufacturing industry is included in the analysis as another variable. Stability analysis was
performed before the causality analysis among the variables. ADF, PP and KPSS tests were
used for stationarity analysis and Granger test for causality analysis. However, Cobb Douglas
Production function is also estimated.
Keywords: Manufacturing, Labor Productivity, Causality, Cobb Douglas Production Function
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BİREYSEL İŞ
PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNLÜK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yatağan Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Gökhan ÖZER
Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ÖZET
Bu çalışmada, örgütsel bağlılığın muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş performansları
üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu amaçla, Meyer ve Allen (1984) tarafından geliştirilen ve
üç alt boyuttan (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık) oluşan örgütsel bağlılık
modeli kullanılarak örgütsel bağlılığın her bir alt boyutunun bireysel iş performansı üzerindeki
etkisi araştırılacaktır. Bu amaca yönelik olarak geliştirilen araştırma modelinin değişkenlerine
dayalı olarak oluşturulmuş anket formu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki muhasebe büroları
veya şirketlerde bağımlı olarak çalışan 320 muhasebe meslek mensubuna (SM, SMMM ve
Mesleki stajyer) uygulanmıştır. Çalışmada 276 katılımcıdan elde edilen verilerin analizi
sonucunda örgütsel bağlılığın örgüte duygusal bağlılık, örgüte devam bağlılığı ve örgüte
normatif bağlılık şeklindeki her bir alt boyutunun muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş
performansları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe meslek mensupları, örgütsel bağlılık, bireysel iş performansı
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MUHASEBE MESLEĞİNDE İNSANSI MAKİNELER VE RASYONELLİK
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Ejder ERTURAN
Düzce Üniversitesi, Çilimli Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNLÜK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yatağan Meslek Yüksekokulu
ÖZET
Muhasebe bilim alanında çalışan araştırmacılar ve uygulamacılar, finansal bilgi kullanıcılarının
ya da geniş anlamda kamunun karar alma süreçlerine temel oluşturacak bilgiler üreten
muhasebenin, rasyonel bir bilim olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır. Muhasebe
uygulamaları rasyonel karar verme sürecini ve sorumlu ekonomik davranışları desteklediği için
sadece yöneticileri değil, mesleği ne olursa olsun tüm bireyleri “hesap yapan ve rasyonel
düşünen” kişilere dönüştürme potansiyeli taşımaktadır. Muhasebe kural ve uygulamaları,
sadece bir ekonomideki kaynakların nasıl kullanıldığı ve dağıtıldığını değil, örgütsel ve
toplumsal olarak neyin rasyonel ve değerli olduğunu ve neyin bir kurum için ilgisiz ve geçersiz
olduğunu etkilediğinden, muhasebe ve muhasebeciler toplum içinde önemli bir ekonomik ve
sosyal güç konumuna yükselmiştir.
Akılcılık (ussallık) olarak da adlandırılan rasyonellik, doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu
ve bu bilginin doğuştan geldiğini savunan epistemoloji ekolüdür. Rasyonalist filozoflar,
bilginin mükemmel örneği olarak matematiği görürler. Matematik bilgileri hem geçmiş, hem
de gelecek için geçerli olan bilgilerdir. Muhasebe de, geçmişten gelen verileri kullanarak
geleceği şekillendiren somut bilgileri üreten bir bilimdir. Bu yönüyle muhasebe bilgileri, aynı
matematik bilgileri gibi, herkes için doğru olan bilgilerdir.
Muhasebe bilgileri rasyonel doğrulardan oluşmasına karşın muhasebe verilerinde zaman zaman
yanıltıcı beyanda bulunulması söz konusu olabilmektedir. Bilgi kullanıcılarını yanıltan, bu
bilgi hata sonucu oluşabildiği gibi, muhasebecinin bağımsızlığını etkileyecek baskılar
sonucunda da oluşması mümkündür. Muhasebeci her zaman rasyonel olamayabilir. Rasyonel
insan arayıcı; duygulardan arınmış, kültürel etkileri taşımayan, kararları ussal bir bakış açısıyla
olasılıklar düzleminde alan, en karmaşık algoritmaları saniyelerle sonuca ulaştıran ve her
durumda rasyonel davranan tanrısal insan özlemini gündeme getirmiş ve insanoğlunu
yaratıcısına özendirmiştir. Bütün bu özelliklere sahip olan insansı (akıllı) makineler ile
insanoğlu yaratıcısını taklit etmiştir. Akıllı makineler (robotlar) rasyonel bir bilim olan fakat
uygulayıcısından etkilenen muhasebe biliminin bu etkilerini azaltacaktır. Yapılan bir
araştırmada muhasebe mesleği %99 oranında dijitalleşmeye uygun bir meslek olarak
belirlenmiştir.
Muhasebe rasyonel verilere dayanırken, muhasebenin uygulayıcısı muhasebeci ne kadar
rasyonel davranış gösterebilir? Muhasebeci rasyonel midir? İnsanın içinde bulunduğu her
sürecin rasyonelliği sorgulanmalı mıdır? Sosyal bir varlık olan, yaşadığı kültürden etkilenen
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insanın rasyonelliğini tartışmak mı yoksa sistem içinde duygusal bir varlık olan insan faktörünü
en aza indirmek mi doğrudur?” sorularına yanıt arayan bu çalışma her durumda rasyonel
kararlar alma olasılığı olamayan insanın muhasebe sürecinde yerini akıllı makinelere bırakacağı
üzerine kurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebede Rasyonellik, Rasyonel Muhasebeci, Muhasebede Teknoloji
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SOCIAL AND POLITICAL FUNCTIONS OF EDUCATION
Akbar VALADBİGİ
Elmi-Karbordi University, Sanandaj, Iran
ABSTRACT

Anyone can learn very little by himself. Others play a very important part and contribute a lot
to his learning process. The presence of other persons is significant because a person learns
from the knowledge obtained by others. Therefore, the process of getting education is always a
social process. The word Sociology is derived from the combination of the Latin social meaning
‘companion’ and the Greek logos - meaning ‘the study of’. Hence, the word literally means the
study of companionship, or social relations. It is the science or study of the origin, development,
organization, and functioning of human society. It is the science of fundamental laws of social
behavior, relations, institutions, etc. Obviously, the educational system has two important pasts
to play from a political point of view. It must ensure that the political leaders at each level are
followed even by those in loyal opposition. Democracy is a system of government that demands
a fair standard of education to ensure its continuance. Secondly, the educational system must
be organized so that those with the intelligence necessary to lead at whatever level or in
whatever sphere of the society can have the chance to do so. There are basically the selective
functions of education to which we now rely. there is a balance between the consequences of
contemporary social organization. In some ways it is functional and in others it is dysfunctional
where, however, there is no balance, a political decision may be necessary to rearrange the
institution so as to meet the nation’s present aims the family socio economic status is of
paramount importance. In all societies, there is social stratification and each social class plays
a dominant role in the cognitive development of a child. In this article it is tried to illustrate and
explain correlations between schools way of educations and importance of home factors,
emotional factors, pattern of childrearing, parental environment, parental mode of behavior,
childhood education and family training in one side and quality of sociopolitical behavior and
orientations of children in future as citizens of their society.

Keywords: Education, Social Functions, Political Functions, Family Training, Learning
Process, Political Behavior
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USE OF FINANCIAL ANALYSIS IN IMPROVING FINANCIAL PERFORMANCE:
A CASE STUDY OF INDUSTRIAL COMPANY IN IRAQ
FINANSAL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA FINANSAL ANALIZIN
KULLANILMASI: IRAKTA'KI ENDÜSTRIYEL ŞIRKET ÜZERINE BIR VAKA
ÇALIŞMASI
Mohammed Ali Jwaid AL-MOHAMMED
Bagdat University, Irak
Abstract
The study examined the Use of Financial Analysis in the Evaluation of Financial Performance:
A Case Study of Fallujah Construction Materials Company. The financial analysis includes a
detailed study of the data contained in the financial disclosures, a study of the results of the
financial performance to be interpreted and the identification of weaknesses and strengths in
the financial policies established at the facility. This conversion process requires the use of a
range of methods, the most important of which are financial ratios and the financial analyst's
best choices for the problems faced by financial management, and do everything he can to help
the administration adopt right decisions that make actual performance as required. The lowest
cost and there is no choice in front of us except profit or loss is the tool that can show how
economically efficient industrial projects perform.
Fallujah Construction Materials Company was selected for the period (2007-2010) and we
discussed, in our research, the key aspects and scientific as well as practical procedures through
a set of financial ratios indicators to know the points of strength and weakness and the extent
to which the objectives for which the project was established have been achieved.
Keywords: Financial Analysis, Financial Performance, Financial Ratios
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BANKA KREDİLERİNDE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE KARLILIK İLİŞKİSİ
Sultan SARI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
İktisat Doktora Programı

ÖZET

Finansal piyasalardaki tüm faaliyetleri ekonomideki tüm aktörleri etkiler. Bankalar da bu
finansal piyasalardaki önemli kurumlardır ve özellikle Türkiye gibi banka temelli bir
ekonomide sistemik öneme sahiptirler. Ana faaliyetleri kredi vermek olan bankalar makro
ekonomi politikalarından etkilendikleri gibi kredi portföylerini oluştururken yoğunlaşma ve
çeşitlendirme yönünde yaptıkları seçimlerle diğer bir deyişle risk ve performans açısından
yaptıkları seçimlerle makroekonomiyi de etkilerler. Yüksek kâr için, uzmanlaştıkları bir alana
yoğun kredi vermeleri sektörün kredi riskini artırarak finansal kırılganlıklara yol açabilir. Bu
nedenle bankaların kredi tercihleri her zaman ilgiye haizdir. Bu çalışmanın amacı da bankaların
tek tek yaptıkları ve ya sürü halinde yaptıkları kredi portföy tercihlerinin bankacılık sektörü
olarak kârlılık sağlayıp sağlamadığını anlamaktır. Çalışmada 2010-2017 döneminde üçer aylık
verilerle (kârlılık oranı olarak ROA ve ROE, nakdi kredilerin sektörel yoğunlaşması, bankacılık
sektörü özkaynak toplam aktifler oranı, kredi mevduat oranı, faiz gelirleri toplam aktifler oranı,
faizdışı gelirler toplam aktifler oranı vs) Türk bankacılık sektöründe kullandırılan sektörel
kredilerin yoğunlaşması ile karlılık arasındaki ilişki En Küçük Kareler Yöntemi’ne gore analiz
edilmiştir. Sektörel yoğunlaşma göstergesi olarak Herfindahl-Hirschman endeksi-HHI
kullanılan çalışma sonucunda tüm Türk bankacılık sektörü kredilerinde sektörel yoğunlaşma
ile kârlılık arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak faiz gelirlerine göre faizdışı
gelirlerinin karlılık ile ilişkisi daha güçlü bulunmuştur .
Anahtar Kelimeler: sektörel kredi yoğunlaşması, karlılık, EKK Yöntemi
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TÜKETİM ALANLARINA GÖRE TÜKETİCİ HAKLARI BİLİNÇ DÜZEYİNİN
TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Gülden GÖK
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ÖZET
Ekonomide ihtiyaç, karşılandığında bireye mutluluk veren, karşılanmadığı zaman ise elem ve
üzüntü veren duygulardır. Mal ve hizmet satın alan her tüketici bundan en yüksek faydayı
sağlamak ister. Satın alım sonrası bir sorunla karşılaşan tüketicilerin, tüketici hakları bilgi ve
bilinç düzeyinin yaşanılan sorunun daha kolay çözümlenmesine katkı sağlayacağı bir
gerçektir. Çalışma, ihtiyaçları doğrultusunda yüzlerce mal ve hizmet tüketen tüketicilerin,
tüketim alanlarına göre tüketici hakları bilgi ve bilinç düzeyi arasında bir ilişki bulunmakta
mıdır? Sorusuna cevap aranması üzerine temellendirilmiştir. Bu amaçla; Konya ile seçilen 6
ilçesinde yaşayan tüketicilere yönelik yüz yüze bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma
sonunda yapılan analizde, ilk üç tüketim tercihinden birini Seyahat( Beyaz eşya, Mobilya,
Teknoloji, Temizlik maddeleri, Eğlence, Eğitim) olarak belirten tüketicilerin tüketici hakları
bilgi ve bilinç düzeyi belirtmeyenlerden daha yüksek bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen
diğer bir sonuç ise teknoloji tüketenlerin
tüketici hakları bilgi ve bilinç düzeyi
tüketmeyenlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İhtiyaç, Tüketim, Tüketici, Tüketici Bilinci
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ Ч. АЙТМАТОВА НА МАТЕРИАЛЕ КЫРГЫЗСКОГО,
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Назаракунов Өмүрбек Үсөнович
Ошский гуманитарно-педагогический институт

Фразеологизмы - это более красочная сторона любого языка. Фразеологизмы
отличаются своим эмоциональным окрасом. В них находит мысли и культура. Однако,
нельзя забывать, что главная цель фразеологизмов это все же передача информации.
Оба этих аспекта являются причиной того, что переводом фразеологических единиц
занимаются лучшие лингвисты мира. Данное направление лингвистики представляет
особую важность в науке перевода. Быть писателем – это творчество, а творчество
всегда основано на эмоциях, фразеологизмы помогают автору выразить желаемые
эмоции на бумаге, без них автор не способен написать, а переводчик перевести ни одно
художественное произведение. Толковый словарь Ушакова определяет фразеологию,
как «Совокупность устойчивых оборотов речи и выражений, свойственных данному
языку» [4].
Фразеология (от греч. выражение и учение) - раздел теоретической лингвистики,
изучающий устоявшиеся в речи обороты и выражения, так называемые
фразеологические единицы [2]. Мнения лингвистов о способах правильного перевода
художественных текстов с языка оригинала расходятся. Одни считают, что
фразеологизм, использованный автором, необходимо выражать иначе при переводе
(как это делал А. Пушкин). Вторые придерживаются мнения отом, что порой
нужно отдалиться от выражения для того, чтобы быть более точным, другими словами
сохранить смысл, хотя это, возможно, и приведет к отличиям от оригинала (как это
делал Н. Гоголь). Третьи утверждают, что не нужно переводить конкретные
выражения, слова или даже сам смысл выражения. Главная цель - передать чувства,
впечатления, задуманные автором (А. Толстой). Последняя группа призывает
переводить путем передачи эмоций, например позитивных - смехом, улыбкой и т. д. (К.
Чуковский).
Фразеология не так давно стала считаться независимой лингвистической дисциплиной.
Вследствие чего до сих пор не существует единого мнения о вопросах ее изучения.
Мнения лингвистов расходятся о способах изучения фразеологии. Даже в наше время
методы изучения данной дисциплины проработаны не в достаточной мере. У ученыхлингвистов не существует общепринятого термина - ―фразеологизм‖. Соответственно
не представляется возможным прийти к единству взглядов на классификацию, т.е.
какие единицы должны входить в состав фразеологизмов, а какие нет. Теперь
рассмотрим разные мнения: некоторые лингвисты (Л. Смит, В. Жуков, В. Телия, Н.
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Шанский и др.) считают, что нельзя исключать из состава фразеологии любые
устойчивые сочетания. Следующие (Н. Амосова, А. Бабкин, А. Смирницкий и др.) –
полагают, что к составу фразеологии можно относить только некоторые группы
устойчивых выражений. Так, например, множество исследователей (в том числе и В.
Виноградов) не относят, из-за их семантической и синтаксической структуры, такие
устойчивые сочетания, как пословицы и поговорки. По их мнению, они имеют
слишком много отличий от других фразеологизмов. В. Виноградов утверждал:
«Пословицы и
поговорки
имеют структуру
предложения и не
являются
семантическими эквивалентами слов» [3].
Выдающийся писатель кыргызского народа Ч. Айтматов в своих произведениях широко
использует фразеологическое богатство кыргызского языка. Приемы использования
фразеологических единиц с позиций автора, предназначенных для создания речевых
портретов персонажей, делает воспроизведение повестей, романов Ч.Айтматова на тот
или иной язык сложной задачей. Разработка проблемы перевода фразеологический
единицы
на материале (кыргызского, русского и английского языков) может
представлять ценнейший научно-исследовательский материал для более глубокого
проникновения в специфику перевода с разноструктурных языков, которая определяется
не только степенью не близко родственности исходного и переводимого языков, но и
характером тесного контактирования различных культур.
Литература:
1. Баранов А.Ю., Добровольский Д.А. «Основы фразеологии (краткий курс)» [cit.
01.04.2015].
2. Влахов С.И., Флорин С.П. «Непереводимое в переводе. 5-е изд.» Издательство: Р.
Валент (2012).
3. Виноградов В. В. «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке».
Издательство: Наука, - 1986, - С. 243.
6. ПАТАЕВА Т. Г. «Семантические типы фразеологизмов в бурятском и английском
языках» ВЕСТНИК.
4. Ушаков Д.Н. «Толковый словарь русского языка» [online] [cit. 01.04.2015] Доступен:
http://ushakovdictionary.ru/
5. Шанский Н. М. «Лексика и фразеология русского языка: Пособие для студентовзаочников факультетов русского языка и литературы педагогических институтов»,
Издательство: Учпедгиз, (1957).
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EGE BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERİN STRATEJİK PLANLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çakır
Harran Üniversitesi, İİBF
Doç. Dr. İbrahim Aksel
Pamukkale Üniversitesi
Hilal Börekçi
Pamukkale Üniversitesi, YBS Bölümü
ÖZET
Kurumlar, belirledikleri misyon ve ulaşmak istedikleri vizyonlarına hangi amaçlar, hedefler,
faaliyetler ve maliyetler ile ulaşabileceklerini tespit etmek için stratejik planlar hazırlamaktadır.
Bu çalışmada, Ege Bölgesi’ndeki dokuz üniversitenin stratejik planı karşılaştırmalı olarak ele
alınmıştır. Stratejik planlarda olması gereken unsurların, üniversitelerin stratejik planlarında ne
derece var olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.
İncelenen dokuz üniversitenin stratejik planları, yasal mevzuata uygun olmakla birlikte
gelişmeye açık alanların olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte değerlendirmeye alınan
unsurlar açısından en iyi uygulama örnekleri de sunulmaya çalışılmıştır.
Ege bölgesinde yer alan üniversitelerinin stratejik planları genel hatları ile incelenmiş ve
karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalar yaparken dikkate alınan unsurlar hakkında
incelemeye alanından stratejik planda bilgi var (1), bilgi yok (0) ve kısmen bilgi bulunmaktadır
(2) şeklinde sınıflandırılmıştır. Değerlendirilen üniversitelerin stratejik planlarının belirlenen
unsurlara uygunluk seviyesi için hesaplanan genel katsayı göre 1’e yaklaştıkça stratejik planda
olması gereken unsurları yerine getirdiği varsayılmıştır. Ege bölgesindeki 9 üniversite
belirlenen bu unsurlara göre tasnif edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Plan, Üniversite, İçerik Analizi
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BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN TARIM SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI: DENİZLİ’DE
2 ÇİFTLİK ÖRNEĞİ
Ömer MERMER
Pamukkale Üniversitesi, YBS Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÇAKIR
Harran Üniversitesi, İİBF
Doç. Dr. İbrahim AKSEL
Pamukkale Üniversitesi
ÖZET
Doğru ve kullanımı kolay Tarım Yönetim Bilişim Sistemleri (TYBS), başarılı bir işletme
yönetimi için temel öneme sahiptir. Maliyet, bilgi eksikliği ve karmaşıklık gibi nedenler ile
özellikle KOBİ tarım işletmelerinde TYBS’nin kullanımı çok yaygın değildir.
Bu çalışma, genel bir sistem analizi uygulama ve durum çalışması yapma amacıyla, Denizli,
Tavas ilçesinden 2 çiftlik üzerinde örnek uygulanmıştır. Bunun için, ilgili malzeme, bilgi
akışları, üretim süreçleri ile üretim süreçleri arasındaki bağlantılar tanımlanmaya ve analiz
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, kolay adaptasyon, kullanıcı dostu olma ve doğruluk gibi
grubunun ihtiyaçlarına uygun bir TYBS modeli geliştirilmiştir.
Araştırma sonunda, temel TYBS'ler için yeterli genel yapı ve temel işlevlerin sağlandığı tespit
edilmiştir. Bununla birlikte, çiftçilerin üretim süreçlerini tekrar gözden geçirmesi gerektiği
ortaya çıkmıştır. Özellikle karmaşık çiftlik yapısı, üretim süreci ve hizmet sunma unsurları
arasındaki bağlantıların etkililiğinin arttırılması gerekmektedir.
TYBS’nin kurulum aşamasında sarf edilmesi gereken efor ve maliyet, böyle bir yatırımın
caydırıcı unsurları olarak görünse de nihai olarak elde edilecek verim ve kolaylık dikkate
alındığında son derece avantajlı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarım Yönetim Bilişim Sistemleri, Çiftlik, Denizli
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РЕЧЕВЫЕ АКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА И ИХ ЛЕКСИЧЕСКАЯ
СЕМАНТИКА
Курманова Адеми
PhD докторант 2го курса, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Аннотация

В статье рассматривается состояние современной лингвистики которая характеризуется
разнообразием теорий, школ, направлений, тенденций. Исследование осуществляется с
различных позиций, но всех исследователей дискурса объединяют следующие основные
положения: природе языка соответствует динамическая, коммуникативная модель,
которая основывается на совместной деятельности людей, пытающихся выразить в
процессе коммуникации свои чувства, поделится своим опытом, оказать влияния друг на
друга; общения происходит в коммуникативных ситуациях, которые всегда помещены в
культтурный контекст; центральная роль в коммуникативной ситуации принадлежат
участникам и их выбору средств общения.
Действительно, растущее внимание к изучению дискурса, обращение к дискурс-анализу
практически всех гуманитарных наук сделало термин «дискурс» междисциплинарным,
а дискус-анализ –областью междисциплинарных исследований. Более того, изучение
дискурса становится ключом к изучению человека, общество и мира. В фокус
лингвистики сейчас введено «рассмотрение феномена жизни, в центре которой
находится человек со всеми его психическими «составляющими», формами социального
существования и культурной деятельности».
Каждый коммуникативной ситуации в политической речи соответствует свой корпус
жанров. В статье автор рассматривает ритуальный жанр инаугурационное обращение,
приветственное слово президента США, Дональда Трампа. Политическая коммуникация
призвана эмоционально воздействовать на граждан, формировать в их сознании
соответствующую топос достойного лидера. Автор статьи отмечает, что коммуникация
в политической сфере – это прежде всего средство борьбы за власть и способ
оссуществления политической власти. Именно успеху в борьбе за власть должны
способствовать передача информации, возбуждение эмоций, побуждения к действиям.
Данная статья посвящена проблематике инаугурационного обращения президента США,
Дональда Трампа, как жанровой структуре устного политического дискурса и речевого
акта. Объект исследования в теории речевых актов - акт речи, произнесённый в
ситуации непосредственного общения со слушателем. Рассматриваются четыре
основные функции инаугурационного обращения: интегративная, инспиративная,
декларативная и перформативная. Каждая функция реализуется в нескольких основных
топосах которые рассматриваются в данной статье.
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TURİZM VE YEREL EKONOMİK KALKINMA: TRC3 BÖLGESİ İÇİN BİR
DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇAYIN
Batman Üniversitesi, Batman, Türkiye
ÖZET
Yerele özgü potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle sağlanan kalkınma olarak ifade edilen
yerel ekonomik kalkınmanın temel potansiyellerinden bir tanesi de turizmdir. Yerele göre
çeşitlilik arz eden turizmin, gelir ve istihdam gibi birçok açıdan yerel ekonomik kalkınma için
önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada da TRC3 bölgesi
kapsamındaki illerin (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) turizm potansiyelli ve turizm faaliyetleri
detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda genel olarak bölgenin büyük
bir turizm potansiyeline sahip olduğu ancak turizm faaliyetlerin yeterli olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Turizm, İstihdam, Gelir, Yerel Ekonomik Kalkınma
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BİREYSEL İŞ
PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNLÜK1
Prof. Dr. Gökhan ÖZER2
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN3

ÖZET
Bu çalışmada, örgütsel bağlılığın muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş performansları
üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu amaçla, Meyer ve Allen (1984) tarafından geliştirilen ve
üç alt boyuttan (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık) oluşan örgütsel
bağlılık modeli kullanılarak örgütsel bağlılığın her bir alt boyutunun bireysel iş performansı
üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Bu amaca yönelik olarak geliştirilen araştırma modelinin
değişkenlerine dayalı olarak oluşturulmuş anket formu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki
muhasebe büroları veya şirketlerde bağımlı olarak çalışan 320 muhasebe meslek mensubuna
(SM, SMMM ve Mesleki stajyer) uygulanmıştır. Çalışmada 276 katılımcıdan elde edilen
verilerin analizi sonucunda örgütsel bağlılığın örgüte duygusal ve devam bağlılık boyutlarının
muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş performansları üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı ve pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın örgüte normatif bağlılığın
bireysel iş performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe meslek mensupları, örgütsel bağlılık, bireysel iş performansı
Jel Kodları: M40, M41, M49
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON ACCOUNTANTS’
INDIVIDUAL JOB PERFORMANCE
In this study, the effect of organizational commitment on individual job performance of
professional accountants is examined. For this purpose, the effect of each sub-dimension of
organizational commitment on individual job performance will be investigated using an
organizational commitment model developed by Meyer and Allen (1984), which consists of
three sub-dimensions (affective commitment, continuous commitment and normative
commitment). For this purpose, a questionnaire was created based on the variables of the
research model and applied to a sample consisting of 320 accountannts (Trainers, CA and
CPA) who work dependent to an accounting firms (CA and CPA firms ) and companies from
various regions in Turkey. Results of the analysis suggest that affective and continuous
commitment have a positive and significant effect on accountants’ individual job
performance. Results of the analysis also show that normative commitment has not a positive
and significant effect on accountants’ individual job performance.
Keywords: Accountants, Organizational Commitment, Individual Job Performance.
Jel Codes: M40, M41, M49
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1.

GİRİŞ

Çalışanlarından oluşan insan sermayesi, günümüz örgütlerinin sürdürülebilir rekabet
güçlerini ve performanslarını etkileyen en önemli unsurdur. Örgütlerin rekabette öne çıkarak
başarılı olabilmeleri ve bu başarılarının sürdürülebilirliği ise yöneticilerinin yanı sıra
çalışanlarının göstereceği bireysel iş performansına bağlıdır (Günlük, Özer ve Özcan,
2017:2). Örgütlerde performans artışını sağlayan politikaların uygulanması, çalışanların daha
istekli çalışmalarını ve dolayısıyla daha verimli olmalarını sağladığından; çalışanlarının
performanslarının artışının sağlanması tüm yöneticilerin en önem verdiği konuların başında
gelmektedir (Turhan, Köprülü, Helvacı, 2018:49). Bu sebeple performansı iyi olan çalışanlara
gereksinim duyan örgütler bu özelliğe sahip çalışanlarına değer verirler (Tekingündüz, Top ve
Seçkin, 2015:6) ve onların örgütlerinde kalmaları ve örgütsel bağlılıklarını arttırmak için
çeşitli önlemler alırlar.
Örgütsel bağlılık, çalışanları sorun oluşturan değil, sorunlara çözüm üreten bireyler
haline dönüştürdüğünden (Avcı, 2017:65), çalışanın örgüte bağlı olması, örgüt çıkarlarını ön
plana çıkarması anlamına gelmektedir ki bu durum çalışanın, örgütün amaçlarına ulaşmaya
güçlü istek duyması (Çekmecelioğlu ve Pelenk, 2015:148) sonucunda bireysel iş
performansını arttırması anlamına gelir. Yapılan araştırmalar da bireysel iş performansının,
çalışanların örgütlerine yönelik olarak geliştirdikleri örgütsel bağlılıktan doğrudan
etkilenebildiğini göstermektedir (Mowday vd., 1974; Randall, 1987; Ward vd., 1995; Brett
vd., 1995; Darwish, 2000).
Muhasebe, fonksiyonlarının çeşitliliği ve ilgi çevresinin genişliği açısından pek çok
meslekten farklılık gösterir. Muhasebe mesleğini icra eden muhasebe meslek mensupları ise
diğer meslekleri icra edenlere oranla daha yüksek seviyede eğitim ve teknik bilgiye sahip
olmanın yanında; hem yasal değişikleri hem de mesleki gelişmeleri takip etmek zorundadır.
Bütün bu özelliklere sahip olarak çalışması istenen muhasebe meslek mensuplarının bireysel
iş performansları da muhasebe örgütlerinin performansını doğrudan etkilediğinden, muhasebe
meslek mensuplarının bireysel iş performansları üzerinde etkisi olan örgütsel davranış
değişkenleri muhasebe araştırmacılarının oldukça uzun bir zamandan bu yana ilgisini çeken
bir konudur (Günlük, Özer ve Özcan, 2017:3).
Muhasebe meslek mensuplarının örgütsel bağlılıklarının (duygusal, devam ve normatif
bağlılık), bireysel iş performansları üzerindeki etkisini inceleyerek literatüre katkı sağlamayı
amaçlayan bu çalışma beş temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde örgütsel bağlılık ve
bireysel iş performansı kavramları tanımlanmakta ve konu ile ilgili yapılmış çalışmalara yer
verilmektedir. İkinci bölümde kavramlar arasındaki ilişkiler, ilgili yazına dayanılarak
geliştirilen hipotezler ile ortaya konmaktadır. Üçüncü bölümde araştırma metodolojisi ve
kullanılan istatistiksel yöntemler yer almaktadır. Dördüncü bölümde muhasebe meslek
mensuplarından toplanan veriler kullanılarak araştırma hipotezleri test edilmekte, son
bölümde ise araştırmaya ilişkin bulgular değerlendirilmektedir
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Örgütsel Bağlılık
Genel olarak işe katılma, sadakat ve örgüt değerlerine olan inancı kapsamak üzere
bireyin örgüte olan psikolojik bağlılığını ifade eden örgütsel bağlılık, özellikle 1980'li
yıllardan başlayarak, birey ve örgüt arasındaki ilişkide üstlendiği rol sebebiyle üzerinde
önemle durulan ve oldukça fazla çalışılan konulardan biridir (Namasivayam ve Zhao, 2006).
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Psikoloji, sosyoloji ve örgütsel davranış gibi farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların,
konuyu ele alma açılarına bağlı olarak örgütsel bağlılıkla ilgili farklı tanımlamalar vardır
(Mowday, Steers ve Porter, 1979). Bu tanımların bazılarında örgüte bağlılık, çalışanın örgüte
katılım gücü olarak görülürken bazılarında da çalışanın kişisel değerleri ve amaçlarının
örgütün değer ve amaçları ile uyumu veya etkileşimi olarak ifade edilir (Demircan, 2003).
Konuyu ilk olarak inceleyen araştırmacılardan Becker (1960) örgüte bağlılığı, bireyin
davranışı olarak ele alarak, ortaya koyduğu yan bahisler (side–bets) teorisi ile açıklamaya
çalışmıştır. Becker (1960)’a göre örgütsel bağlılık, bireyin çalıştığı örgütten ayrılması
durumunda kaybedeceği yan bahisler (bireyin örgüt için harcadığı zaman, enerji ve bilgi gibi)
nedeniyle oluşmaktadır. Etzioni (1961) ise örgütsel bağlılığı üçlü bir sınıflamaya ayırarak
bireyin örgütün amaçları, değerleri ve normlarına karşı olumlu ve istekli bir yönelim
göstermesi ve onlarla özdeşleşmesi olarak ifade etmiştir. Sheldon (1971) ise örgütsel bağlılığı,
bireyin kimliğini örgüte bağlayan ya da iliştiren ve örgüte karşı geliştirilen bir tutum veya
yöneliş olarak tanımlamıştır. Örgüte bağlılığı, bireyin istihdam edilmesi ile başlayan, zaman
içinde gelişen, tutum ve davranışların etkilenmesini de kapsayan bir süreç olarak gören
Mowday vd. (1979), örgütsel bağlılığı ise bireyin belirli bir örgütle özdeşleşmesi ve o örgüte
karşı hissettiği bağın gücü olarak tanımlamaktadır (Mowday, Steers ve Porter, 1979).
Mowday vd. (1977)’a göre örgütsel bağlılık a) örgütün belirlediği amaçların ve sahip olduğu
değerlerin kabul edilerek içselleştirilmesi, b) örgütün belirlediği amaçlara ulaşması için çaba
gösterme isteği ve c) örgütün bir üyesi olarak kalmak için güçlü bir arzu duyma olmak üzere
üç unsurun birleşimiyle oluşmaktadır (Mowday, Steers ve Porter, 1979; Hunt ve Morgan,
1994; Nijhof ve ark., 1998).
Geliştirdikleri model birçok davranışsal çalışmada kullanılan Meyer ve Allen (1984)’e
göre çalışanın örgüte yönelik psikolojik yaklaşımını içeren örgütsel bağlılık; duygusal,
normatif ve devam bağlılığı olmak üzere üç alt boyuttan oluşan bir kavramdır (Meyer ve
Allen, 1984; Meyer ve ark., 2002). Meyer ve Allen (1984) tarafından geliştirilen modelde yer
alan duygusal bağlılık boyutu, bireylerin örgütsel objelere sarılması ve onlarla özdeşleşmesini
ifade etmektedir (Meyer ve Allen, 1991; Meyer ve Allen, 1997; Meyer ve ark., 1998).
Yazında rasyonel bağlılık olarak da bilinen devam bağlılığı boyutu ise bireyin örgütten
ayrılmasının getireceği maliyetlerin farkında olması anlamına gelmektedir (Meyer ve Allen,
1991; Meyer ve Allen, 1997; Meyer ve ark., 1998; Chen ve ark., 2003). Ahlaki bir zorunluluk
olarak ortaya çıkan Normatif bağlılık boyutu ise bireyin çalıştığı örgüte bağlılık göstermesini
bir görev olarak algılaması ve örgüte bağlılığın doğru olduğunu düşünmesi sonucunda
geliştiğinden diğer iki tür bağlılıktan farklı bir boyutu temsil etmektedir. Özetle duygusal
bağlılık, kişiler istedikleri için; devamlılık bağlılığı, çıkarlar bağlanmayı gerektirdiği için ve
normatif bağlılık ise ahlaki gerekçelerle ortaya çıkmaktadır (Meyer ve Allen, 1991; Meyer ve
Allen, 1997; Meyer, Allen ve Topolnytsky, 1998; Wasti, 2002).
Meyer ve Allen (1991), örgütsel bağlılığın alt boyutlarının, farklı derecelerde
eşzamanlı olarak gerçekleşebileceğini bulmuşlardır. Mathieu ve Zajac (1990), örgütsel
bağlılık seviyelerindeki farklılıkların bireysel farklılıklardan kaynaklanabileceğini öne
sürmekte, ampirik kanıtlar ise kariyer yönetimi ile birlikte bireylerin örgütsel bağlılık
seviyelerinin iyileşebileceğini (Sturges ve ark. 2005) veya azaldığını (Bambacas ve Bordia,
2009) göstermektedir. Başka bir deyişle, örgütsel bağlılık, bireylere ve üyesi oldukları
örgütlerin bireylere verdikleri değere bağlıdır. Avcı (2017)’ye göre örgütsel bağlılığın
öncüllerini üç başlıkta gruplandırmak mümkündür. Bunlar: (1) kişisel (yaş, cinsiyet, eğitim
düzeyi gibi demografik faktörler ile motivasyon ve başarı güdüsü, idealler, hedefler, değerler
gibi çalışma hayatına ilişkin faktörler), (2) örgütsel (örgüt kültürü, örgütsel adalet, örgütsel
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güven, örgütsel sinizm, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi örgütsel davranış bileşenleri,
yönetim tarzı, örgüt imajı, takım çalışması, ücret politikası, işin niteliği ve önemi gibi genel
anlamda örgütün kimliğini yansıtan faktörler) ve (3) örgüt dışı (ülkenin genel sosyoekonomik durumu, işsizlik oranları ve yeni iş bulma fırsatları gibi örgütün dışında gelişen
faktörler) faktörlerdir (Avcı, 2017:63).
2.1. Bireysel İş Performansı
Bireysel iş performansı, bireylerin çalıştıkları örgütler için belirlenmiş hedefler
doğrultusunda, kendileri için belirlenmiş hedeflere ulaşma ve/veya standartları gerçekleştirme
derecesidir. Bireysel iş performansı, bireyin görevinde ne yapması gerektiğine ilişkin
beklentilerle, gerçekte ne yaptığı arasındaki ilişkinin bir fonksiyonudur ve örgütlerin
verimliliği ile rekabet yeteneğini etkileyen takım ve örgüt performansının önemli
belirleyicilerinden birisidir (Günlük, Özer ve Özcan, 2017:6). Bireyin sahip olduğu nitelik,
inanç, değer ve özellikleri ile örgüt ve meslek kaynaklı unsurlardan etkilenen bireysel iş
performansı (Günlük vd., 2017:6), örgüt sistemindeki diğer unsurlarla bir araya gelerek örgüt
performansını oluşturur. Bu nedenle mikro düzeyde ele alınan bireysel iş performansını
arttırmak, örgütün performansına ve çıktılarına etki eden bir eylemdir (Kurt, 2013:1).
Çekmecelioğlu ve Pelenk (2015)’e göre bireysel iş performansı; “bireyin ne yapacağını
bilerek kendisini işine vermesi”nin ifadesi olan odaklanma, “bireyin kendisinden beklenen işi
yapabilecek becerilere sahip olması”nın ifadesi olan yetkinlik ve “bireyin örgütüne katkıda
bulunmaya istekli olması”nın ifadesi olan adanmışlık olmak üzere üç unsurdan oluşmakta
(Çekmecelioğlu & Pelenk, 2015:148), yapılan işlerin zorluk derecesine veya aynı işi yapan
bireylerin bilgi ve becerilerini kullanabilme durumlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir
(Özdevecioğlu & Kanıgür, 2009:60).
Ancak, bireysel iş performansında sadece çalışanların bilgi ve becerisi değil aynı zamanda
örgüt içi ve örgüt dışı birçok faktörde etkili olmaktadır (Eren ve Hayatoğlu, 2011; Yıldız vd.,
2014). Örgütteki çalışma ortamından kaynaklanan faktörler (örgüt yapısı, çalışma kuralları,
örgüt kültürü ve değerleri), yapılan iş ve görevden kaynaklanan faktörler (iş ya da mesleğe
özgü özellikler, kişi-iş uyumu) ve iş sırasındaki işbirlikleri ya da iletişimden kaynaklanan
faktörler (çalışma arkadaşları, yöneticiler, ilişki kurulan müşteri, tedarikçi ilişkileri) ile birey
etkileşimi de bireyin iş performansına olumlu ya da olumsuz yönde etki edebilmektedir
(Yatkın, 2008:7; Walumbwa vd., 2010:944). Hizmet sektöründe iş performansı, hem hizmet
sunumu gibi somut, hem de kişiler arası davranış ve duygu gösterimleri gibi soyut görünümlü
olarak karşımıza çıkabilir (Beğenirbaş & Turgut, 2014:137).
3. DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER VE ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ
Çalışmamızın bağımsız değişkenini oluşturan örgütsel bağlılık, örgütsel davranış yazınında
oldukça ilgi gören bir konudur. Bunun nedeni örgüte bağlı çalışanların, örgütün bir parçası
olduğu bilinci ile hareket etmeleri sonucunda örgüte sağladıkları katkının hem nitel hem de
nicel olarak düzeyinin artmasıdır (Tanrıverdi, Koçaslan ve Eğriboz, 2019:1). Literatürdeki
pek çok araştırmanın bulgularına göre örgütsel bağlılık ile bireysel iş performansı arasında
olumlu (Mowday vd., 1974; Randal, 1990; Baugh & Roberts, 1994; Ward & Davis, 1995;
Brett vd., 1995; Darwish, 2000) ancak düşük düzeyde bir ilişki mevcuttur (Randal, 1990).
Meyer ve ark. (1989) tarafından yapılan çalışmanın bulguları ise örgüte duygusal bağlılık ile
iş performansı arasında pozitif, örgüte devam bağlılığı ile iş performansı arasında ise negatif
yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Literatürdeki çalışmaların bulguları ayrıca örgütsel
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bağlılık seviyesinin, bireysel iş performansını görece az ancak olumlu yönde etkilediğini
göstermektedir (Randall, 1987; Mathieu & Zajac, 1990; Randal, 1990; Yousef, 2000).
Örgütsel bağlılık ve iş performansı arasındaki ilişkiyi muhasebe meslek mensupları üzerinde
inceleyen çalışmaların sayısı ise oldukça azdır. Ferris (1981) ile Ferris ve Larcker (1983)
tarafından denetçiler üzerinde yapılan ve örgütsel bağlılığı bir boyutlu olarak inceleyen her iki
çalışmada da örgütsel bağlılığın iş performansıyla pozitif olarak bağlantılı olduğu tespit
edilmiştir. Bu çalışmalardan yola çıkarak muhasebecilerin örgütsel bağlılıklarının her bir alt
boyutunun bireysel iş performansları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olması beklenerek
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
H1: Örgüte duygusal bağlılık, muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş performanslarını
olumlu etkiler.
H2: Örgüte devam bağlılığı, muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş performanslarını
olumlu etkiler.
H3: Örgüte normatif bağlılık, muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş performanslarını
olumlu etkiler.
4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
4.1. Ölçeklerin Oluşturulması ve Verilerin Toplanması
Bu çalışmanın evrenini, Türkiye’nin çeşitli yerleşim bölgelerindeki işletmelerde ve
muhasebe bürolarında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, meslek stajyeri unvanına sahip
bağımlı olarak çalışan muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında
geliştirilmiş olan araştırma modelinin test edilmesinde kullanılan veri seti tesadüfi örnekleme
yöntemiyle belirlenmiş 320 muhasebe meslek mensubuna e-posta yoluyla ve yüz yüze
görüşme şeklinde uygulanan anket ile oluşturulmuştur. E-postalara cevap veren ve yüz yüze
görüşme şeklinde uygulanan anket sayısı 290 olarak gerçekleşmiştir. Bu anketlerden 14 tanesi
eksik doldurulma ve güvenilir olmadığı gerekçesiyle elenmiş, kalan 276 anket analizlerde
kullanılmak üzere veri tabanı oluşturulmasında kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS
istatistik programından yararlanılarak faktör analizi, güvenilirlik testleri, korelasyon ve
modelin testini içeren regresyon analizleri yapılmıştır.
Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin ölçümü ve katılımcıların bu değişkenlere ait
algılarının belirlenmesi için uygulanan anketin oluşturulması sırasında, geçerlilik ve
güvenilirlikleri daha önceki çalışmalarda onaylanmış ölçeklerden yararlanılmıştır. En küçük
değerin “kesinlikle katılmıyorum” ve en büyük değerin “kesinlikle katılıyorum” algısına denk
geldiği Likert tipi eşit aralıklı ölçüm şeklinin kullanıldığı ölçeklerde birden fazla ifade
kullanılarak, katılımcılardan bu ifadelere birden beşe kadar bir değer atamaları istenmiştir.
Örgütsel bağlılık, Meyer ve Allen (1997) tarafından geliştirilen ölçek kullanılarak
ölçülmüştür. Ölçek Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı ve Normatif Bağlılık olmak üzere üç
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, duygusal bağlılık alt boyutunu ölçmek için 7 ifade, devam
bağlılığı alt boyutunu ölçmek için 7 ifade ve normatif bağlılık alt boyutunu ölçmek için 6
ifade olmak üzere toplam 20 ifade içermektedir. Ölçeğin ifadelerine ilişkin yapılan
doğrulayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri sonucunda düşük yükleme katsayısı ile birden çok
faktöre yüklendiği ve güvenilirliği düşürdüğü gözlenen devam bağlılığına ait 1. ve 6.;
normatif bağlılığa ait 1. bileşenler analiz dışında bırakıldıktan sonra ölçeğin Cronbach α iç
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tutarlılık katsayısı duygusal bağlılık için 0,906; devam bağlılığı için 0,713 ve normatif
bağlılık için 0,749 olarak tespit edilmiştir.
Araştırma modelinde bağımlı değişken olarak yer alan bireysel iş performansı Kirkman ve
Rosen (1999) tarafından geliştirilmiş olan ve toplam dört ifadeden oluşan ölçek yardımıyla
ölçülmüş ve ölçeğin Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0,839 olarak tespit edilmiştir.
Anket formunda katılımcılara ayrıca cinsiyetleri, medeni durumları, mesleki ünvanları,
eğitim seviyeleri, mesleki unvanları, işyerlerindeki pozisyonları ve eğitim seviyeleri
sorulmuştur. Cinsiyet, Erkek için (1), Kadın için (2) seçenekleri kullanılarak kaydedilmiştir.
Eğitim seviyesi ise beş sınıfta gruplanmıştır. Bunlar 1=Lise, 2=Meslek Yüksekokulu,
3=Lisans, 4=Yüksek Lisans ve 5=Doktora dereceleridir. Katılımcılardan mevcut meslek
unvanlarını 1=Mesleki Stajyer, 2=Serbest Muhasebeci (SM) ve 3=Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir (SMMM) seçeneklerini kullanarak belirtmeleri istenmiştir.
5. VERİ ANALİZİ VE BULGULAR
Örnekleme ait tanımlayıcı istatistiklere göre, araştırmaya katılan muhasebe meslek
mensuplarının %14,5’inin lise, %12,3’ünün ön lisans, %64,9’unun lisans ve %8,3’ünün
lisansüstü eğitim derecelerine sahip olduğu görülmektedir. %73,2’si erkek ve %26,8’i kadın
olan katılımcıların %40,9’u meslek stajyeri, %30,1’i SM ve %29’u SMMM unvanlarına
sahiptir. %59,8’1 muhasebe çalışanı, %33,7’si muhasebe yöneticisi ve %6,5’i denetçi
pozisyonuna sahip olan katılımcıların %59,1’i medeni durumlarını evli olarak belirtmiştir.
5.1 Faktör Analizi, Geçerlilik ve Güvenirlilik ile Temel İstatistikler
Araştırma doğrultusunda veri toplamak için daha önce kullanılmış ölçeklerin tercih
edilmesinin başlıca nedeni ölçeklerin farklı çalışmalarla ispatlanmış geçerli ve güvenilir
ölçekler olmasıdır. Ancak yine de, muhasebe meslek mensuplarının ankette yer alan 24
ifadeye vermiş oldukları cevaplardan yararlanarak elde edilen veri setine temel bileşenler
analizi-varyans maksimizasyonu yöntemi ile doğrulayıcı faktör ve güvenirlilik analizleri
yapılarak ölçme araçlarının “…seçkisiz hatalardan arınık ölçüm yapabilme yeterliği”nin
göstergesi olan güvenirlikleri (Erkuş vd., 2017:15) ile “ölçme aracının amacına hizmet etme
derecesi”nin göstergesi olan geçerliklerinin (Erkuş vd., 2017:59) kontrolü sağlanmıştır.
Faktör analizini gerçekleştirmeden önce veri setinin faktör analizine uygunluğunu ve
kullanılan değişkenlerin homojenliğini test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem
yeterliliği ölçütü ve Barlett testi yapılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği ölçütü,
gözlenen korelasyon katsayıları büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü
karşılaştırmak suretiyle örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterliliğini ölçmede
kullanılan bir endekstir (Norusis, 1993:53). Keşifsel Faktör Analizi sonucunda elde edilen
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği ölçüt değeri (0,852) ile Bartlett test değeri
(χ2=2685,287 df=210, p<0,000) ölçekte yer alan değişkenlerin faktör analizlerine uygun
olduğunu (Sharma,1996:116) ve analiz sonuçlarının anlamlı olduğunu göstermektedir
(Mitchell, 1994:485-516). Faktör analizi sonucunda Tablo 2’de sunulan standardize yükleme
katsayıları ve faktörlere ait güvenirlik (Cronbach’s α) değerlerine ulaşılmıştır. Tabloda faktör
yükü 0,50 ve üstü olan yükleme katsayılarına sahip ifadelere yer verilmiştir.
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Tablo 2: Faktör Yükleri Matrisi ve Güvenirlilik Sonuçları
ÖLÇEK İFADELERİ
ÖRGÜTE DUYGUSAL BAĞLILIK (Cronbach α: 0,906); Varyansı Açıklama Oranı: %22,65
(5) Bu iş yerinin benim için çok önemli bir anlamı taşıyor
(3) Bu iş yerinde kendimi “ailenin bir parçası” gibi hissediyorum.
(4) Bu iş yerine karşı duygusal bir bağ hissediyorum.
(6) İş yerime karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissediyorum
(7) İş Çalıştığım iş yerinden, dışarıda gururla bahsediyorum.
(1) Meslek hayatımın geri kalan bölümünü bu iş yerinde geçirmek beni mutlu eder.
(2) İş yerimin sorunlarını kendi sorunlarım gibi hissederim.
ÖRGÜTE DEVAM BAĞLILIĞI (Cronbach α: 0,713); Varyansı Açıklama Oranı: %11,09
(5) Benim için bu iş yerinden ayrılmamın olumsuz sonuçlarından biri de var olan seçeneklerin
azlığıdır.
(4) Bu iş yerinden ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip olduğuma inanıyorum.
(2) Şu an iş yerimden ayrılmak istediğime karar verirsem hayatımın büyük bölümü maddi olarak
zarara uğrar.
(7) Bu iş yerinde çalışmaya devam etmemin önemli nedenlerinden biri, ayrılmamın kişisel bir
fedakârlık gerektirmesidir. Başka bir işyeri burada sahip olduğum olanakları karşılamayabilir.
(3) Şu an işimde kalmam bir istek olduğu kadar aynı zamanda bir gereklilik
ÖRGÜTE NORMATİF BAĞLILIK (Cronbach α: 0,749); Varyansı Açıklama Oranı: %11,91
(3) İş yerimden şimdi ayrılsam suçluluk hissederim
(2) Benim avantajıma olsa bile, iş yerimden şimdi ayrılmak bana doğru gelmiyor.
(5) Bu iş yerinden şimdi ayrılmanın, orada çalışan diğer insanlara karşı duyduğum sorumluluklar
nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum.
(4) Bu iş yeri, benim sadakatimi hak ediyor.
(6) İş yerime çok şey borçluyum.
BİREYSEL İŞ PERFORMANSI (Cronbach α: 0,839) Varyansı Açıklama Oranı: %13,97
(2) Hedeflerimi gerçekleştiririm ya da aşarım.
(3) Sorun çıktığında hızla çözerim.
(1) İşlerimi zamanında tamamlarım.
(4) Mutlaka kalite standartlarında ya da üzerinde ürünler üretirim.
Toplam Varyansı Açıklanma Oranı: %59,63; KMO: ,852; Khi-Kare: 2685,284 (p<0,000)

Faktör
Yükleri
,840
,820
,804
,799
,764
,695
,675
,810
,808
,603
,587
,512
,778
,749
,740
,532
,510
,851
,836
,754
,735

Tablo 2 incelendiğinde her bir değişkenin ilgili faktöre pozitif ve yüksek bir korelasyon
katsayısı ile yüklendiği ve analiz sonucunda ortaya çıkan 4 faktörün, toplam varyansın
%59,63’ünü açıkladığı görülmektedir. Örgüte Bağlılık ölçeğinin alt boyutu olan örgüte
duygusal bağlılığı temsil eden Faktör 1, diğer faktörlerden bağımsız olarak, tek başına toplam
varyansın en büyük kısmı olan %22,65’ini açıklamaktadır. Daha sonra onu örgüte devam
bağlılığı faktörüne ait ifadeleri içeren Faktör 2 (%11,09), örgüte normatif bağlılık faktörüne
ait ifadeleri içeren Faktör 3 (%11,91) ve bireysel iş performansına ait ifadeleri içeren Faktör 4
(%13,97) takip etmektedir.
Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin güvenirlik ve geçerlikleri Cronbach’s α testi ile
sorgulanmıştır (Ravichandran ve Arun, 1999). Ölçeklerin Tablo 3’te gösterilen Cronbach’s α
güvenirlik katsayılarının uluslararası çalışmalarda %70 olarak kabul edilen katsayı değerinin
(Nunnally, 1978) üzerinde olması test ölçümlerinin güvenirlik koşullarını yerine getirdiğini
(Bademci, 2006:438) ve değişkenlerin içsel tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.
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Tablo 3’te araştırma modelindeki değişkenlere ait ortalamalar, standart sapmalar ve
korelasyon sonuçları verilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi değişkenlere ait Cronbach α
değerleri değişkenler arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olduğu için, ayrıştırma
geçerliliği bulunmaktadır (Gaski, 1984).
Tablo 3: Değişkenlere İlişkin Cronbach’s α değerleri, Korelasyon Katsayıları ve Tanımlayıcı İstatistikler
DEĞİŞKENLER

Cronbach’s α

ÖDUB

ÖDEB

ÖNB

BİP

0rtalama

Standart
Sapma
0,8375
0,7793
0,7537
0,6678

Örgüte Duygusal Bağlılık
0,906
1,00
3,7567
Örgüte Devam Bağlılığı
0,713
0,218**
1,00
3,2674
Örgüte Normatif Bağlılık
0,749
0,421** 0,218**
1,00
3,5551
Bireysel İş Performansı
0,839
0,370** 0,189** 0,164**
1,00
4,1476
N= 276 için; Korelasyon değerleri ** 0,05 ve * 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak dikkate değerdir.
ÖDUB: Örgüte Duygusal Bağlılık, ÖDEB: Örgüte Devam Bağlılığı, ÖNB: Örgüte Normatif Bağlılık ve BİP:
Bireysel İş Performansını ifade etmektedir.

Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin
varlığını gösteren Tablo 3’deki korelasyon katsayıları incelendiğinde, bireysel iş performansı
ile örgütsel bağlılığın alt boyutları olan örgüte duygusal bağlılık (r:0,370**; p<0,05), örgüte
devam bağlılığı (r:0,189**; p<0.05) ve örgüte normatif bağlılık (r:0,164**; p<0,05)
değişkenleri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. Ayrıca bulgular, örgütsel bağlılığın alt boyutlarının kendi aralarında da
(duygusal bağlılık ile devam bağlılığı (r:0,218**; p<0.05) ve normatif bağlılık (r:0,421**;
p<0.05); devam bağlılığı ile normatif bağlılık (r:0,218**; p<0.05) arasında) pozitif yönde
istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin olduğunu göstermektedir.
5.2. Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırma modeli ile ortaya konmaya çalışılan örgütsel bağlılığın muhasebe meslek
mensuplarının bireysel iş performansları üzerindeki etkisine yönelik geliştirilen hipotezleri
test etmek amacıyla gerçekleştirilen çoklu regresyon analizlerinden elde edilen bulgular Tablo
4’de raporlanmıştır.
Tablo 4: Örgütsel Bağlılık Alt boyutlarının Bireysel İş Performansı Üzerindeki Etkisine İlişkin Çoklu
Regresyon Analizi Sonuçları
H
M
Bağımsız Değişken
Bağımlı Değişken
β
t
R2
Model F
H1
Örgüte Duygusal Bağlılık
0,348
5,592*
Bireysel İş
H2
1
Örgüte Devam Bağlılığı
0,114
1,977*** 0,149
15,899*
Performansı
H3
Örgüte Normatif Bağlılık
-0,008
-0,123
*
0.001, **0.01 ve ***0.05 hata payı ile dikkate değer. H: Hipotez, M: Model

Örgüte duygusal, devam ve normatif bağlılığın, muhasebe meslek mensuplarının bireysel
iş performansları üzerindeki etkisinin araştırıldığı regresyon analizinin sonuçları modelin
istatistiksel olarak anlamlı (F=15,899; p<0,001) ve açıklama gücünün %15 (R2=0,149)
olduğunu göstermektedir. Analiz sonucuna göre muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş
performansları üzerinde örgüte duygusal bağlılığın istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisi
(β:0,348; p<0,001) (H1 desteklendi) ve örgüte devam bağlılıklarının istatistiksel olarak
anlamlı ve pozitif etkisinin (β:0,114; p<0,05) olduğunu (H2 desteklendi) göstermektedir.
Buna karşın analiz sonucuna göre, muhasebe meslek mensuplarının bireysel iş performansları
üzerinde örgüte normatif bağlılığın istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin (β:-0,008;
p>0,05) olmadığını göstermektedir (H3 desteklenmedi). Sonuç olarak regresyon analizi
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bulgularına göre örgüte duygusal ve devam bağlılığın artmasının muhasebe meslek
mensuplarının bireysel iş performanslarını arttıracağı söylenebilir.
Araştırmada ileri sürülen hipotezleri test etmek için gerçekleştirilen çoklu regresyon
analizleri sonucunda elde edilen bulguların özeti aşağıdaki Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5: Hipotezler ve Bulguların Açıklamaları
HİPOTEZLER
SONUÇ
H1: Örgüte duygusal bağlılık, muhasebe
Desteklendi
meslek mensuplarının bireysel iş
β:0,348 p<0,001
performanslarını olumlu etkiler
H2: Örgüte devam bağlılığı, muhasebe
Desteklendi
meslek mensuplarının bireysel iş
β: 0,114
performanslarını olumlu etkiler.
p<0,05
H3: Örgüte normatif bağlılık, muhasebe
Desteklenmedi
meslek mensuplarının bireysel iş
β:-0,008
performanslarını olumlu etkiler
p>0,05

AÇIKLAMA
Muhasebe meslek mensuplarının örgüte
duygusal bağlılıklarının artması bireysel iş
performanslarını arttırmaktadır.
Muhasebe meslek mensuplarının örgüte
devam bağlılıklarının artması bireysel iş
performanslarını arttırmaktadır.
Muhasebe meslek mensuplarının örgüte
normatif
bağlılıklarının
bireysel
iş
performansları üzerinde etkisi yoktur.

6. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, muhasebecilerin örgütsel bağlılıklarının, bireysel iş performansları
üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerindeki
muhasebe bürolarında (serbest muhasebeci ile serbest muhasebeci ve mali müşavirlik
büroları) bağımlı olarak çalışan 276 muhasebe meslek mensubunun (mesleki stajyer, SM ve
SMMM) katılımından elde edilen veri kullanılarak; örgütsel bağlılık ile bireysel iş
performansı değişkenleri arasındaki ilişkiler, Meyer ve Allen’in geliştirdiği örgütsel bağlılık
modeli ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular örgüte normatif bağlılığının etkileri ya
da etkilenme biçimleri haricindeki hipotezlerin desteklendiğini ve literatürle uyumlu
olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu araştırma, tüm alan araştırmalarında olduğu gibi bazı sınırlamalara sahiptir. Öncelikle
araştırma Türkiye’deki muhasebeciler üzerinde yapıldığı için; araştırmanın tasarımı, yapılan
analizler, ortaya çıkan sonuçlar ve bu sonuçların yorumlanması bu meslek grubu dikkate
alınarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar diğer meslek grupları üzerinde yapılacak çalışmalar
için yol gösterici olabilir. Ancak elde edilen bu bulguların diğer meslek gruplarında da geçerli
olup olmadığı, söz konusu meslek gruplarında yapılacak araştırmalar sonucu elde edilebilir.
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